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วนัท่ี ก าหนดการเดินทาง มาถึง ออกจาก  

1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิูฯ –สิงคโปร)์ (TG403 08.00-11.15) 

City Tour (นํา้พมุัง่คัง่-เมอรไ์ลออน-สงิคโปร ์การเ์ดน) @Marina Bay 

-- 23.59  

2 น่านน ้าสากล – อิสระพกัผอ่นบนเรอื -- --  

3 น่านน ้าสากล – อิสระพกัผอ่นบนเรอื -- --  

4 ท่าเรอืแหลงฉบงั (ประเทศไทย)-อิสระพกัผ่อนบนเรอื 06.00 Overnight  

5 ท่าเรอืแหลงฉบงั (ประเทศไทย) TBA --  

SINGAPORE – Laem Chabang(THAILAND) 

on13-17 April 2019 



 

BW…Costa Venezia 13-17 April 2019-FD  หน้า 2 

 

วนัแรกของการเดินทาง  สนามบินสวุรรณภมิูฯ –ประเทศสิงคโปร ์ 

05.30 น. คณะพรอ้มกันท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัท คอยใหก้าร

ตอ้นรบัดแูลดา้นเอกสารและสมัภาระในการเดินทาง 

08.00 น.  นาํท่านเหินฟ้าสู ่เกาะสิงคโปร ์โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี TG 403 

11.15 น. เดินทางถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร ์หรอืเท่ียวบิน  

(เวลาทอ้งถ่ิน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) นาํทา่นผา่นขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรนาํทกุท่านเดินทางสูแ่หลง่ท่องเท่ียวแห่ง

ใหมล่า่สดุบนเกาะสิงคโปร ์ 

จากนัน้น าท่านเดินทางส ู ่แหลง่ท่องเท่ียวบนเกาะสิงคโปร ์

น าทกุท่านชมน ้าพแุห่งความมัง่คัง่ หรือ Fountain of Wealth เป็นนํา้พขุนาด

ใหญ่ จนไดร้ับการบันทึกใน Guinness Book of Records ว่าเป็นนํา้พท่ีุใหญ่ท่ีสดุในโลก

นบัตัง้แตปี่ 1988 ซ่ึงในปัจจบุนัก็ยงัไมม่ีใครลม้แชมป์ได ้ดว้ยขนาดความสงูท่ีมากถึง 

13.8 เมตร อีกทั้งนํา้พแุห่งนี้ตัง้อยู่ใน กลุ่มอาคารซันเทค ซิต้ี (Suntec city)ซ่ึง

เป็นกล ุม่อาคารท่ีว่ากนัว่าออกแบบตามหลกั 

ฮวงจ ุย้ทกุประการ จึงท าใหเ้ป็นเหมือนจดุศนูยร์วมของพลงังานดา้นบวก

ตามหลกัฮวงจ ุย้นัน่เอง 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

 

 

 

 

 

 

นาํทกุท่านชมวิว เมอรไ์ลออ้น สิงคโปร ์ไฟลเออร ์ตึกเอสพลานาด และบริเวณอ่าว

มารีน่าเบย ์จากมมุมองท่ีแตกตา่ง ซ่ึงสวยงามและนา่สนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว 

ท่านสามารถถ่ายรปูคู่กับเมอรไ์ลออ้นสญัลกัษณข์องประเทศสิงคโปร ์ซ่ึงมีอายกุว่า 

30ปี โดยรปูปัน่คร่ึงสิงโตคร่ึงปลานีห้นัหนา้ออกทางอ่าวมารินา่ ซ่ึงมีทัศนียภาพงาม

มากๆThe Merlionนีถ้กูผสมผสานระหว่างความจริง และตาํนานซ่ึงมีหัวเป็นสิงโตและ
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ลาํตวัเป็นปลากาํลงัโตค้ลื่น สว่นหวันัน้เป็นสญัลกัษณข์องตาํนานการคน้พบสิงหปุระ 

หรือสิงคโปรใ์นปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิงคโปร ์การ ์เดน้ บาย เดอะ เบยG์ARDEN BY THE BAY

