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วนัแรกของการเดินทาง สนามบินสวุรรณภมิู – ประเทศสิงคโปร ์ 

05.30 น. คณะพรอ้มกันที่ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทั คอยใหก้ารตอ้นรับดแูลดา้นเอกสารและสมัภาระใน

การเดนิทาง 

08.00 น.  น าท่านเหินฟ้าสู ่เกาะสงิคโปร ์โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG403 

11.15 น.  เดนิทางถึง สนามบิน ซางฮี ประเทศสงิคโปร ์ 

(เวลาทอ้งถิ่น เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) น าท่านผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรน าทกุท่านเดนิทางสู่

แหลง่ท่องเที่ยวแห่งใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์ 

จากนัน้น าท่านเดินทางส ูแ่หลง่ท่องเท่ียวบนเกาะสิงคโปร ์

น าทกุท่านชมน ้าพแุห่งความมั่งคั่ง หรือ Fountain of Wealth เป็นน ้าพุขนาดใหญ่ จนไดร้ับการบันทึกใน Guinness Book of 

Records ว่าเป็นน า้พทุี่ใหญ่ที่สดุในโลกนับตั้งแต่ปี 1988 ซ่ึงในปัจจบุันก็ยังไม่มีใครลม้แชมป์ได ้ดว้ยขนาดความสงูที่มากถึง 13.8 

เมตร อีกทั้งน า้พแุห่งนี้ตัง้อยู่ใน กลุ่มอาคารซันเทค ซิต้ี (Suntec city)ซ่ึงเป็นกล ุ่มอาคารท่ีว่ากนัว่าออกแบบตามหลกัฮวงจ ุย้

ทกุประการ จึงท าใหเ้ป็นเหมือนจดุศนูยร์วมของพลงังานดา้นบวก ตามหลกัฮวงจ ุย้นัน่เอง 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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น าทกุท่านชมวิว เมอรไ์ลออ้น สิงคโปร ์ไฟลเออร ์ตกึเอสพลานาด และบริเวณอ่าวมารีนา่เบย ์จากมมุมองที่แตกตา่ง ซ่ึงสวยงามและ

นา่สนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดยีว ท่านสามารถถ่ายรปูคู่กบัเมอรไ์ลออ้นสญัลกัษณข์องประเทศสงิคโปร ์ซ่ึงมอีายกุว่า 30ปี โดยรปูปัน่

คร่ึงสงิโตคร่ึงปลานีห้ันหนา้ออกทางอ่าวมารินา่ ซ่ึงมทีัศนยีภาพงามมากๆ The Merlion นีถ้กูผสมผสานระหว่างความจริง และต านาน

ซ่ึงมหีัวเป็นสงิโตและล าตวัเป็นปลาก าลงัโตค้ลืน่ สว่นหัวนัน้เป็นสญัลกัษณข์องต านานการคน้พบสงิหปุระ หรือสงิคโปรใ์นปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่ย่านธรุกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ ถนนออรช์ารด์ ศนูย์รวม

หา้งสรรพสินคา้ชั้นน าและสินคา้หลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอร์

พ็อยท,์ โรบินสนั, ลกักี้พลาซ่า, อิเซตนั, ตากาชิยาม่า, ออรช์ารด์ชอ้

ปป้ิงเซ็นเตอร ์เป็นตน้ ใหท้่านชอป้ป้ิงสินคา้ มากมายจากทัว่โลก ไม่

ว่าจะเป็นเสื้อผา้แบรนดเ์นมชั้น น าต่าง ๆ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ขนมขบ

เคี้ยว ของฝาก ของที่ระลกึ ของเลน่เด็ก 

 

 

 

สิงคโปร ์การ ์เดน้ บาย เดอะ เบย ์GARDEN BY THE BAY  ให้

ท่านไดช้มการจัดสวนที่ใหญ่บนเกาะสิงคโปร์ กับตน้ไมน้ านาพันธุ์ 

บริหารโดยคณะกรรมการอทุยานแห่งชาติสิงคโปร ์นอกจากนี ้ยังมี

ทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสงูเขา้ดว้ยกนัมไีว้

ส าหรับใหผู้ท้ี่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมมุสงูขึน้ 50 เมตร 

บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าว

และสวนโดยรอบ และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือน

หลักๆ ซ่ึงแบ่งโดย อุณหภมูิที่ตน้ไมต้อ้งการ ดังนี้ Flower Dome 

(ชีวภาพแบบแห้ง  เ ย็น) (OCBC SKY WALK)  และ  Cloud Forest 

(ชวีภาพแบบชืน้เย็น) และยงัมสีวนธีมตา่งๆ  

(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ส าหรับ Super Tree 8 SGD (208บาท)และ 

2Domes(700 บาท) 
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23.50 น. เรือส าราญ COSTA VENEZIA ออกจากท่าเรือ MARINA BAY CRUISE สูน่า่นน า้สากล 

(ส าคญัมาก ***ทกุท่าน ตอ้งเตรยีมหนงัสือเดินทางท่ีมีอายมุากกว่า 6 เดือนข้ึนไปมาท่ีท่าเรอืดว้ย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัสองของการเดินทาง น่านน ้าสากล – อิสระพกัผอ่นบนเรอืส าราญ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA VENEZIA 

เรือส าราญ COSTA  VENEZIA เรือส าราญล าใหมล่า่สดุของแบรนด ์Costa Cruise เปิดใหบ้ริการเดือน  มีนาคม พ.ศ. 

