
 

 

 
รหัสโปรแกรม : 24537 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง 

น าทกุท่านเช็คอิน เพ่ือเดินทางส ู ่เกาะสิงคโ์ปร ์

หลงัจากน าทกุท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง ใหท้กุท่าน

รบักระเป๋า และเดินทางส ู่ ท่าเรือ บารีน่าเบยค์รซู เซ็นเตอร ์



03.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมูิ 

06.10 น. เหินฟ้าบินตรงส ู่ ประเทศสิงคโปร ์โดยสายการบิน AirAsia เท่ียวบินท่ี FD359 

09.35 น. เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร ์

 

เอกสารท่ีผ ูเ้ดินทางตอ้งเตรียมกอ่นเดินทาง   

1. TEST ATK ภายใน 1 วนั โดยมีเอกสาร ภาษาองักฤษ ตอ้งมีขอ้มลู ช่ือ นามสกลุ และหมายเลขหนงัสือ

เดินทาง 

2. เอกสารการรบัรองการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิค 

3. ลงทะเบียน การเขา้ประเทศสิงคโปร ์ของ ICA ในระบบ https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard  

4. ลงทะเบียน ROYAL CARIBBEAN INTERNATION APPLICATION    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทกุท่านเช็คอินเพ่ือขึ้นเรือ 

Royal Caribbean      Spectrum of the Seas 

หลงัจากข้ึนเรือ ทกุท่านสามารถรบัประทานเย็นไดท้นัทีบนเรือส าราญ 

 

https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/
https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/
https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/
https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Royal Caribbean – Spectrum of the Seas 

"Spectrum of the Seas" เรือล ำแรกในตระกลู Quantum Ultra-Class ของสำยเรือ Royal Caribbean International โดยจะ

มีกำรเปิดตวัในชว่งฤดใูบไมผ้ลิ ปี ค.ศ. 2019 นัน่เองค่ำ เรือล ำนี ้มีน ำ้หนกั 168,666 ตนั และสำมำรถรองรับผูโ้ดยสำรได้

สงูสดุ 5,622 ทำ่น เป็นเรือที่เหมำะส ำหรับกลุ่มนกัท่องเที่ยวที่เดินทำงไปพกัผอ่นกนัทัง้ครอบครัว และกลุ่มที่ยกขบวนกนั

ไปเป็นแกง๊คเ์พื่อนฝูงก็สนกุไปอีกแบบ เพรำะภำยในเรือล ำนีม้ีกิจ 

กิจกรรม ภำยในเรือล ำนีม้ีกิจกรรมสนกุๆ และควำมบันเทิงมำกมำย อำทิเชน่ เปิดประสบกำรณไ์ปกบัเครื่องเล่นสนกุๆ 

อย่ำง Sky Pad เป็นเครื่องเล่นแทรมโพลีนเสมือนจริงที่มำพรอ้มกบัแว่น VR สำมมิติ เพิ่มอำรมณท์ี่นำ่ตื่นเตน้เอำใจเด็กๆ ได้

กระโดดเดง้ ดึ๋ง กนัใหม้นัสส์ดุเหวี่ยง ตอ่ดว้ย Bionic Bar หุ่นยนตบ์ำรเ์ทนเดอรท์ีค่อยชงเครื่องดื่มใหเ้รำไดด้ื่มกนัทัง้วันทัง้

คืน ถือเป็นเทคโนโลยีสดุล ำ้บนเรือส ำรำญก็ว่ำไดค่้ะ และยังมีเครื่องเล่น The North Star เป็นกระเชำ้ลอยฟ้ำชมวิวได ้360 

องศำ ควำมสงูก็รำวๆ 300 ฟุต หรือ 91 เมตรเหนอืระดบัน ำ้ทะเล ตอ่ดว้ย RipCord by iFly เครื่องเล่นดิ่งผสธุำจ ำลองเอำ

ใหม้นัสก์นัสดุเหวี่ยง บนเรือยังมีโซน Royal Esplanade ถนนสำยช็อปป้ิงที่มีถึงสองชัน้ (ชัน้ 4,5) มีสินคำ้ปลอดภำษี และ

สินคำ้แบรนดเ์นมที่มีใหเ้ลือกหลำกหลำย นอกจำกนี้ยังมีรำ้นอำหำรกว่ำ 18 แหง่ ภำยในมีทัง้หอ้งอำหำรหลกั และ 

หอ้งอำหำรพิเศษ รวมถึงหอ้ง Two70°(Two Seventy) อันโอ่อ่ำ ผนงัเป็นกระจกใสสงูโปร่ง ตัง้แตพ่ื้นจรดเพดำน ภำยในโซนนี้

