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วันแรกของการเดินทาง สนามบินส ุวรรณภ ูมิ – ประเทศสิงคโปร์
05.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทั คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระใน
การเดินทาง
08.00 น. นาท่านเหินฟ้าสู่ เกาะสิงคโปร์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG403
11.15 น. เดินทางถึง สนามบิน ซางฮี ประเทศสิงคโปร์
(เวลาท้องถิ่น เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) นาท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรนาทุกท่านเดินทางสู่
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ลา่ สุดบนเกาะสิงคโปร์
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูแ่ หล่งท่องเที่ยวบนเกาะสิงคโปร์
น าท กุ ท่ า นชมน้ า พุแ ห่ งความมั่งคั่ง หรือ Fountain of Wealth เป็ นน ้า พุข นาดใหญ่ จนได้รั บ การบัน ทึ ก ใน Guinness Book of
Records ว่าเป็ นนา้ พุที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกนับตั้งแต่ปี 1988 ซึ่ งในปั จจุบันก็ ยังไม่มีใครล้มแชมป์ ได้ ด้วยขนาดความสูงที่มากถึง 13.8
เมตร อีกทั้งนา้ พุแห่งนี้ตงั้ อยู่ใน กลุ่มอาคารซันเทค ซิต้ ี (Suntec city)ซึ่งเป็นกลมุ่ อาคารที่ว่ากันว่าออกแบบตามหลักฮวงจุย้
ท ุกประการ จึงทาให้เป็ นเหมือนจุดศูนย์รวมของพลังงานด้านบวก ตามหลักฮวงจุย้ นัน่ เอง
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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นาทุกท่านชมวิว เมอร์ไลอ้อน สิงคโปร์ ไฟลเออร์ ตึกเอสพลานาด และบริเวณอ่าวมารีนา่ เบย์ จากมุมมองที่แตกต่าง ซึ่งสวยงามและ
น่าสนใจเป็ นอย่างมากเลยทีเดียว ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กบั เมอร์ไลอ้อนสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอายุกว่า 30ปี โดยรูปปั น่
ครึ่งสิงโตครึ่งปลานีห้ ันหน้าออกทางอ่าวมารินา่ ซึ่งมีทัศนียภาพงามมากๆ The Merlion นีถ้ กู ผสมผสานระหว่างความจริง และตานาน
ซึ่งมีหัวเป็ นสิงโตและลาตัวเป็ นปลากาลังโต้คลืน่ ส่วนหัวนัน้ เป็ นสัญลักษณ์ของตานานการค้นพบสิงหปุระ หรือสิงคโปร์ในปั จจุบนั

สิงคโปร์ การ์ เด้น บาย เดอะ เบย์ GARDEN BY THE BAY ให้
ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ บนเกาะสิงคโปร์ กับต้นไม้น านาพันธุ์
บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมี
ทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกันมีไว้
สาหรับให้ผทู้ ี่มาเยือนสามารถมองเห็ นสวนจากมุมสูงขึน้ 50 เมตร
บนยอดของ Super tree สามารถเห็ นทัศนียภาพอันงดงามของอ่า ว
และสวนโดยรอบ และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็ นสองเรือน
หลัก ๆ ซึ่ ง แบ่ ง โดย อุณ หภูมิ ที่ ต น้ ไม้ต อ้ งการ ดัง นี้ Flower Dome
(ชี ว ภาพแบบแห้ ง เย็ น)( OCBC SKY WALK) และ Cloud Forest
(ชีวภาพแบบชืน้ เย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ
(ไม่ ร วมค่ า ขึ้ น ลิ ฟ ต์ ส าหรั บ Super Tree 8 SGD (208บาท)และ
2Domes(700 บาท)
นาท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวม
ห้างสรรพสินค้าชั้นนาและสิน ค้าหลากหลาย อาทิ เช่น เซ็ นเตอร์
พ็อยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดชอ้
ปปิ้ งเซ็ นเตอร์ เป็ นต้น ให้ท่านชอ้ปปิ้ งสินค้า มากมายจากทัว่ โลก ไม่
ว่าจะเป็ นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้น นาต่าง ๆ เครื่ องใช้ไฟฟ้า ขนมขบ
เคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็ก

