
 

 

 

โปรแกรมล่องเรือส ำรำญ Spectrum of the Seas 

เส้นทำง Singapore – Kuala  Lumpur, Port Klang (Malaysia) –   Singapore 

4 วนั 3 คนื 18 – 21 พฤษภำคม 2562 

 

 
 

      
 

วันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2562 สิงคโปร์  – Spectrum of the Seas 

 

09.00 น. พร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  Row K ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 5 เจ้ำหน้ำที่คอยให้

กำรต้อนรับและมอบเอกสำรกำรเดินทำง และ เช็คอินให้ท่ำน 

 

12.15 น. เดินทำงสู่ประเทศสิงคโปร์ ด้วยเที่ยวบิน SQ975 พร้อมบริกำรอำหำรและแครื่องดื่มบนเครื่อง 



 

 

 

15.40 น.  เดินทำงถึงสนำมบิน ชำงงี ประเทศสิงคโปร์  หลังจำกน้ันผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง และ น ำ

ท่ำนสู่ท่ำเรือ Marina Bay Cruise Center(MBCCS) 

 

   

 

 

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำที่ห้อง Main Dining แบบ A La Carte ที่ห้องอำหำร ชั้น 3และ4 

ท่ำนจะได้รับหมำยเลขโต๊ะอำหำรก่อนลงเรือ หรือ เลือกรับประทำนอำหำรที่ห้อง 

Windjammer Café บนเรือ ท่ีชั้น14 และ อำหำรว่ำง ที่ Café Promenade ชั้น 4  

ได้ตลอดทั้งวัน   

 

20.00 น.  เรือ Spectrum of the Seas จะออกจำกท่ำเรือ Marina Bay Cruise 

Center(MBCCS) , ผูโ้ดยสำรควรถงึทำ่เรอืเพือ่ท ำกำรเชค็อิน อยำ่งนอ้ย 3 ชัว่โมง

ก่อนเรอืออก  เมื่อท่ำน ได้ผ่ำนขั้นตอนกำรเช็คอินขึ้นเรือ เพื่อเข้ำห้องพักของท่ำน

แล้ว ** เตรียมตัว เขำ้รว่มฟงักำรสำธติระบบควำมปลอดภัยบนเรือ (Muster Drill) 

ตำมโซนที่ระบไุวใ้นบัตร Sea Pass กรณุำเชค็เวลำทีแ่นน่อนจำก ประกำศบนเรืออกี

ครัง้ **เมื่อเรือได้ออกจำกท่ำเรือแล้ว ท่ำนสำมำรถพักผ่อนที่ห้องพักของท่ำน หรือ

ส ำรวจรอบๆ เรือ หรือ สำมำรถรับชมกำรแสดงระดับโลกของ Royal Caribbean 



 

 

Cruise ในห้อง The Royal Theater ชั้น 4  และ 5  ปิดท้ำยค่ ำคืนแรกน้ีด้วยแสงสี

และดนตรีตำมไนต์คลับและบนดำดฟ้ำเรือ  

 
หมำยเหต ุ** โปรแกรมตำ่งๆอำจมกีำรเปลีย่นแปลง ทำ่นสำมำรถด ูโปรแกรมแตล่ะวนัจำกทำงเรอื จำก นิตยสำร 

Cruise Compass 

 
 

    
 

วันอาทติย์ ที่ 19 พฤษภาคม 2562  กัวลาลัมเปอร์, พอร์ตคลัง (มาเลเซีย) 
 
เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ แบบบุฟเฟต์นำนำชำติ ที่ห้อง Windjammer Café บนเรือ ท่ีชั้น 

14  หรือคุณจะเลือกทำนแบบ A La Carte ที่ห้อง Main Dining  ชั้น 3และ4 ตำม

อัธยำศัย โปรดดูรำยละเอียดเวลำบริกำรจำก นิตยสำร Cruise Compass 

 

10.00 น   เรือจอดเทียบท่ำที่ พอรต์คลงั กวัลำ ลมัเปอร ์, ประเทศมำเลเซยี    

น ำทกุทำ่น ขึ้นฝัง่ พอรต์คลงั, กวัลำลมัเปอร ์ น ำท่ำนสู่ Merdeka Square  จัตุรัส

แห่งนี้ เป็นที่ต้ังของเสำธงที่สูงที่สุด ในโลก ซึ่งเป็นธงชำติประจ ำชำติมำเลเซีย ที่