ใหท้่านไดช้มการจดัสวนที่ใหญ่บนเกาะสิงคโปร ์กับตน้ไมน้ านา

พันธุ์ บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร ์

นอกจากนี้ ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มี

ความสงูเขา้ดว้ยกันมีไวส้าํหรับใหผู้ท้ี่มาเยือนสามารถมองเห็น

สวนจากมมุสงูขึน้ 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถ

เห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังม ี

โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซ่ึงแบ่งโดย 

อณุหภมูิที่ตน้ไมต้อ้งการ ดงันี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแหง้ 

เย็น)(OCBC SKY WALK) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้น
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นาํท่านสู่ย่านธรุกิจใจกลางสิงคโปรท่ี์ ถนนออรช์ารด์ ศนูยร์วมหา้งสรรพสินคา้ชั้น

นาํและสินคา้หลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอรพ็์อยท์, โรบินสนั, ลกักี้พลาซ่า, อิเซตนั, 

ตากาชิยามา่, ออรช์ารด์ชอป้ป้ิงเซ็นเตอร ์เป็นตน้ ใหท้่านชอป้ป้ิงสินคา้ มากมายจาก

ทัว่โลก ไมว่่าจะเป็นเสื้อผา้แบรนดเ์นมชัน้ นาํตา่ง ๆ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ขนมขบเค้ียว ของ

ฝาก ของที่ระลึก ของเลน่เด็ก 

ค ่า  อิสระอาหารค ่า เพ่ือไม่รบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของท่าน 

23.50 น.  เรือส าราญ COSTA VENEZIA ออกจากท่าเรือ MARINA BAY CRUISE 

ส ูน่่านน ้าสากล 

(ส าคญัมาก ***ทกุท่าน ตอ้งเตรยีมหนงัสือเดินทางท่ีมีอายมุากกว่า 6 เดือนข้ึนไปมาท่ีท่าเรอืดว้ย) 

 

 

 

 

 

*** ก่อนท่ีเรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซอ้มหนีภยัตามหลกัสากล 

(Muster Drill) โดยขอใหผ้ ูโ้ดยสารทกุท่านมารายงานตวัยงัจดุท่ีก าหนดไว ้โดยสงัเกตจดุรวมพลของแต่

ละ่ท่านได ้ท่ีแผน่ป้ายดา้นหลงัประตหูอ้งพกัของท่าน*** 
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วนัสองของการเดินทาง  น่านน ้าสากล – อิสระพกัผอ่นบนเรอืส าราญ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA VENEZIA 

เรือสาํราญ COSTA  VENEZIA เรือสาํราญลาํใหมล่า่สดุของแบรนด ์Costa Cruiseเปิดใหบ้ริการ

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงเป็นเสน้ทางเปิดตวัใหมแ่กะกลอ่ง สาํหรบัเรือสาํราญ COSTA  

VENEZIAหนกั 135,500 ตนั ความยาวของเรือ 324 ฟุต ความสงู 18 ชัน้ หอ้งพกัจาํนวน 2,116

เคบิล สามารรบัผูเ้ขา้พกัได5้,260 คน 

 

อิสระใหท้กุท่าน สนกุสนานเพลิดเพลิน กบักิจกรรมและ สิ่งอาํนวยความสะดวกตา่งๆ  บนเรือท่ีทาง

เรือ จัดเตรียมไวใ้หส้าํหรับทกุท่านอย่างเต็มท่ีตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดตูารางกิจกรรม

ตา่งๆ ไดจ้ากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ท่ีจะมีสง่ไวใ้หท้กุท่านทกุชา้ท่ีหนา้หอ้งของทกุท่าน 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA VENEZIA 
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ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA VENEZIA 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  น่านน ้าสากล – อิสระพกัผอ่นบนเรอืส าราญ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA VENEZIA 

อิสระใหท้กุท่าน สนกุสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอํานวยความสะดวก

ตา่งๆ  บนเรือท่ีทางเรือ จัดเตรียมไวใ้หส้าํหรับทกุท่านอย่างเต็มท่ีตลอดทั้งวัน ท่าน

สามารถเช็คเวลา ดตูารางกิจกรรมตา่งๆ ไดจ้ากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ท่ีจะมีส่งไว้

