
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ประเทศสงิคโปร ์ 

05.30 น.  คณะพรอ้มกันทีท่่าอากาศยานสวุรรณภมู ิโดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับ

ดแูลดา้นเอกสารและสมัภาระในการเดนิทาง 

08.00 น.   น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เกาะสงิคโปร ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG403 

11.15 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิ ซางฮ ีประเทศสงิคโปร ์ 

(เวลาทอ้งถิน่ เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) น าท่านผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากรน าทกุทา่นเดนิทางสูแ่หลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์ 

 

จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสูแ่หลง่ทอ่งเทีย่วบนเกาะสงิคโปร ์

น าทุกทา่นชมน า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ หรอื Fountain of Wealth เป็นน ้าพุขนาดใหญ่ จน

ไดรั้บการบนัทกึใน Guinness Book of Records วา่เป็นน ้าพทุีใ่หญท่ีส่ดุในโลกนับตัง้แต่ปี 1988 

ซึง่ในปัจจบุนัก็ยงัไมม่ใีครลม้แชมป์ได ้ดว้ยขนาดความสงูทีม่ากถงึ 13.8 เมตร อกีทัง้น ้าพุแห่งนี้

ตัง้อยู่ใน กลุม่อาคารซนัเทค ซติ ี ้(Suntec city)ซึง่เป็นกลุม่อาคารทีว่า่กนัวา่ออกแบบ

ตามหลกัฮวงจุย้ทุกประการ จงึท าใหเ้ป็นเหมอืนจุดศนูยร์วมของพลงังานดา้นบวก ตาม

หลกัฮวงจุย้น ัน่เอง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทุกท่านชมววิ เมอรไ์ลออ้น สงิคโปร ์ไฟลเออร ์ตกึเอสพลานาด และบรเิวณอา่วมารน่ีาเบย ์

จากมมุมองทีแ่ตกตา่ง ซึง่สวยงามและน่าสนใจเป็นอยา่งมากเลยทเีดยีว ทา่นสามารถถา่ยรปูคูก่ับ

เมอรไ์ลออ้นสญัลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์ซึง่มอีายกุวา่ 30ปี โดยรปูป่ันครึง่สงิโตครึง่ปลานี้หัน

หนา้ออกทางอา่วมารน่ิา ซึง่มทีัศนียภาพงามมากๆ The Merlion นี้ถูกผสมผสานระหว่างความ

จรงิ และต านานซึง่มหีัวเป็นสงิโตและล าตัวเป็นปลาก าลังโตค้ลืน่ สว่นหัวนัน้เป็นสัญลักษณ์ของ

ต านานการคน้พบสงิหปรุะ หรอืสงิคโปรใ์นปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสูย่า่นธุรกจิใจกลางสงิคโปรท์ี ่ถนนออรช์ารด์ ศูนยร์วมหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าและสนิคา้

หลากหลาย อาท ิเชน่ เซน็เตอรพ็์อยท,์ โรบนิสัน, ลักกีพ้ลาซา่, อเิซตัน, ตากาชยิามา่, ออรช์าร์

ดชอป้ป้ิงเซน็เตอร ์เป็นตน้ ใหท้า่นชอป้ป้ิงสนิคา้ มากมายจากทั่วโลก ไมว่่าจะเป็นเสือ้ผา้แบรนด์

เนมชัน้ น าตา่ง ๆ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ขนมขบเคีย้ว ของฝาก ของทีร่ะลกึ ของเลน่เด็ก 

23.50 น.  เรอืส าราญ COSTA VENEZIA ออกจากทา่เรอื MARINA BAY CRUISE สูน่่านน ้าสากล 

สงิคโปร ์การ ์เดน้ บาย เดอะ เบย ์GARDEN BY THE BAY  

ใหท้่านไดช้มการจัดสวนทีใ่หญ่บนเกาะสงิคโปร ์กับตน้ไมน้ านา

พันธุ ์บรหิารโดยคณะกรรมการอทุยานแหง่ชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี ้

ยังมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มต่อกับ Super tree คู่ทีม่คีวามสงูเขา้

ดว้ยกันมีไวส้ าหรับใหผู้ท้ี่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุม

สงูขึน้ 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพ

อนังดงามของอา่วและสวนโดยรอบ และยังม ีโซนของโดมจัดสวน

จะแบ่งเป็นสองเรอืนหลักๆ ซึง่แบ่งโดย อุณหภูมทิีต่น้ไมต้อ้งการ 

ดังนี้ Flower Dome (ชวีภาพแบบแหง้ เย็น)(OCBC SKY WALK) 

