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สัมผสัการล่องเรือท่องเที่ยวอย่างมีระดบั โดยทีมงานทัวร์เรือมืออาชีพ  
น าท่านท่องเที่ยวในสิงคโปร์ สัมผสัอาหารขึน้ช่ือ ท่องเที่ยวเมือง ภูเก็ต  และ ปีนัง  

ให้ท่านได้พกับนเรือส าราญ ในราคาที่ท่านเอือ้มถึง                 
                  **  พกับนเรือ Costa Victoria 4 คืน ** 

                            โดยสายการบิน  
CV2610 SGJ *BKK ก าหนดวนัเดินทาง : 22-26 OCT 16 /29 OCT-2 NOV 5-9,12-16,19-23 NOV 16 
                                  6-10,10-14,26-30 DEC 16 

วนัแรก กรุงเทพ – สิงคโปร์ – เมอร์ไลอ้อน – น า้พุแห่งความมั่งคั่ง – เรือส าราญ Costa Victoria 

06.45 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   พบเจา้หนา้ท่ีจาก Team Cruise Express คอยตอ้นรับ และอ านวยความ

สะดวก พร้อมจดัเก็บสัมภาระเช็คอินทก์ารเดินทาง 

08.45 น. เดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดย สายการบิน TIGER AIR เทีย่วบินที ่TR 2103 

12.10 น. เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง รับสัมภาระ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ !! ข้าวมันไก่ Boon Tong Kee 

ล่องเรอืส ำรำญ Costa Victoria Cruise 

กรงุเทพ-สงิคโปร-์ภเูกต็-ปีนงั-สงิคโปร ์5 วนั 4 คืน  
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บ่าย น าท่าน ถ่ายรูปคู่กบั  เมอร์ไลอ้อน สัญลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโตคร่ึงปลาน้ีหนัหนา้

ออกทางอ่าวมาริน่า มีทศันียภาพท่ีสายงาม โดยมีฉากดา้นหลงัเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซ่ึงโดดเด่นดว้ย

สถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซ่ึงเป็นจุดชมวิวริมแม่น ้ าสิงคโปร์ น าท่านแวะ

ชม น า้พุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยูท่่ามกลางหมู่ตึกซนัเทคซิต้ี ซนัเทค มา

จากค าในภาษาจีน แปลวา่ความส าเร็จช้ินใหม่ หมู่ตึกซนัเทค สร้างข้ึนโดยนกัธุรกิจชาวฮ่องกง ซ่ึงนบัเป็น

โครงการพาณิชยข์นาดใหญ่ท่ีสุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เช่ือวา่ถา้ไดเ้ดินรอบลานน ้ าพุ และไดส้ัมผสัน ้ า

จะพบโชคดีและ ร ่ ารวยตลอดปี  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ HarbourFront Centre 

17.00 น. น าท่านลงทะเบียน ณ. ท่าเรือ สู่ เรือส าราญ Costa Victoria เรือส าราญสุดหรู สัญชาติ อติาลทีีใ่ห้บริการ

ท่านในสไตล์ยุโรป ทีท่่านจะได้พบความบันเทงิจากหลายรูปแบบ หลากหลายด้วยอาหารสไตล์สากล และ 

เอเชีย ทีม่ีบริการให้ท่าน5 มื้อต่อวนั พร้อมชมโชว์หลังอาหารทีโ่รงละคร  จากน้ันเชิญท่านอสิระพกัผ่อน 

ร่วมกจิกรรมต่างๆ  หรือท่านจะร่วมสนุกกบัการเส่ียงโชค ให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศัย 

18.00 น. บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือ  

22.00 น.    เรือออกเดินทางสู่น่านน า้สากล มุ่งสู่ประเทศมาเลเซีย                      

 ทีพ่กั พกับนเรือ  Costa Victoria ตามประเภทห้องทีท่่านเลือก 

ทีพ่กั พกับนเรือ  Costa Victoria ตามประเภทห้องทีท่่านเลือก 

วนัทีส่อง น่านน า้สากล  

  เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ ตามอธัยาศัย  

ให้ท่าน พกัผ่อนอสิระ หรือ ร่วมกจิกรรมบนเรือ (ดูจาก Today) 

ให้ท่านได้สนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ เช่นการออกก าลังกายริมสระ คาสิโน ผับ หรือ กจิกรรมพิเศษจาก

ทมีสันทนาการเรือ 

  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บนเรือ 

             ให้ท่านพกัผ่อนในวนัเบาตามสไตล์ทีท่่านเลือก ร่วมกจิกรรมสนุกๆกบัทางเรือ ชอปป้ิงกบัสินค้าจาก 