2562 ซ่ึงเป็นเสน้ทางเปิดตวัใหมแ่กะกลอ่ง ส าหรบัเรือส าราญ COSTA  VENEZIA หนกั 135,500 ตนั ความยาวของ

เรือ 324 ฟุต ความสงู 12 ชัน้ หอ้งพกัจ านวน 2,116 เคบิล สามารรบัผูเ้ขา้พกัได ้4,232 คน 

 

*** ก่อนท่ีเรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซอ้มหนีภัยตามหลกัสากล 

(Muster Drill) โดยขอใหผ้ ูโ้ดยสารทกุท่านมารายงานตวัยงัจดุท่ีก าหนดไว ้โดยสงัเกตจดุรวมพลของแต่

ละ่ท่านได ้ท่ีแผน่ป้ายดา้นหลงัประตหูอ้งพกัของท่าน*** 
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อิสระใหท้กุท่าน สนกุสนานเพลิดเพลิน กบักิจกรรมและ สิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ  บนเรือที่ทางเรือ   จดัเตรียมไว้

ใหส้ าหรับทกุท่านอย่างเต็มท่ีตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดตูารางกิจกรรมต่างๆ ไดจ้ากเอกสาร ชื่อว่า 

TODAY ท่ีจะมีสง่ไวใ้หท้กุท่านทกุชา้ท่ีหนา้หอ้งของทกุท่าน 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA VENEZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA VENEZIA 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง น่านน ้าสากล – อิสระพกัผอ่นบนเรอืส าราญ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA VENEZIA 

อิสระใหท้กุท่าน สนกุสนานเพลิดเพลิน กบักิจกรรมและ สิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ  บนเรือที่ทางเรือ   จดัเตรียมไว้

ใหส้ าหรับทกุท่านอย่างเต็มท่ีตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดตูารางกิจกรรมต่างๆ ไดจ้ากเอกสาร ชื่อว่า 

TODAY ท่ีจะมีสง่ไวใ้หท้กุท่านทกุชา้ท่ีหนา้หอ้งของทกุท่าน 
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เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA VENEZIA 

 

อิสระใหท้กุท่าน สนกุสนานเพลิดเพลิน กบักิจกรรมและ สิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ  บนเรือที่ทางเรือ   จดัเตรียมไว้

ใหส้ าหรับทกุท่านอย่างเต็มท่ีตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดตูารางกิจกรรมต่างๆ ไดจ้ากเอกสาร ชื่อว่า 

TODAY ท่ีจะมีสง่ไวใ้หท้กุท่านทกุชา้ท่ีหนา้หอ้งของทกุท่าน 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA VENEZIA 

 

วนัท่ีสี่ ของการเดินทาง น่านน ้าสากล – อิสระพกัผอ่นบนเรอืส าราญ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA VENEZIA 

อิสระใหท้กุท่าน สนกุสนานเพลิดเพลิน กบักิจกรรมและ สิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ  บนเรือท่ีทางเรือ  จดัเตรียมไว้

ใหส้ าหรบัทกุท่านอย่างเต็มท่ีตลอดทัง้วัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดตูารางกิจกรรมตา่งๆ ไดจ้ากเอกสาร ชื่อว่า 

TODAY ท่ีจะมีสง่ไวใ้หท้กุท่านทกุชา้ท่ีหนา้หอ้งของทกุท่าน 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA VENEZIA 
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หมายเหต ุ

ในเยน็วนัน้ีท่านจะไดร้บัป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะตอ้ง

จดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง ก่อนเท่ียงคืน โดยแยกขา้วของเครือ่งใชท่ี้จ าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก 

เพราะเจา้หนา้ท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตัง้แต่กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถกู

ส่งมาใหท่้านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัร ุ่งข้ึน ส าหรบัท่านท่ีตอ้งการช าระผ่านบตัรเครดิต ทางบริษทั

เรอืจะชารจ์ค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ีท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 

 

วนัท่ีหา้ ของการเดินทาง ท่าเรอืแหลมฉบงั (ประเทศไทย) กรงุเทพฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA VENEZIA 

 

06.00 น.  เรือส าราญ COSTA VENEZIA เขา้เทียบท่าเรือแหลมฉบังหลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทางผ่าน