และ Cloud Forest (ชวีภาพแบบชืน้เย็น) และยงัมสีวนธมีตา่งๆ  

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

2Domes(700 บาท) 



 

 

(ส าคญัมาก ***ทกุทา่น ตอ้งเตรยีมหนงัสอืเดนิทางทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปมาทีท่า่เรอืดว้ย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัสองของการเดนิทาง นา่นน า้สากล – อสิระพกัผอ่นบนเรอืส าราญ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA VENEZIA 

เรอืส าราญ COSTA  VENEZIA เรอืส าราญล าใหมล่า่สดุของแบรนด ์Costa Cruise เปิด

ใหบ้รกิารเดอืน  มนีาคม พ.ศ. 2562 ซึง่เป็นเสน้ทางเปิดตวัใหมแ่กะกลอ่ง ส าหรับเรอืส าราญ 

COSTA  VENEZIA หนัก 135,500 ตัน ความยาวของเรอื 324 ฟตุ ความสงู 18 ชัน้ หอ้งพัก

จ านวน 2,116 เคบลิ สามารรับผูเ้ขา้พกัได ้5,260 คน 

 

*** กอ่นทีเ่รอืส าราญจะท าการถอนสมอออกเดนิทาง ทางเรอืจะมกีารซอ้มหนภียัตามหลกัสากล (Muster 

Drill) โดยขอใหผู้โ้ดยสารทุกทา่นมารายงานตวัยงัจุดทีก่ าหนดไว ้โดยสงัเกตจุดรวมพลของแตล่ะ่ทา่นได ้

ทีแ่ผน่ป้ายดา้นหลงัประตหูอ้งพกัของทา่น*** 

 



 

 

อสิระใหทุ้กท่าน สนุกสนานเพลดิเพลนิ กับกจิกรรมและ สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ  บนเรอืที่

ทางเรอื  จัดเตรยีมไวใ้หส้ าหรับทุกท่านอยา่งเต็มทีต่ลอดทัง้วัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตาราง

กจิกรรมตา่งๆ ไดจ้ากเอกสาร ชือ่วา่ TODAY ทีจ่ะมสีง่ไวใ้หท้กุทา่นทกุชา้ทีห่นา้หอ้งของทกุทา่น 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA VENEZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA VENEZIA 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง นา่นน า้สากล – อสิระพกัผอ่นบนเรอืส าราญ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA VENEZIA 

อสิระใหท้กุทา่น สนุกสนานเพลดิเพลนิ กบักจิกรรมและ สิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ  บน

เรอืทีท่างเรอื  จัดเตรยีมไวใ้หส้ าหรับทุกท่านอย่างเต็มทีต่ลอดทัง้วัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดู

ตารางกจิกรรมต่างๆ ไดจ้ากเอกสาร ชือ่ว่า TODAY ทีจ่ะมสีง่ไวใ้หทุ้กท่านทุกชา้ทีห่นา้หอ้งของ

ทกุทา่น 

 



 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA VENEZIA 

 

อิสระใหท้กุท่าน สนกุสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอาํนวยความสะดวกต่างๆ  บน

เรือที่ทางเรือ  จดัเตรียมไวใ้หส้าํหรับทกุท่านอย่างเต็มท่ีตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดู

ตารางกิจกรรมตา่งๆ ไดจ้ากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ท่ีจะมีส่งไวใ้หท้กุท่านทกุชา้ท่ีหนา้หอ้ง

ของทกุท่าน 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA VENEZIA 

 

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง ท่าเรอืแหลมฉบงั (ประเทศไทย) – อิสระพกัผอ่นบนเรอืส าราญ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA VENEZIA 

อิสระใหท้กุท่าน สนกุสนานเพลิดเพลิน กบักิจกรรมและ สิ่งอาํนวยความสะดวกตา่งๆ  บน

เรือที่ทางเรือ  จดัเตรียมไวใ้หส้าํหรับทกุท่านอย่างเต็มท่ีตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดู

ตารางกิจกรรมตา่งๆ ไดจ้ากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ท่ีจะมีส่งไวใ้หท้กุท่านทกุชา้ท่ีหนา้หอ้ง

ของทกุท่าน 



 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA VENEZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA VENEZIA 

หมายเหต ุ

ในเย็นวนันีท้า่นจะไดร้บัป้ายผูกกระเป๋าสตีา่งๆ ซึง่เป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลงจากเรอื ทา่น

จะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง ก่อนเทีย่งคนื โดยแยกขา้วของเครือ่งใชท้ีจ่ าเป็นไวใ้น