ได้รับกำรชักขึ้นสู่ยอดเสำ เมื่อเวลำเที่ยง คืนของวันที่ 30 สิงหำคม ค.ศ. 1957 เมื่อ

ได้รับเอกรำชจำกประเทศอังกฤษ หลังจำกน้ันน ำท่ำนสู่ Chocolate showroom       

 

                                                            

 

 



 

 

       
 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

หลังจำกน้ัน น ำท่ำนสู่ Twin Tower ถ่ำยรูปคู่กับตึกแฝด และ อิสระช้อปปิ้ง 

 

 
 
     
เย็น   ได้เวลำอันสมควรน ำท่ำนกลับที่ท่ำเรือ พอร์ตคลัง   

 

รับประทำนอำหำรเย็นที่ห้อง Main Dining ชั้น 3 และ 4 แบบ A La Carte  

นอกจำกน้ีอำหำรค่ ำยังมีบริกำรในแบบบุฟเฟต์ นำนำชำติที่ห้อง Windjammer Café 

ซึ่งจะให้บริกำรถึงโดยประมำณ 5 ทุ่ม และยังมีอำหำรว่ำงบริกำรที่ห้อง Café 

Promenade  ที่ชั้น 4 ตลอดทั้งคืน เชิญชมกำรแสดงระดับโลกในห้อง The Royal 

Theater และ Two 70 ควำมสนุกของค่ ำคืนน้ีพึ่งเริ่มต้น  เชิญท่ำนท่องรำตรีบนเรือ 

ส ำรำญหรู จิบเครื่องดื่มฟังดนตรีในเลำนจ์ ไนต์คลับแบบที่คุณชอบ มันส์กับดนตรีใน

ค่ ำคืนน้ี แบบไม่มีลิมิต นอกจำกน้ีเรำมีร้ำนค้ำปลอดภำษีและ คำสิโน เปิดบริกำรตลอด

ทั้งคืน 

 

19.00 น   เรือออกจำกท่ำเรือ กัวลำลมัเปอร ์(พอร์ตคลงั) ประเทศมำเลเซยี 



 

 

   
 

วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562  ล่องน่านน า้สากล              

       

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ แบบบุฟเฟต์นำนำชำติ ที่ห้อง Windjammer Café บนเรือ ท่ีชั้น 

14  หรือคุณจะเลือกทำนแบบ A La Cart ที่ห้องอำหำร Main Dining ชั้น 3และ4

 ท่ำนสำมำรถพักผ่อนตำมอัธยำศัย หรือ ร่วมสนุกกับกิจกรรมบนเรือที่

หลำกหลำย อำทิ ปีนหน้ำผำจ ำลอง RIPCORD BY IFLY และ Flow Rider  

 

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวันแบบบุฟเฟต์นำนำชำติ ที่ห้องอำหำร Windjammer Cafe ที่

ชั้น 14 หรือเลือกทำนที่ Main Dining ในแบบ A La Cate ตำมอัธยำศัย 

 

เย็น   รับประทำนอำหำรเย็นที่ห้อง Main Dining แบบ A La Cate  นอกจำกน้ีอำหำรค่ ำยัง

มีบริกำรในแบบบุฟเฟต์ 

นำนำชำติที่ห้อง Windjammer Café ซึ่งจะให้บริกำรถึง 5ทุ่มโดยประมำณและยังมี

อำหำรว่ำงบริกำรที่ห้อง Café Promenade ที่ชั้น 4 ตลอดทั้งคืน เชิญชมกำรแสดง

ระดับโลกในห้อง The Royal Theater ควำมสนุกของค่ ำคืนน้ีแค่เริ่มต้น  เชิญท่ำน

ท่องรำตรีบนเรือส ำรำญหรู จิบเครื่องดื่มฟังดนตรีในเลำนจ์ ไนต์คลับแบบที่คุณชอบ 

มันส์กับดนตรีในค่ ำคืนน้ี แบบไม่มีลิมิต นอกจำกน้ีเรำมีร้ำนค้ำปลอดภำษีและ คำสิโน 

เปิดบริกำรตลอดทั้งคืน  

 