             ทางเรือ ตามไลฟ์สไตล์ของท่าน 

18.00 น.  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารบนเรือ 

             เต็มอิม่ กบัอาหารสไตล์ยุโรป ตามห้องที่ท่านเลือกรับประทานอาหาร ชมการแสดงอนัอลงัการหลงัม้ืออาหารทุก

คืนทีโ่รงละครหรือช็อปป้ิงสินค้าทีร่ะลกึและแบรนด์ดัง, รวมไปถึงการร่ืนเริงกบัการร้องเพลงและเต้นระบ า

, หรือเส่ียงดวงกบั CASINO และตบท้ายด้วยการวาดลลีาทีผ่บั   

23.30 น. รับประทานอาหารมื้อดึก ณ ภัตตาคารบนเรือ  

             จากน้ันให้ท่านได้พกัผ่อนตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั พกับนเรือ  Costa Victoria ตามประเภทห้องทีท่่านเลือก  
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วนัทีส่าม ภูเกต็ ประเทศไทย  

  เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ ตามอธัยาศัย  

ให้ท่าน พกัผ่อนอสิระ หรือ ร่วมกจิกรรมบนเรือ (ดูจาก Today) 

  08.00 น. เรือส าราญเทยีบท่า ณ เกาะภูเกต็ ประเทศไทย 

             ** ท่านสามารถลงท่องเท่ียว ท่ี ภูเกต็ รวมในค่าทวัร์แลว้ ** 

** ส าหรับท่านท่ีไม่ลงจากเรือ เชิญท่านสนุกสนานกบักิจกรรมต่างๆท่ีทางเรือจดัเตรียมไวบ้ริการท่าน *** 

เกาะภูเกต็ ไดช่ื้อวา่เป็นไข่มุกแห่งอนัดามนั เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก ในดา้นความสวยงามของ

ทิวทศัน์ และหาดทราย น ้าทะเลสีฟ้าใส พร้อมดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวครบครัน เป็น

เกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย มีฐานะเป็นจงัหวดัหน่ึงในภาคใต ้ตั้งอยูท่างชายฝ่ังทะเลตะวนัตกของ

ประเทศไทยในน่านน ้าทะเลอนัดามนั มหาสมุทรอินเดีย 

  09.00 น.    น าท่านเท่ียว  

สถานทีท่่องเทีย่ว ในโปรแกรม 

- วดัฉลอง 

- แหลมพรหมเทพ 

- พระพุทธมิ่งมลคลเอกนาคคีรี  

  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

             - วดัพระผุด 

             - ร้านไข่มุก มุกูเกต็ 

             - ชอปป้ิง ร้านของฝากพืน้เมือง 

  16.00 น.   ไดเ้วลาอนัสมควร เชิญท่านเดินทางกลบัสู่ ท่าเรือเพื่อข้ึนเรือ 

 **เน่ืองจากเรือมีรอบอาหาร เวลาเร่ิมตน้  11.00 น.-13.00 น.โดยประมาณ ห่างท่านกลบัจากการ  ท่องเท่ียว

ไม่ทนั ทางเรือขอสงวนสิทธ์ิวา่ท่าน สละสิทธ์ิในการรับประทานอาหารในเม้ือนั้นๆไม่สามารถเรียกช าระ

เงินคืนได ้และ ทางเรือจะไม่รับผดิชอบในกรณีท่านข้ึนเรือไม่ทนั เน่ืองจากเรือมีตารางเวลาชดัเจนในการ

เขา้ออกท่าเรือจึงไม่สามารถรอท่านได ้แมมี้เหตุสุดวสิัยทุกกรณี*** 

** ส าหรับท่านท่ีไม่ลงจากเรือ เชิญท่านสนุกสนานกบักิจกรรมต่างๆท่ีทางเรือจดัเตรียมไวบ้ริการท่าน ***  

18.00 น.  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารบนเรือ 

             เต็มอิม่ กบัอาหารสไตล์ยุโรป  ตามห้องทีท่่านเลือกรับประทานอาหาร ชมการแสดงอนัอลงัการหลงัม้ืออาหารทุก

คืนทีโ่รงละครหรือช็อปป้ิงสินค้าทีร่ะลกึและแบรนด์ดัง, รวมไปถึงการร่ืนเริงกบัการร้องเพลงและเต้นระบ า