ใหท้กุท่านทกุชา้ท่ีหนา้หอ้งของทกุท่าน 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA VENEZIA 

 

อิสระใหท้กุท่าน สนกุสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอํานวยความสะดวก

ตา่งๆ  บนเรือท่ีทางเรือ จัดเตรียมไวใ้หส้าํหรับทกุท่านอย่างเต็มท่ีตลอดทั้งวัน ท่าน
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สามารถเช็คเวลา ดตูารางกิจกรรมตา่งๆ ไดจ้ากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ท่ีจะมีส่งไว้

ใหท้กุท่านทกุชา้ท่ีหนา้หอ้งของทกุท่าน 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA VENEZIA 

 

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง ท่าเรอืแหลมฉบงั (ประเทศไทย) – อิสระพกัผอ่นบนเรอื

ส าราญ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA VENEZIA 

อิสระใหท้กุท่าน สนกุสนานเพลิดเพลิน กบักิจกรรมและ สิ่งอาํนวยความสะดวกตา่งๆ  บนเรือท่ีทาง

เรือ จัดเตรียมไวใ้หส้าํหรับทกุท่านอย่างเต็มท่ีตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดตูารางกิจกรรม

ตา่งๆ ไดจ้ากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ท่ีจะมีสง่ไวใ้หท้กุท่านทกุชา้ท่ีหนา้หอ้งของทกุท่าน 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA VENEZIA 
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หมายเหต ุ

ในเย็นวนัน้ีท่านจะไดร้บัป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลงจาก

เรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง ก่อนเท่ียงคืน โดยแยกขา้วของเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจา้หนา้ท่ีของเรอืจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไป

ตัง้แต่กลางดึก และบัญชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถกูส่งมาใหท่้านตรวจเช็คก่อนท าการช าระใน

วนัร ุ่งข้ึน ส าหรบัท่านท่ีตอ้งการช าระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชารจ์ค่าใชจ่้ายผ่าน

บตัรเครดิตท่ีท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 

 

วนัท่ีหา้ ของการเดินทาง  ท่าเรอืแหลมฉบงั (ประเทศไทย) -กรงุเทพฯ 

08.00 น.  เรือสาํราญ COSTA VENEZIA เขา้เทียบท่าเรือแหลมฉบังหลังเสร็จจากพิธีตรวจ

หนงัสือเดินทางผ่านศลุกากร และรับกระเป๋า สมัภาระการเดินทางแลว้ เดินทางกลับ

เขา้สูก่รงุเทพฯ(สวนจฬุา 100 ปี)โดยรถโคช้ปรบัอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA VENEZIA 
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สายการบิน TG 
 

ประเภทหอ้งพกับนเรอื 

COSTA FORTUNA 

ผ ูใ้หญ่ท่านละ่ 

(พกั 2 ท่านต่อหอ้ง) 

ผ ูใ้หญ่คนท่ี 3 และ 4 

(พกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

เด็กอายตุ ่ากว่า 13 ปี 

(พกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเด่ียว 

Inside Classic 26,900 22,900 17,900 33,800 

Oceanview Classic 33,900 22,900 17,900 43,800 

Balcony Classic 38,900 22,900 17,900 52,800 

Mini Suite  

 โปรดสอบถามเจา้หนา้ท่ี Suite 

Grand Suite 

หมายเหต ุ

- อตัราน้ีไม่รวมค่าทิปพนกังานบนเรอื ผ ูใ้หญ่ท่านละ 14.5 USD/คืน 

เด็กท่านละ 7.25 USD/คืน 

- อตัราน้ีไม่รวมค่าทิปคนขบัรถและไกดท่ี์สิงคโ์ปร ์ท่านละ 300 บาท 

อตัราน้ีรวม: 

1. หอ้งพกับนเรือสาํราญ 4 คืน (ตามแบบหอ้งพกัท่ีท่านไดท้าํการชาํระเงนิมา) 

2. ตัว๋เคร่ืองบินขาไป สายการบินไทย ชัน้ประหยดั เสน้ทาง กรงุเทพ – สิงคโปร ์   

3. รถรบัสง่ขากลบัจากแหลมฉบงั - กรงุเทพฯ 

4. อาหารบนเรือสาํราญ, กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือสาํราญ,ภาษีท่าเรือ 

