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ROYAL CARIBBEAN 

4 Days 3 Nights / 5 Days 4 Nights 

เสน้ทาง : สงิคโปร-์ปีนงั-สงิคโปร ์

ราคาเริม่ตน้ 17,999 / ทา่น แบบ 4 วนั 3 คนื 

โปรแกรมแบบ 4 วนั 3 คนื ลอ่งเรอืทกุวนัจนัทร-์วนัพฤหสับด ีของทกุเดอืน 

ราคาเริม่ตน้ 19,999 / ทา่น แบบ 5 วนั 4 คนื 

โปรแกรมแบบ 5 วนั 4 คนื ลอ่งเรอืทกุวนัพฤหสับด-ีวนัจนัทร ์ของทกุเดอืน 

Inside Cabin room type รวมอาหารเชา้  

ผุใ้หญพ่กัเดีย่ว เด็ก 4-12 ปี ไมเ่สรมิเตยีง ตดิตอ่สอบถาม 

อปัเกรด หอ้ง Ocean View, Balcony ตดิตอ่สอบถาม 
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Royal Caribbean – Spectrum of the Seas 

"Spectrum of the Seas" เรอืล ำแรกในตระกลู Quantum Ultra-Class ของสำยเรอื Royal Caribbean International 

โดยจะมกีำรเปิดตัวในชว่งฤดูใบไมผ้ล ิปี ค.ศ. 2019 น่ันเองค่ำ เรอืล ำนี้ มนี ้ำหนัก 168,666 ตัน และสำมำรถรองรับ

ผูโ้ดยสำรไดส้งูสดุ 5,622 ทำ่น เป็นเรอืทีเ่หมำะส ำหรับกลุม่นักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทำงไปพักผอ่นกนัทัง้ครอบครัว และกลุม่ที่

ยกขบวนกนัไปเป็นแกง๊คเ์พือ่นฝงูก็สนุกไปอกีแบบ เพรำะภำยในเรอืล ำนีม้กีจิ 

กจิกรรม ภำยในเรอืล ำนี้มกีจิกรรมสนุกๆ และควำมบันเทงิมำกมำย อำทเิชน่ เปิดประสบกำรณ์ไปกับเครื่องเล่นสนุกๆ 

อยำ่ง Sky Pad เป็นเครือ่งเล่นแทรมโพลนีเสมอืนจรงิทีม่ำพรอ้มกับแว่น VR สำมมติ ิเพิม่อำรมณ์ทีน่่ำตืน่เตน้เอำใจเด็กๆ 

ไดก้ระโดดเดง้ ดึง๋ กนัใหม้นัสส์ดุเหวีย่ง ตอ่ดว้ย Bionic Bar หุน่ยนตบ์ำรเ์ทนเดอรท์ีค่อยชงเครือ่งดืม่ใหเ้รำไดด้ืม่กนัทัง้วัน

ทัง้คนื ถอืเป็นเทคโนโลยสีดุล ้ำบนเรอืส ำรำญก็วำ่ไดค้ะ่ และยงัมเีครือ่งเลน่ The North Star เป็นกระเชำ้ลอยฟ้ำชมววิได ้

360 องศำ ควำมสงูก็รำวๆ 300 ฟตุ หรอื 91 เมตรเหนือระดับน ้ำทะเล ต่อดว้ย RipCord by iFly เครือ่งเล่นดิง่ผสธุำ

จ ำลองเอำใหม้ันสก์ันสดุเหวีย่ง บนเรอืยังมโีซน Royal Esplanade ถนนสำยช็อปป้ิงทีม่ถีงึสองชัน้ (ชัน้ 4,5) มสีนิคำ้

ปลอดภำษี และสนิคำ้แบรนดเ์นมทีม่ใีหเ้ลอืกหลำกหลำย นอกจำกนี้ยังมรีำ้นอำหำรกว่ำ 18 แห่ง ภำยในมทีัง้หอ้งอำหำร

หลัก และ หอ้งอำหำรพเิศษ รวมถงึหอ้ง Two70°(Two Seventy) อันโออ่่ำ ผนังเป็นกระจกใสสงูโปร่ง ตัง้แต่พืน้จรด