, หรือเส่ียงดวงกบั CASINO และตบท้ายด้วยการวาดลลีาทีผ่บั  

19.00 น. เรือออกเดินทางกลบัสู่ เกาะปีนงั  

23.30 น. รับประทานอาหารมื้อดึก ณ ภัตตาคารบนเรือ  
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             จากน้ันให้ท่านได้พกัผ่อนตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั พกับนเรือ  Costa Victoria ตามประเภทห้องทีท่่านเลือก  

วนัทีส่ี่  เกาะปีนัง ประเทศมาเลเชีย  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ   

            ให้ท่าน พกัผ่อนอสิระ หรือ ร่วมกจิกรรมบนเรือ (ดูจาก Today) 

09.00 น. เรือส าราญเทยีบท่า ณ เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย  

** ท่านสามารถลงท่องเท่ียว ท่ี เกาะปีนงั รวมในค่าทวัร์แลว้ ** 

** ส าหรับท่านท่ีไม่ลงจากเรือ เชิญท่านสนุกสนานกบักิจกรรมต่างๆท่ีทางเรือจดัเตรียมไวบ้ริการท่าน *** 

ปีนัง (Penang) รัฐท่ีมีสมญาวา่ “ไข่มุกตะวันออก” (Pearl of the Orient) อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของ

คาบสมุทรมลายู ปีนังประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นเกาะ มีพื้นท่ี

ประมาณ 285 ตารางกิโลเมตร และส่วนท่ีเป็นแผ่นดินใหญ่ 

760 ตารางกิโลเมตร ทั้ง 2 ส่วนคัน่ด้วยช่องแคบท่ีมีความ

กวา้ง 3 กิโลเมตร ระหว่างท่าเรือเฟอร์รีเมืองจอร์จทาวน์บน

เกาะกบัท่าเรือบตัเตอร์เวิร์ธบนฝ่ังแผ่นดินใหญ่ ก่อนหน้าน้ี

การสัญจรระหว่างสองฟากฝ่ังตอ้งอาศยัเรือขา้มฟากแต่ปัจจุบนัสะดวกสบายยิ่งข้ึน เม่ือรัฐบาลมาเลเซีย

สร้างสะพาน Penang Bridge ยาว7 กิโลเมตร เช่ือมสองแผ่นดิน และได้ช่ือว่าเป็นสะพานท่ียาวท่ีสุดใน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

สถานทีท่่องเทีย่ว ในโปรแกรม 

- วดัไทย  

- เจดีย์หม่ืนพระ 

- ปีนัง ฮิลล์ 

  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเกาะปีนัง 

  14.00 น.    ไดเ้วลาอนัสมควร เชิญท่านเดินทางกลบัสู่ ท่าเรือเพื่อข้ึนเรือ 

   ***เน่ืองจากเรือมีรอบอาหาร เวลาเร่ิมตน้  11.00 น.-13.00 น.โดยประมาณ ห่างท่านกลบัจากการ

ท่องเท่ียวไม่ทนั ทางเรือขอสงวนสิทธ์ิวา่ท่าน สละสิทธ์ิในการรับประทานอาหารในเม้ือนั้นๆไม่สามารถ

เรียกช าระเงินคืนได ้และ ทางเรือจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่านข้ึนเรือไม่ทนั เน่ืองจากเรือมีตารางเวลา

ชดัเจนในการเขา้ออกท่าเรือจึงไม่สามารถรอท่านได ้แมมี้เหตุสุดวสิัยทุกกรณี*** 

** ส าหรับท่านท่ีไม่ลงจากเรือ เชิญท่านสนุกสนานกบักิจกรรมต่างๆท่ีทางเรือจดัเตรียมไวบ้ริการท่าน ***  

18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารบนเรือ 

            จากน้ันเชิญท่านอสิระพักผ่อน ร่วมกจิกรรมต่างๆ ชมโชว์ หรือท่านพกัผ่อนตามอธัยาศัย 

23.30 น. รับประทานอาหารมื้อดึก ณ ภัตตาคารบนเรือ 
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23.59 น. เรือออกเดินทางกลบัสู่ น่านน า้สากล อสิระชมการแสดง หรือพกัผ่อนตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั พกับนเรือ ห้องพกัตามทีท่่านเลือก 

วนัทีห้่า  สิงคโปร์ –  ถนนออร์ชาร์ด – กรุงเทพ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ 

              จากน้ันให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย บนเรือท่านจะได้พบกับความบันเทิงที่หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การ

ออกก าลังกายรับอรุณในตอนเช้าหรือ Sundance, จ๊อกกิง้บนดาดฟ้าของเรือ จากน้ันให้ทุกท่าน สนุกสนาน 

กบักจิกรรม บนเรือ ให้ท่านร่วมกจิกรรมอย่างมากมาย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือ 