ROONGSARP TRAVEL SERVICE CO., LTD. TEL: 02 2240039 / FAX: 02 2248057

PAGE 4

23.50 น. เรือสาราญ COSTA VENEZIA ออกจากท่าเรือ MARINA BAY CRUISE สูน่ า่ นนา้ สากล
(สาคัญมาก ***ท ุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอาย ุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปมาที่ท่าเรือด้วย)
*** ก่ อ นที่ เ รือ ส าราญจะท าการถอนสมอออกเดิ น ทาง ทางเรือ จะมี ก ารซ้อ มหนี ภ ัย ตามหลัก สากล
(Muster Drill) โดยขอให้ผโ้ ู ดยสารท ุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่กาหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่
ล่ะท่านได้ ที่แผ่นป้ายด้านหลังประต ูห้องพักของท่าน***

วันสองของการเดินทาง
เช้า

น่านน้าสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสาราญ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA VENEZIA

เรือสาราญ COSTA VENEZIA เรือสาราญลาใหม่ลา่ สุดของแบรนด์ Costa Cruise เปิ ดให้บริการเดือน มีนาคม พ.ศ.
2562 ซึ่งเป็ นเส้นทางเปิ ดตัวใหม่แกะกล่อง สาหรับเรือสาราญ COSTA VENEZIA หนัก 135,500 ตัน ความยาวของ
เรือ 324 ฟุต ความสูง 12 ชัน้ ห้องพักจานวน 2,116 เคบิล สามารรับผูเ้ ข้าพักได้ 4,232 คน
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อิสระให้ทกุ ท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ บนเรือที่ทางเรือ จัดเตรียมไว้
ให้สาหรับ ทุก ท่า นอย่างเต็มที่ ตลอดทั้งวั น ท่า นสามารถเช็ คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อ ว่า
TODAY ที่จะมีสง่ ไว้ให้ทกุ ท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน
เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA VENEZIA

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA VENEZIA

วันที่สามของการเดินทาง
เช้า

น่านน้าสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสาราญ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA VENEZIA

อิสระให้ทกุ ท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ บนเรือที่ทางเรือ จัดเตรียมไว้
ให้สาหรับ ทุก ท่า นอย่างเต็มที่ ตลอดทั้งวั น ท่า นสามารถเช็ คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อ ว่า
TODAY ที่จะมีสง่ ไว้ให้ทกุ ท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน
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รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA VENEZIA

อิสระให้ทกุ ท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ บนเรือที่ทางเรือ จัดเตรียมไว้
ให้สาหรับ ทุก ท่า นอย่างเต็มที่ ตลอดทั้งวั น ท่า นสามารถเช็ คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อ ว่า
TODAY ที่จะมีสง่ ไว้ให้ทกุ ท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA VENEZIA

วันที่สี่ ของการเดินทาง
เช้า

น่านน้าสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสาราญ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA VENEZIA

อิสระให้ทกุ ท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ บนเรือที่ทางเรือ จัดเตรียมไว้
ให้สาหรับทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทัง้ วัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า
TODAY ที่จะมีสง่ ไว้ให้ทกุ ท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA VENEZIA
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รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA VENEZIA

หมายเหต ุ
ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รบั ป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกาหนดลาดับการนากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้อง
จัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง ก่อนเที่ยงคืน โดยแยกข้าวของเครือ่ งใช้ที่จาเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก
เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตัง้ แต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถกู
ส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทาการชาระในวันรงุ่ ขึ้น สาหรับท่านที่ตอ้ งการชาระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษทั
เรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

วันที่หา้ ของการเดินทาง

06.00 น.