เต็มไปดว้ย เกำ้อี้เรียงรำย บำร ์เลำจน ์และคำเฟ่ เป็นจดุที่บรรยำกำศดีที่สดุพรอ้มกบัวิวทิวทศันพ์ำโนรำมำ่ที่สวยงำมจบัใจ 

ในยำมค ำ่คืนยังมีโชวก์ำรแสดงตำ่งๆ อำทเิชน่ โชวก์ำยกรรมสดุตื่นเตน้และหวำดเสียว รวมถึงละครเวที ใหแ้ขกผูเ้ขำ้พกัไดม้ี

ควำมสขุ เรียกรอยย้ิม และเสียงหัวเรำะกนักระห่ึมไปทัว่ทัง้เรือ.  

 

https://www.clubmed.co.th/l/sports?locale=th-TH


  



  



  



 

  



วนัท่ีส่ีของการเดินทาง  ช่วงเชา้ ใหท้กุท่านรบัประทาน

อาหาร บนเรือก่อนลง  น าทกุท่านลง จากเรือ เวลาก

ประมาณ 08.30 น ให้ทกุท่าน รบัสมัภาระท่ีท่าเรือ 

และ น าทกุท่านเดินทางท่องเท่ียวกนัต่อครบั  น ำทกุท่ำน 

ชมเกำะสิงคโปร ์ซึ่งลอ้มรอบดว้ย ท ำเนียบรัฐบำล ศำลฎีกำ

และศำลำว่ำ กำรเมือง ผ่ำนชมอำคำรรัฐสภำเก่ำ “Old 

Parliament House” ซึ่ ง ในอดีต เ ป็นที่ตั้ งของรัฐสภำของ

สิงคโปร ์ปัจจบุันเป็นจดุรวมของศิลปะ ดนตรี กำรเตน้ร ำ 

และกำรแสดงตลก ชมวิว ระหว่ำงทำงใน สิงคโปร์ และ

ผ่ ำนชม  “Elephant Statue” รูป ป้ันช้ำงส ำริดซึ่ ง เ ป็น

ของขวัญ จำกพระจลุจอมเกลำ้ รัชกำลที่ 5 ของไทย เพื่อ

สรำ้งควำมสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่

พระองคเ์สด็จมำเยือนสิงคโปรใ์นครั้งแรก น ำท่ำนถ่ำยรปู

คู่กับ เมอร ์ไลออ้น สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร ์ชม

อ่ำวมำริน่ำ มีทัศนียภำพอันสำยงำม ซึ่งดำ้นหลังเป็น 

“โรงละครเอสเพลนาท”  ซึ่ งมี กำรออกแบบด้ว ย 

สถำปัตยกรรมคลำ้ยหนำมทเุรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอลค์ 

ซึ่งเป็นจดุชมวิวริมแมน่ ำ้สิงคโปร์ จำกนัน้น ำท่ำนสู่ สู่ ย่านไช

น่าทาวน ์เป็นหนึ่งในย่ำนยอดนิยมของนกัท่องเที่ยวทั้งชำว

สิงคโปรแ์ละชำวต่ำงชำติ เป็นย่ำนขนำดใหญ่ใจกลำงเมือง ที่

คึกคักและเต็มไปดว้ยรำ้นค้ำมำกมำยแต่ส่วนใหญ่จะเป็น

รำ้นคำ้เล็กๆ ซึ่งขำยทัง้อำหำร ขนม คำเฟ่ ของฝำกและของที่

ระลึก น ำท่ำนเดินทำงสู่ วดัพระเขี้ยวแกว้ สรำ้งขึน้เพื่อเป็นที่
ป ร ะ ดิ ษ ฐ ำนพร ะ เ ขี้ ย ว แก้ว  ข อ งพร ะพุท ธ เ จ้ ำ  วั ด 

พระพทุธศำสนำแห่งนี้สรำ้ง สถำปัตยกรรม สมยัรำชวงศถ์ัง 

วำงศิลำฤกษ์ เมื่อวันที่  1มีนำคม 2005 ค่ำใชจ้่ำยในกำร

ก่อสรำ้งทั้งหมดรำว 62 ลำ้นเหรียญสิงคโปร์ (ประมำณ 

1500 ลำ้นบำท) ชั้นล่ำงเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศำสนพิธี ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑแ์ละหอ้งหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่

ประดิษฐำนพระเขี้ยวแกว้ (หำ้มถ่ำยภำพ) ใหท้่ำนไดส้ักกำระองคเ์จำ้แม่กวนอิม และใกลก้ันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรม

กำรตกแตง่ที่ สวยงำม  น ำทกุท่ำน เดินทำงสู่ สนำมบินชำงชี ใหท้กุท่ำนไดเ้ช็คอิน สมัภำระ ใหเ้รียบรอ้ย และ น าทกุท่าน 

เดินชม JEWEL CHANGI AIRPORT ชมคอมเพล็กซ์ขนำดใหญ่ที่น่ำตื่นตำตื่นใจพรอ้มธรรมชำติอันร่มรื่นเงียบสงบใน

เมืองที่ทันสมยั ซึ่งสถำนี้ ประกอบดว้ยส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกตำ่งๆ มำกมำยที่รอใหค้ณุไดม้ำสมัผสั สถำนที่ที่คณุตอ้ง

ไมพ่ลำด อำทิ Foggy Bowls (สวนหมอก) พื้นที่ในมำ่นหมอกที่ปลกุจินตนำกำรในวัยเด็กถึงมวลเมฆแห่งจินตนำกำร และ

สวนสำธำรณะบนชั้นดำดฟ้ำที่มีพื้นที่กวำ้งขวำงถึง 14,000 ตำรำงเมตร และมีทั้งสวนหย่อม เสน้ทำงเดินป่ำ และจดุ

แวะเที่ยวอีกมำกมำย รวมถึงรำ้นอำหำรสิงคโปร์และรำ้นอำหำรนำนำชำติ ส ำหรับนักชอ้ปป้ิง ท่ำนสำมำรถเลือกซื้อ

สินคำ้แบรนดด์งัระดบัโลกและรำ้นขำยผลิตภณัฑง์ำนฝีมือของสิงคโปรใ์หเ้ลือกมำกมำย  

 

 

 



15.20 น. เหินฟ้าบินตรงส ู่ ประเทศสิงคโปร ์โดยสายการบิน AirAsia เท่ียวบินท่ี FD356 

17.05 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ ประเทศไทย 

อตัราค่าบริการ  

ท่านละ 20,999 บาท   

ค่าภาษีท่าเรือ และทิปพนกังานบนเรือ ทิปไกคท์อ้งถ่ิน ท่านละ 7,000 บาท 

รวมเป็นเงิน 27,999 บาท /ท่าน 

 

หมายเหต ุ: โปรแกรมทัวร์เป็นราคาพิเศษ อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพดิน

ฟ้าอากาศ และปัจจัยอ่ืนๆท่ีอยู่ นอกเหนือการควบคุม โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคัญ 
 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

1. ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ไป-กลบั ชัน้ประหยดั สายการบินแอรเ์อเชียหรือ ลกูคา้สามารถถือกระเป๋าขึ้นเคร่ือง

ได้ไม่เกิน 7 ก.ก. โดยสัมภาระท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน ตอ้งไม่มีของมีคม กรรไกรตัดเล็บ วัตถุไวไฟ 

ของเหลวสามารถโหลดไดไ้ม่เกินขนาดบรรจุ 100 มล. 

2. หัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดการเดินทาง 

3. หอ้งพกับนเรือส าราญแบบมีระเบียง 

4. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว และค่ารถน าเท่ียวตามรายการ 

5. ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง  

6. ค่าประกันการเดินทางตามกรมธรรม์ ตามพระราชบัญญัติการท่องเท่ียว (ตามกรมธรรม)์ วงเงิน

ท่านละ 1,000,000 บาท 

7. ค่ารกัษาพยาบาล(ตามกรมธรรม)์ ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท 
 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. ค่าน ้าหนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน ส าหรบัสายการบินแอรเ์อเชีย 

 

ค่าน ้าหนกักระเป๋า ไป-กลบั  

น ้าหนกักระเป๋า 20 กิโลกรมั ราคา 1,900 บาท  

น ้าหนกักระเป๋า 25 กิโลกรมั ราคา 2,300 บาท  

น ้าหนกักระเป๋า 30 กิโลกรมั ราคา 3,400 บาท 

น ้าหนกักระเป๋า 40 กิโลกรมั ราคา 5,300 บาท  

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเองค่า

โทรศพัท ์ 

ค่าซักรีด ฯลฯ 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  และ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผ ูเ้ดินทาง 

 

เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่พิเศษ ไม่สามารถท าขอคืนเงินไดท้กุกรณียกเวน้แต่การขอเปลี่ยนช่ือผ ูเ้ดินทาง 

เป็นไปตามเง่ือนไขของสายการบิน และ เรือส าราญ 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