กระเป๋าเดนิทางใบเล็ก เพราะเจา้หนา้ทีข่องเรอืจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญข่องทา่นไปต ัง้แตก่ลางดกึ 

และบญัชคี่าใชจ้่ายต่างๆ จะถูกส่งมาใหท้่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัรุ่งข ึน้ ส าหรบัท่านที่

ตอ้งการช าระผา่นบตัรเครดติ ทางบรษิทัเรอืจะชารจ์คา่ใชจ้า่ยผา่นบตัรเครดติทีท่า่นไดใ้หห้มายเลขไว้

ในวนัทีท่า่นเช็คอนิโดยอตัโนมตั ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัท่ีหา้ ของการเดินทาง ท่าเรอืแหลมฉบงั (ประเทศไทย) - กรงุเทพฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.00 น. เรือสาํราญ COSTA VENEZIA เขา้เทียบท่าเรือแหลมฉบังหลงัเสร็จจากพิธีตรวจหนงัสือเดิน

ทางผา่นศลุกากร และรบักระเป๋า สมัภาระการเดินทางแลว้ เดินทางกลบัเขา้สู่กรงุเทพฯ (สวน

จฬุา 100 ปี) โดยรถโคช้ปรบัอากาศ 

 

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 

- พิเศษ !!! จองหอ้งตัง้แต่วนัน้ี - 31 ตลุาคม 2561 รบัทนัที สว่นลดท่านละ 1,000 บาท 

(สว่นลดส าหรบัผ ูท่ี้เขา้พกั คนท่ี 1 และคนท่ี 2 ของหอ้งเท่านัน้) 

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 และ ท่านตอ้งช าระเพ่ิม หากสายการบินมีการเรยีกเก็บเพ่ิม 

6. คา่นํา้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (20 กิโลกรมัตอ่ท่าน ) 

7. เจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยอาํนวยความสะดวก 

8. ค่าประกนัอบุัติเหตกุารเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (สาํหรับผูท่ี้อายุ

ไมเ่กิน 70 ปี) 

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

 

อตัราน้ีไม่รวม: 

1. คา่ทิปพนกังานบนเรือ ผูใ้หญ่ ท่านละ  14.5  USD/คืน เด็กท่านละ 7. 52 USD/คืน 

2. คา่ทิปคนขบัรถและไกดส์ิงคโ์ปรท์่านละ 300 บาท 

3. คา่ทวัรเ์สริมบนฝัง่ตามเมืองตา่งๆ ท่ีเรือจอด 

4. อาหารพิเศษท่ีท่านสัง่เพ่ิมเตมิกบัทางเรือ 

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 หลงัจากมีการ

ท าจองส ารองโปรแกรมท่องเท่ียวแลว้ 3 วนัท าการ ส าหรบัการจองทวัรเ์รอืส าราญครัง้น้ี 

และรบกวนช าระยอดเต็มท่ีเหลือหลงั 14 วนัท าการนบัจากวนัท่ีช าระยอดมดัจ า 

 



 

 

การยกเลิก 

หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน(ไม่คืนเงินในทกุกรณี) แต่ทาง

ผ ูโ้ดยสารสามารถเปลี่ยนช่ือผ ูเ้ดินทางไดก้่อนวันเดินทาง 60 วนัท าการ (ไม่รวมเสาร์-

อาทิตย)์  

หมายเหต ุ: 

1. กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหผู้เ้ดินทางเขา้หรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ  ไม่

สามารถคืนคา่ทวัรใ์หไ้ด ้

2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะถือ

ว่าท่านสละสิทธ์ิและไมส่ามารถขอคืนคา่บริการได ้

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ อันเกิดจากเหตสุดุวิสัย เช่น อบุัติเหต ุภัย

ธรรมชาต ิการนดัหยดุงาน การกอ่การจลาจล การถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมที่

พกัในตา่งประเทศ  เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษทัฯจะคาํนงึถึงความสะดวก

ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทางของท่านว่ามีอายกุารใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือนนบัจากวนัท่ีเดินทาง 

กรณีอายหุนงัสือเดินทางนอ้ยกว่า 6 เดือนนบัจากวนัท่ีเดินทาง 

ควรรบีท าเลม่หนงัสือเดินทางใหม่ และสง่ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทางมาใหก้บัทางบรษิทัฯอีกครัง้ 

หากมีการผิดพลาดทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน 

*** เม่ือท่านไดช้ าระเงินค่ามดัจ าบรกิารทวัร ์หรอืช าระคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจ านวนแลว้ *** 

*** ทางบรษิทัฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ *** 