5. คา่ภาษีนํา้มนัเชื้อเพลิงและคา่ประกนัภยัการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัรา 

ณ วันที่ 1 ตลุาคม  2561 และท่านตอ้งช าระเพ่ิม หากสายการบินมีการเรยีกเก็บเพ่ิม 

6. คา่นํา้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (20 กิโลกรมัตอ่ท่าน ) 

7. เจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยอาํนวยความสะดวก 

8. ค่าประกันอบุัติเหตกุารเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (สาํหรับผูท่ี้

อายไุมเ่กิน 70 ปี) 

9. คา่รกัษาพยาบาลเนือ่งจากอบุตัเิหต ุวงเงนิท่านละ 500,000 บาท (สาํหรบัผูท่ี้อายไุมเ่กิน 70 ปี 

 

อตัราน้ีไม่รวม: 

1. คา่ทิปพนกังานบนเรือ ผูใ้หญ่ท่านละ  14.5USD/คืนเด็กท่านละ 5..7 USD/คืน 

2. คา่ทิปคนขบัรถและไกดส์ิงคโ์ปรท์่านละ 300 บาท 

3. คา่ทวัรเ์สริมบนฝัง่ตามเมืองตา่งๆ ท่ีเรือจอด 

4. อาหารพิเศษท่ีท่านสัง่เพ่ิมเตมิกบัทางเรือ 
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5. คา่เพคเกจนํา้ดื่มบนเรือสาํราญ 

6. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอรเ์ซ็นต ์และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอรเ์ซ็นต ์

7. คา่ทาํหนงัสือเดินทาง, คา่วีซ่าสาํหรบัชาวตา่งชาติ 

8. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ เชน่ คา่ซักรีด คา่โทรศัพท ์คา่เคร่ืองดื่ม ฯลฯ 

การช าระเงิน  

ทางบรษิทัฯ จะขอเก็บเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาทต่อผ ูโ้ดยสารหน่ึงท่าน หลงัจากมี

การท าจองส ารองโปรแกรมท่องเท่ียวแลว้ 3 วนัท าการ ส าหรบัการจองทวัรเ์รอืส าราญ

ครัง้น้ีและรบกวนช าระยอดเต็มท่ีเหลือหลงั 14 วนัท าการนบัจากวนัท่ีช าระยอดมดัจ า 

 

การยกเลิก 

หากมีการยกเลิกทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน(ไม่คืนเงินในทกุกรณี) แต่ทาง

ผ ูโ้ดยสารสามารถเปลี่ยนช่ือผ ูเ้ดินทางไดก้่อนวนัเดินทาง 60 วนัท าการ (ไม่รวมเสาร-์

อาทิตย)์  

หมายเหต:ุ 

1. กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตใหผู้เ้ดินทางเขา้หรือออกประเทศ ทางบริษัทฯไม่

สามารถคืนคา่ทวัรใ์หไ้ด ้

2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไมใ่ชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะ

ถือว่าท่านสละสิทธ์ิและไมส่ามารถขอคืนคา่บริการได ้

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ อันเกิดจากเหตสุดุวิสยั เช่น อบุัติเหต ุภยั

ธรรมชาต ิการนดัหยดุงาน การกอ่การจลาจล การถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็น

ตน้ 

4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบิน 

โรงแรมที่พกัในตา่งประเทศ  เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษทัฯจะคาํนงึถึง

ความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทางของท่านว่ามีอายกุารใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือนนบัจากวนัท่ีเดินทาง 

กรณีอายหุนงัสือเดินทางนอ้ยกว่า 6 เดือนนบัจากวนัท่ีเดินทาง 

ควรรบีท าเลม่หนงัสือเดินทางใหม่ และสง่ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทางมาใหก้บัทางบรษิทัฯอีกครัง้ 

หากมีการผิดพลาดทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน 

***เม่ือท่านไดช้ าระเงินค่ามดัจ าบรกิารทวัร ์หรอืช าระค่าบรกิารทวัรเ์ต็มจ านวนแลว้ *** 

*** ทางบรษิทัฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ*** 