ท่าเรือแหลมฉบัง (ประเทศไทย) กร ุงเทพฯ

เรื อ ส าราญ COSTA VENEZIA เข้า เที ย บท่ า เรื อ แหลมฉบั ง หลัง เสร็ จ จากพิ ธี ต รวจหนัง สื อ เดิ น ทางผ่ า น
ศุลกากร และรับกระเป๋ า สัมภาระการเดินทางแล้ว เดินทางกลับเข้าสูก่ รุงเทพฯ (สวนจุฬา 100 ปี ) โดยรถโค้ช
ปรับอากาศ
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สายการบิน TG
ผูใ้ หญ่ท่านล่ะ
ผูใ้ หญ่คนที่ 3 และ 4 เด็กอาย ุต่ากว่า 13 ปี
ประเภทห้องพักบนเรือ
(พัก 2 ท่านต่อห้อง) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
COSTA FORTUNA

พักเดี่ยว

Inside Classic
Oceanview Classic
Balcony Classic
Mini Suite
Suite
Grand Suite

33,800
43,800
52,800

26,900
33,900
38,900

22,900
22,900
22,900

17,900
17,900
17,900

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

หมายเหต ุ
- อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปพนักงานบนเรือ ผูใ้ หญ่ท่านละ 14.5 USD/คืน เด็กท่านละ 7.25 USD/คืน
- อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถและไกด์ที่สิงค์โปร์ ท่านละ 300 บาท
อัตรานี้รวม:
1. ห้องพักบนเรือสาราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทาการชาระเงินมา)
2. ตัว๋ เครื่องบินขาไป สายการบินไทย ชัน้ ประหยัด เส้นทาง กรุงเทพ – สิงคโปร์
3. อาหารบนเรือสาราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสาราญ,ภาษีท่าเรือ
4. รถรับส่งจากท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพฯ
5. ค่าภาษีนา้ มันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็ นอัตรา
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และ ท่านต้องชาระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
6. ค่านา้ หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน )
7. เจ้าหน้าที่บริษทั คอยอานวยความสะดวก
8. ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สาหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน 70 ปี )
9. ค่ารักษาพยาบาลเนือ่ งจากอุบตั เิ หตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สาหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน 70 ปี
อัตรานี้ไม่รวม:
1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผูใ้ หญ่ ท่านละ 14.5 USD/คืน
2. ค่าทิปคนขับรถและไกด์สิงค์โปร์ท่านละ 300 บาท
3. ค่าทัวร์เสริมบนฝัง่ ตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด
4. อาหารพิเศษที่ท่านสัง่ เพิ่มเติมกับทางเรือ
5. ค่าเพคเกจนา้ ดื่มบนเรือสาราญ
6. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
7. ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ
8. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
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การชาระเงิน
หลังจากมีการทาจองสารองห้องพัก โปรแกรมท่องเที่ยวแล้ว ล ูกค้าจาเป็นต้องชาระมัดจา ท่านละ
10,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังจากทาการจอง และชาราะยอดที่เหลือทัง้ หมด ภายใน 10 วัน หลังจาก
ชาระยอดมัดจา
การยกเลิก
หากมีการยกเลิกทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน(ไม่คืนเงินในทุกกรณี) แต่ทางผูโ้ ดยสารสามารถเปลี่ยน
ชื่อผูเ้ ดินทางได้กอ่ นวันเดินทาง 30 วันทาการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์) กรณีเกิดเหตุตอ้ งยกเลิกการเดินทางจริงๆ
ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 60 วันทาการ เท่านัน้ !
หมายเหต ุ :
1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผเู้ ดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์
ให้ได้
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
3. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั เช่น อุบตั เิ หตุ ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็ นต้น
4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่ งจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอาย ุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
กรณีอาย ุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
ควรรีบทาเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กบั ทางบริษทั ฯอีกครัง้
หากมีการผิดพลาดทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาบริการทัวร์ หรือชาระค่าบริการทัวร์เต็มจานวนแล้ว ***
*** ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ***