เพดำน ภำยในโซนนีเ้ต็มไปดว้ย เกำ้อีเ้รยีงรำย บำร ์เลำจน์ และคำเฟ่ เป็นจุดทีบ่รรยำกำศดทีีส่ดุพรอ้มกับววิทวิทัศน์พำ

โนรำม่ำทีส่วยงำมจับใจ ในยำมค ่ำคนืยังมโีชวก์ำรแสดงต่ำงๆ อำทเิชน่ โชวก์ำยกรรมสุดตืน่เตน้และหวำดเสยีว รวมถงึ

ละครเวท ีใหแ้ขกผูเ้ขำ้พักไดม้คีวำมสขุ เรยีกรอยยิม้ และเสยีงหัวเรำะกนักระหึม่ไปทั่วทัง้เรอื 

 

แพคเก็จรวม: ตั๋วเครือ่งบนิโดยสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์/ กำรบนิไทย, หอ้งพักบนเรอืตำมทีท่ำ่นเลอืก 

รำคำนีไ้มร่วม รถรับ-สง่: ขอ้มลูรถรับสง่ โรงแรม-ทำ่เรอื 2,500 บำท / คัน / เทีย่ว 

รำคำนีไ้มร่วม ภำษีทำ่เรอืและทปิพนักงำนบนเรอื: ขอ้มลูภำษีท่ำเรอื - 6,200 บำทต่อท่ำนส ำหรับโปรแกรมแบบ 4 วัน 3

คนื และ 7,500 บำทตอ่ทำ่น ส ำหรับโปรแกรมแบบ 5 วัน 3 คนื 

ขอ้ก ำหนดของทำงเรอื ตอ้งใหผู้โ้ดยสำรทกุทำ่นแสดงผลกำรตรวจ ATK หรอื RT-PCR กอ่นขึน้เรอื 

+ สำมำรถท ำกำรตรวจไดท้ีป่ระเทศไทย 24 ชมกอ่นเดนิทำง อำจตรวจไดท้ีส่นำมบนิสวุรรณ (สอบถำมขอ้มลูเพิม่เตมิได ้

ที ่084-660-4096 หรอื 095-919-9258) ผลกำรตรวจตอ้งเป็น ภำษำองักฤษเทำ่นัน้  

+ หรอื สำมำรถท ำกำรตรวจไดท้ีป่ระเทศสงิคโปร ์ตำม Link ดำ้นลำ่ง  

https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/default-document-library/list-of-approved-art-providers-

for-remote-supervised-self-swab-for-overseas-travellers-(18042022).pdf 

ทำ่เรอืทีข่ ึน้เรอื: Marina Bay Cruise Centre Singapore 

Option รถรบัสง่ สนามบนิ-ทา่เรอื 2,500 บาท / คนั/ เทีย่ว 

Option บนิกอ่น ลว่งหนา้ คนื เพิม่ 1,900 / ทา่น  

เลอืกพกั V Hotel Lavender หรอื Boss Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

https://www.clubmed.co.th/l/sports?locale=th-TH
https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/default-document-library/list-of-approved-art-providers-for-remote-supervised-self-swab-for-overseas-travellers-(18042022).pdf
https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/default-document-library/list-of-approved-art-providers-for-remote-supervised-self-swab-for-overseas-travellers-(18042022).pdf
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุำช ำระคำ่มดัจ ำทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกลกูคำ้ไมช่ ำระตำมก ำหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคำ้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกำสใหล้กูคำ้ทำ่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำง

ตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท ำใหลู้กคำ้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้เช่น มีลูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลกิกำรเดนิทำง

กระทันหัน ภัยธรรมชำต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยำยำมหำโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในรำคำและชว่งเวลำ

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคำ้ทรำบและเขำ้ใจดวีำ่เหตกุำรณ์ดังกลำ่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วำ่บรษัิทฯ

ไดพ้ยำยำมอยำ่งสดุควำมสำมำรถในกำรหำโปรแกรมทดแทนดังกลำ่วแลว้  

 ดังนัน้ ลกูคำ้จะไมย่กเหตุนี้มำเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หำกลูกคำ้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทำงไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. กำรยืน่ขอวซีำ่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลำนำนกวำ่กำรยืน่ขอวซีำ่แบบเดีย่วมำก บอ่ยครัง้ทีลู่กคำ้จะทรำบผลวซีำ่กอ่นกำร

เดนิทำงเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัควำมครบถว้นรวดเร็วในกำรยืน่เอกสำรของลกูคำ้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิำณงำนในชว่ง

นัน้ๆของสถำนฑตู) ซึง่หมำยควำมวำ่ลกูคำ้อำจจะตอ้งช ำระคำ่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทรำบผลวซีำ่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหำดังกลำ่ว บรษัิทฯขอแนะน ำใหลู้กคำ้สละเวลำไปยืน่วซีำ่เดีย่วเพือ่จะไดท้รำบผลวซีำ่อยำ่ง

รวดเร็วกอ่นช ำระคำ่ทัวร ์กรณุำแจง้ควำมประสงคย์ืน่วซีำ่เดีย่วกบัเจำ้หนำ้ทีท่ันท ี

5. ในกำรขอวซีำ่ กรณุำยืน่เอกสำรตำมชนดิและเงือ่นไขทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนดอยำ่งเคร่งครัด หำกลูกคำ้ไมป่ฏบิัตติำม

และวซีำ่ไมผ่ำ่น บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในกำรยืน่วีซ่ำที่สถำนฑูต บรษัิทฯจะจัดเจำ้หนำ้ที่เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หำกลูกคำ้ตอ้งกำร

เจำ้หนำ้ทีด่แูลเฉพำะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคำ่บรกิำรครัง้ละ 500 บำทตอ่ลกูคำ้ 1 ทำ่น 

7. กำรพจิำรณำอนุมตัวิซีำ่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถำนฑตูโดยจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่ำวซีำ่ใน

ทกุกรณี หำกวซีำ่ไมผ่ำ่นบรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสำยกำรบนิปฏเิสธกำรออกตั๋วใหลู้กคำ้เป็นรำยบคุคลไมว่่ำในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่ำลูกคำ้ท่ำนนัน้ยกเลกิ

กำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรม 

9. กำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง และจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตุผล หำก

ลกูคำ้ไมไ่ดรั้บอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หำกลกูคำ้ไมใ่ชห้รอืไมส่ำมำรถใชบ้รกิำรใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้สมคัรใจสละสทิธใินกำร

ใชบ้รกิำรนัน้ๆและจะไมม่กีำรคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนกำรเดนิทำงหำกจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ถงึจ ำนวนขัน้ต ่ำที่บรษัิทฯก ำหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคำ่ใชจ้ำ่ยทีล่กูคำ้ไดช้ ำระมำแลว้เต็มจ ำนวน (ยกเวน้ค่ำวซีำ่) กรณี

ลกูคำ้ช ำระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคำ่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 
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12. เนื่องจำกในปัจจุบัน พบปัญหำกระเป๋ำเดนิทำงสูญหำยหรอืล่ำชำ้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน ำใหลู้กคำ้ลดควำม

เสีย่งโดยแบง่สมัภำระและของใชจ้ ำเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋ำอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติำมเงือ่นไขทีส่ำยกำรบนิก ำหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอื

ลำ่ชำ้ หำกกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำย อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยเดอืนในกำรเรยีกรอ้งควำมรับผดิชอบจำกสำยกำรบนิ 

และทีส่ ำคัญ ลกูคำ้อำจไมส่ำมำรถซือ้เสือ้ผำ้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบำงสถำนที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึกำรประกัน

สุขภำพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้ำหำร แพอ้ำกำศ โรคประจ ำตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน ำใหท้่ำนซือ้ประกัน

สขุภำพระหวำ่งเดนิทำงไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทำงกำรแพทยต์ำ่งๆ หำกตอ้งกำรกรุณำแจง้ควำมจ ำนงคก์ับเจำ้หนำ้ที่

ทันท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนขำยมไิดเ้ป็นผูด้ ำเนินกำร ลูกคำ้สำมำรถสอบถำมชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ ำเนนิกำรทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลำ ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ำกัดควำมรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ ำนวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตำมหลักฐำนทำงบญัชเีทำ่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