14.00 น. เรือเทยีบท่า HarbourFront Centre สิงคโปร์ ผา่นพิธีการต่างๆรับสัมภาระน าท่าน  

น าท่านช้อปป้ิงย่าน ถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกน ามาวางขายตาม      

ห้างสรรพสินค้า ทีต่ั้งอยู่บนถนนสายนีเ้ป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกล าจะต้องมา

ผ่านที ่ท่าเรือของสิงคโปร์นีเ้สมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก เพราะว่ามี

ศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมช้ันดีมากมายตั้งอยู่เรียงรายสองฝ่ังถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, 

ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีกมากมาย 

16.00 น. เดินทางสู่ สนามบินชางฮี คณะเช็คอนิท์สัมภาระโดยเจ้าหน้าทีส่ายการบิน TIGER AIR 

                  *** รับประทานอาหารตามอธัยาศัยทีส่นามบิน *** 

18.00 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทยเกอร์ แอร์ เทีย่วบินที ่TR 2108 

19.25 น. เดินทางกลบัถึง สนามบิน กรุงเทพโดยสวสัดิ์ภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

   

 

*** หนงัสือเดินทางตอ้งมีอาย ุเหลือ ไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั เท่านั้น *** 

ทางบริษทัทวัร์จะไม่รับผดิชอบหากหนงัสือเดินทางเหลืออายไุม่ครบก าหนดการเดินทาง 

ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการขึน้โดยเจ้าทีเ่รือ ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินโดยเฉพาะ พาสปอร์ตต่างด้าว 
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อตัราค่าบริการ 

**** โปรโมช่ัน เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี พกัเป็นคนที่สาม ณ.วนัที่เดนิทาง  

ฟรีค่าเคบินเรือ (ลดเร่ิมต้นที ่7,500 ตามประเภทห้องที่พกั)**** 
 

วนัที่ 
ราคาเร่ิมต้นที่ 

แบบไม่มีหน้าต่าง แบบมีหน้าต่าง แบบมีระระเบียงส่วนตัว 

22-26 OCT 16 32,900 34,900 WL 

29 OCT-2 NOV 16 34,900* 36,900* WL 

5-9 NOV 16 32,900 34,900 WL 

12-16 NOV 16 32,900 34,900 WL 

19-23 NOV 16 34,900* 34,900* WL 

6-10,10-14,26-30 DEC 16 36,900* 38,900* WL 

 
 
อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั สายการบิน   Tiger Air ****เร่ิมตน้ท่ี กรุงเทพ**** 
2. ค่าหอ้งพกับนเรือตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงห้อง)  
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ  
5.  รวมค่าภาษีท่าเรือ ต่างๆของเรือ 
6. ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท(ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งน้ียอ่มอยูใ่น

ขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต 
8. ส าหรับลูกค้า 20 ท่านขึน้ไป มีเอสคอร์ต ดูแลตลอดการเดินทาง  ในกรณลีูกค้าเดินทาง ตั้งแต่ 16-19 ท่าน จะมีไกด์ท้องถิ่น

พูดไทยได้คอยให้บริการในประเทศสิงคโปร์ – มาเลเซีย 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท่องเท่ียวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน  
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ  
5. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
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6. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว  
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
8. ไม่รวมทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ 5 สิงคโปร์ดอลล่าร์/ท่าน/วนั ส าหรับหวัหนา้ทวัร์ไทยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของ

ท่าน 
 
หมายเหตุ : ส าคัญมาก 
1. ท่านผูโ้ดยสารสุภาพสตรีท่ีตั้งครรภ์ไม่เกิน 18 สัปดาห์ สามารถข้ึนเรือได้โดยไม่ตอ้งมีใบรับรองแพทย ์/ สุภาพสตรีท่ี

ตั้งครรภเ์กิน 18 สัปดาห์ ไม่สามารถข้ึนเรือได ้และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าโดยสารให้กบัผูโ้ดยสารท่ีไม่สามารถข้ึนเรือ
ไดโ้ดยมีคุณสมบติัไม่ตรงตามเง่ือนไขดงักล่าว  

2. เด็กอายตุ  ่ากวา่ 6 เดือน ขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถข้ึนเรือได ้ 
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1. มดัจ าท่านละ 15,000 บาท  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั 
 
กรณยีกเลกิการเดินทาง 
• ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 30 วนั คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  
• ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 15 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน เงินมดัจ า ทั้งหมดในทุกกรณี  
• ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 10 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ในทุกกรณี  
• ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 07 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ในทุกกรณี 

 
 
 
 
 
 
 