หมำยเหต ุ     กรณุำ ตรวจวำ่ ทำ่นต้องไปรบัหนงัสอืเดินทำง (passport) ของทำ่นคืน ในเวลำและ

สถำนทีไ่หนบนเรอืคืนนีท้ำ่นจะไดร้บั แทก็กระเปำ๋ตำมสีตำ่งๆ จำกทำงเจำ้หนำ้ทีเ่รอื 

กรณุำวำงกระเปำ๋ของทำ่นไวท้ีห่นำ้หอ้งพัก ก่อนเวลำเที่ยงคืน ทำ่นควรเตรียม

กระเปำ๋ใบเลก็ไวใ้ส่สมัภำระ กอ่นทีจ่ะออกจำกเรอืในเชำ้วนัถดัไป    

 



 

 

 

วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2562                สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 

 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำที่ ห้อง Windjammer Café ชั้น 14 หรือ Café Promenade ที่ชั้น 4 

 

08.00 น. เรือส ำรำญ Spectrum of the Seas เดินทำงถึงท่ำเรือ Marina Bay Cruise Center 

Singapore  โดยสวัสดิภำพ เมื่อท่ำนออกจำกเรือ ท่ำนไปรับกระเป๋ำตำมที่เจ้ำหน้ำที่

เรือแจ้ง และตำมหมำยเลขบนแท็กสีกระเป๋ำของท่ำน  ส ำคญัมำกตรวจสอบสมัภำระ

ของทำ่นก่อนออกจำกทำ่เรอื  

  

กลำงวัน หลังจำกน้ัน น ำท่ำนสู่ ย่ำนช้อปปิ้งชื่อดังของประสิงคโปร์ ถนนออรช์ำรด์ (Orchard Road) 

อิสระอำหำรกลำงวนั  ได้เวลำอันสมควร น ำทุกท่ำนสู่สนำมบินชำงงี ประเทศสิงคโปร์ 

 

18.35 น ออกเดินทำงด้วยเที่ยวบิน SQ978   สู่สนำมบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ 

 

20.00 น เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดย สวัสดิภำพ 

 
 

************************************************ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตรำคำ่บรกิำร  

18 – 21 พฤษภำคม 2562 
 

 
INSIDE 

(ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง) 

ราคาท่านละ พัก 2 ท่าน / ห้อง 

ผู้ใหญ่ หรือ เดก็ 

พักเดี่ยว 

30,900 บำท / ทำ่น เพิม่ 24,900 

 

 
OCEAN VIEW WITH 

BALCONY 

(ห้องพักแบบมีระเบียงวิว
ทะเล) 

ราคาท่านละ พัก 2 ท่าน / ห้อง 

ผู้ใหญ่ หรือ เดก็ 

พักเดี่ยว 

37,900 บำท / ทำ่น เพิม่ 31,900 บำท 

 

 

**หนงัสือเดนิทำงตอ้งมอีำยมุำกกวำ่ 6 เดอืน นบัจำกวันเดนิทำง** 

อัตรำนีร้วม: 

 

 ต๋ัวเรือ Spectrum of the Seas พร้อมห้องพักบนเรือส ำรำญฯ ในแบบที่คุณเลือก  พัก 2 ทำ่น ตอ่ 1 

หอ้ง เทำ่นั้น 

 ต๋ัวเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด 

 อำหำรและเครื่องดื่ม ชำ-กำแฟ ตำมที่ระบุใน Cruise Compass ตลอดจนกิจกรรมและควำมบันเทิง

บนเรือ 

 ภำษีท่ำเรือ 

 ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ 

 ค่ำทิปไกด์ 

 ประกันกำรเดินทำงอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บำท(เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) 

 ทัวร์กัวลำลัมเปอร์ และ สิงคโปร์ตำมที่ระบุ  

 รำคำเด็กเท่ำกันกับผู้ใหญ่ 

 

อัตรำนีไ้มร่วม: 

 



 

 

 ค่ำท ำหนังสือเดินทำง 

 ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ(ถ้ำมี) 

 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ Wifi ค่ำอำหำรและเครื่องดืมที่มี ค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม  

ฯลฯ 

 ค่ำใช้จ่ำยอันเน่ืองมำจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน, เหตุสุดวิสัย, กำรเมือง หรือ ภัยธรรมชำติ 