ศลุกากร และรบักระเป๋า สมัภาระการเดินทางแลว้ เดินทางกลบัเขา้สูก่รงุเทพฯ (สวนจฬุา 100 ปี) โดยรถโคช้

ปรบัอากาศ 
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 สายการบิน TG 

หมายเหต ุ

- อตัราน้ีไม่รวมค่าทิปพนกังานบนเรอื ผ ูใ้หญ่ท่านละ 14.5 USD/คืน เด็กท่านละ 7.25 USD/คืน 

- อตัราน้ีไม่รวมค่าทิปคนขบัรถและไกดท่ี์สิงคโ์ปร ์ท่านละ 300 บาท 
 

อตัราน้ีรวม: 

1. หอ้งพกับนเรือส าราญ 4 คืน (ตามแบบหอ้งพกัท่ีท่านไดท้ าการช าระเงนิมา) 

2. ตัว๋เคร่ืองบินขาไป สายการบินไทย ชัน้ประหยดั เสน้ทาง กรงุเทพ – สิงคโปร ์   

3. อาหารบนเรือส าราญ, กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ,ภาษีท่าเรือ 

4. รถรบัสง่จากท่าเรือแหลมฉบงั-กรงุเทพฯ 

5. คา่ภาษีน า้มนัเชื้อเพลิงและคา่ประกนัภยัการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัรา 

ณ วันที่ 1 ตลุาคม  2561 และ ท่านตอ้งช าระเพ่ิม หากสายการบินมีการเรยีกเก็บเพ่ิม 

6. คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรมัตอ่ท่าน ) 

7. เจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยอ านวยความสะดวก 

8. คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดินทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรบัผูท่ี้อายไุมเ่กิน 70 ปี) 

9. คา่รกัษาพยาบาลเนือ่งจากอบุตัเิหต ุวงเงนิท่านละ 500,000 บาท (ส าหรบัผูท่ี้อายไุมเ่กิน 70 ปี 
 

อตัราน้ีไม่รวม: 

1. คา่ทิปพนกังานบนเรือ ผูใ้หญ่ ท่านละ  14.5  USD/คืน 

2. คา่ทิปคนขบัรถและไกดส์ิงคโ์ปรท์่านละ 300 บาท 

3. คา่ทวัรเ์สริมบนฝัง่ตามเมืองตา่งๆ ท่ีเรือจอด 

4. อาหารพิเศษท่ีท่านสัง่เพ่ิมเตมิกบัทางเรือ 

5. คา่เพคเกจน า้ดื่มบนเรือส าราญ 

6. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอรเ์ซ็นต ์และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอรเ์ซ็นต ์

7. คา่ท าหนงัสือเดินทาง, คา่วีซ่าส าหรบัชาวตา่งชาติ 

8. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ เชน่ คา่ซักรีด คา่โทรศัพท ์คา่เคร่ืองดื่ม ฯลฯ 

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 
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การช าระเงิน  

หลงัจากมีการท าจองส ารองหอ้งพกั โปรแกรมท่องเท่ียวแลว้ ลกูคา้จ าเป็นตอ้งช าระมดัจ า ท่านละ 

10,000 บาท ภายใน 2 วนั หลงัจากท าการจอง และช าราะยอดท่ีเหลือทัง้หมด ภายใน 10 วนั หลงัจาก

ช าระยอดมดัจ า 

 

การยกเลิก 

หากมีการยกเลิกทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน(ไม่คืนเงินในทกุกรณี) แตท่างผูโ้ดยสารสามารถเปลี่ยน

ชื่อผูเ้ดินทางไดก้อ่นวันเดินทาง 30 วันท าการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย)์ กรณีเกิดเหตตุอ้งยกเลิกการเดินทางจริงๆ

ตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการเดินทาง 60 วันท าการ เท่านัน้! 

 

หมายเหต ุ: 

1. กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตใหผู้เ้ดินทางเขา้หรือออกประเทศ ทางบริษทัฯ  ไม่สามารถคืนค่าทัวร์

ใหไ้ด ้

2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะถือว่าท่านสละ

สิทธ์ิและไมส่ามารถขอคืนคา่บริการได ้

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ่้ายใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เชน่ อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิการนดั

หยดุงาน การกอ่การจลาจล การถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ตา่งประเทศ  เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษทัฯจะค านงึถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

 

โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทางของท่านว่ามีอายกุารใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือนนบัจากวนัท่ีเดินทาง 

กรณีอายหุนงัสือเดินทางนอ้ยกว่า 6 เดือนนบัจากวนัท่ีเดินทาง 

ควรรบีท าเลม่หนงัสือเดินทางใหม่ และสง่ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทางมาใหก้บัทางบรษิทัฯอีกครัง้ 

หากมีการผิดพลาดทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น 

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

*** ทางบรษิทัฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ *** 

 

 

 

 