ฯลฯ 

 ค่ำธรรมเนียมแจ้งเข้ำ - ออกของบุคคลต่ำงด้ำวค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศของบุคคลต่ำงด้ำว (ถ้ำมี) 

 ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีกำรบริกำรหักณ ที่จ่ำย 3% (ในกรณีที่ต้องกำรขอใบเสร็จมีภำษี) 

ขั้นตอนกำรจอง 

 ส่งส ำเนำหนังสือเดินทำงให้เจ้ำหน้ำที่ (ท่ีมีอำยุเหลือไม่น้อยกว่ำ 6เดือนในวันเดินทำง) 

 มัดจ ำท่ำนละ 10,000 บำท ภำยใน 3 วันที่ได้ท ำกำรส ำรอง แต่ไม่เกิน 5 วัน กรณีติดวันหยุด 

 ส่วนที่เหลือช ำระ 65 วันก่อนออกเดินทำง  

 คุณจะได้รับเอกสำรยืนยันกำรจองและรำยละเอียดกำรจอง 

 ท่ำนจะได้รับตั๋วเรือโดยประมำณ 30 วัน ก่อนเดินทำง 

 

เงือ่นไข  

 

 บริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงเส้นทำงเดินเรือ, หรือโปรแกรมทัวร์ โดยมิแจ้งให้ทรำบ

ล่วงหน้ำ  

 ระหว่ำงกำรเดินทำง หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใดๆ ไม่ทั้งหมดหรือบำงส่วน ถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิและไม่

สำมำรถขอคืนค่ำบริกำรได้ 

 น้ ำหนักกระเป๋ำเดินทำงโหลดได้ท่ำนละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม, 

หำกน้ ำหนักสัมภำระของท่ำนเกินตำมที่สำยกำรบินก ำหนด ท่ำนต้องช ำระค่ำส่วนเกินเอง 

 อำหำรและเครื่องดื่มที่ให้บริกำรบนเรือได้จัดเตรียมไว้ให้โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย แต่จะมีบำงรำยกำรที่มี

ค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เช่น อำหำรเมนูพิเศษ, กำรจองห้องอำหำรพิเศษ, เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ 

เครื่องดื่มที่มีย่ีห้อ หำกคุณสงสัยสำมำรถสอบถำมได้จำกบริกรโดยตรง หรือดูรำยละเอียดได้จำก 

Cruise Compass 

 หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำเมือหรืออกนอกประเทศโดยเจ้ำหน้ำที่รัฐฯ บริษัท ไม่สำมำรถคืนค่ำต๋ัว

เรือให้ได้ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงเวลำ โปรแกรมทัวร์และเส้นทำงเดินเรือโดยอำจมิได้แจ้ง

ล่วงหน้ำ ทั้งน้ีเพื่อควำมปลอดภัยและควำมเหมำะสมของก ำหนดกำรโดยรวม 

 กำรน ำสิ่งของผิดกฏหมำยติดตัวระหว่ำงกำรเดินทำงหรือเอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง ตลอดจนควำม

ประพฤติที่ไม่เหมำะสม หรือผิดกฏหมำยเป็นควำมรับผิดชอบส่วนบุคคล 

 สำยกำรบินอำจเปล่ียนเครื่อง (aircraft)  โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  



 

 

 ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในกำรยกเลิกทุกกรณี 

หมำยเหต ุ 

 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต่ ำกว่ำ 30 ท่ำน โดยจะแจ้งให้

ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 30 วัน ก่อนกำรเดินทำง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย อำทิ กำร

ล่ำช้ำของสำยกำรบิน  กำรนัดหยุดงำน  กำรประท้วง  ภัยธรรมชำติ  กำรก่อจรำจล  อุบัติเหตุ  ปัญหำ

กำรจรำจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค ำนึงและรักษำผลประโยชน์ของผู้เดินทำงไว้ให้ได้มำกท่ีสุด 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น หำกท่ำนถูกปฎิเสธกำรเข้ำเมือง อันเน่ืองจำกกำรกระท ำ

ที่ส่อไปในทำงผิดกฎหมำย หรือกำร หลบหนีเข้ำเมือง  

 

 
 
 

 


