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ทริปล่องเรือส าราญ COSTA VENEZIA 5 วัน 4 คืน 
                             โดยสายการบินไทย (TG) 

 
 
 
 
 
 

เส้นทาง  สิงคโปร์ - ล่องน่านน้ าสากล - แหลมฉบัง(ชลบรุี) 
โปรโมชั่น!! จอง และช าระยอดเต็ม ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2561  

รับส่วนลดทนัที ท่านละ 1,000 บาท (สํวนลดสําหรบัผู๎ที่เข๎าพัก คนที ่1 และคนที่ 2 ของห๎องเทํานั้น) 
 

ก าหนดการเดินทางวันที่  13-17 เมษายน 2562   ราคาเริ่มต้นที่  26,900.- (พักห้องไม่มีหน้าต่าง) 

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบนิซางฮี - น้ าพแุห่งความมั่งคัง่ Fountain of Wealth - ถ่ายรูปคู่เมอรไ์ลอ้อน 
สิงคโปร์ - การ์ เด้น บาย เดอะ เบย์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟตส์ าหรบั Super Tree 8 SGD (ประมาณ 208 บาท) และ 2 
Domes (ประมาณ 700 บาท) - ถนนออร์ชาร์ด - ท่าเรอื Marina Bay Cruise - เช็คอินขึ้นเรือส าราญ Costa Venezia - 
ซ้อมหนีภัย - อิสระพักผ่อนบนเรือส าราญ 

วันที่2 เรือส าราญล่องน่านน้ าสากล - อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือสนุกกับกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ ฟิตเนส สปา และอีกมากมาย 

วันที่3 เรือส าราญล่องน่านน้ าสากล - อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือสนุกกับกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ ฟิตเนส สปา และอีกมากมาย 

วันที่4 เรือส าราญเทยีบท่า แหลมฉบัง - อิสระพกัผ่อนบนเรือส าราญ 

วันที่5 อ าลาเรือส าราญ บริเวณท่าเทียบเรือแหลมฉบัง - บริการรถโค้ช ส่งกลับกรุงเทพฯ บริเวณสวนจฬุา 100 ป ี(จดุเดียว) 

 
วันแรกของการเดินทาง  สนามบินสุวรรณภูม ิ- ประเทศสิงคโปร ์
05.30 น.  คณะพร๎อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีเจ๎าหน๎าที่ของบริษัท คอยให๎การต๎อนรับดูแลด๎านเอกสารและ

สัมภาระในการเดินทาง 
08.00 น.   นําทํานเหินฟ้าสูํ เกาะสิงคโปร ์โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG403 
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11.15 น.   เดินทางถึง สนามบิน ซางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท๎องถิ่น เร็วกวําประเทศไทย 1 ชั่ว โมง) นําทํานผําน
ขั้นตอนการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากรนําทุกทํานเดินทางสูํแหลํงทํองเที่ยวแหํงใหมํลําสุดบนเกาะสิงคโปร์  
จากนั้นนําทํานเดินทางสูํแหลํงทํองเที่ยวบนเกาะสิงคโปร ์
นําทุกทํานชมน้ าพุแห่งความมั่งคั่ง หรือ Fountain of Wealth เป็นน้ําพุขนาดใหญํ จนได๎รับการบันทึกใน 
Guinness Book of Records วําเป็นน้ําพุที่ใหญํที่สุดในโลกนับตั้งแตํปี 1988 ซึ่งในปัจจุบันก็ยังไมํมีใครล๎ม
แชมป์ได๎ ด๎วยขนาดความสูงที่มากถึง 13.8 เมตร อีกทั้งน้ําพุแหํงนี้ตั้งอยูํใน กลุํมอาคารซันเทค ซิตี้ (Suntec 
city)ซึ่งเป็นกลุํมอาคารที่วํากันวําออกแบบตามหลักฮวงจุ๎ยทุกประการ จึงทําให๎เป็นเหมือนจุดศูนย์รวมของ
พลังงานด๎านบวก ตามหลักฮวงจุ๎ยนั่นเอง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทุกทํานชมวิว เมอร์ไลอ้อน สิงคโปร์ ไฟลเออร์ ตึกเอสพลานาด 
และบริเวณอ่าวมารีน่าเบย์ จากมุมมองที่แตกตําง ซึ่งสวยงามและ
นําสนใจเป็นอยํางมากเลยทีเดียว ทํานสามารถถํายรูปคูํกับเมอร์ไล
อ๎อนสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอายุกวํา 30ปี โดยรูปปั่น
ครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน๎าออกทางอําวมารินํา ซึ่งมีทัศนียภาพงามมากๆ The Merlion นี้ถูกผสมผสาน
ระหวํางความจริง และตํานานซึ่งมีหัวเป็นสิงโตและลําตัวเป็นปลากําลังโต๎คลื่น สํวนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของ
ตํานานการค๎นพบสิงหปุระ หรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน 
สิงคโปร์ การ์ เด้น บาย เดอะ เบย์ GARDEN BY THE BAY  ให๎ทํานได๎ชมการจัดสวนที่ใหญํบนเกาะสิงคโปร ์
กับต๎นไม๎น านาพันธ์ุ บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแหํงชาติสิงคโปร์ นอกจากนี ้ยังมีทางเดินลอยฟ้า
เชื่อมตํอกับ Super tree คูํที่มีความสูงเขา๎ด๎วยกันมีไว๎สําหรับให๎ผู๎ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 
50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอําวและสวนโดยรอบ และยงัม ีโซน
ของโดมจัดสวนจะแบํงเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบํงโดย อุณหภูมิที่ต๎นไมต๎๎องการ ดังนี ้Flower Dome (ชีวภาพ
แบบแห๎ง เย็น)(OCBC SKY WALK) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยงัมีสวนธีมตํางๆ  

(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟตส์ าหรับ Super Tree 8 SGD (208บาท)และ 2Domes(700 บาท) 
 
 
 
 
 

 
นําทํานสูํยํานธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห๎างสรรพสินค๎าชั้นนําและสินค๎าหลากหลาย 
อาทิ เชํน เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซํา, อิเซตัน, ตากาชิยามํา, ออร์ชาร์ดชอ๎ปปิ้งเซ็นเตอร์ เป็นต๎น 
ให๎ทํานชอ๎ปปิ้งสินค๎า มากมายจากทั่วโลก ไมํวําจะเป็นเสื้อผ๎าแบรนด์เนมชั้น นําตําง ๆ เครื่องใช๎ไฟฟ้า ขนมขบ
เคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเลํนเด็ก 
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23.50 น.  เรือส าราญ COSTA VENEZIA ออกจากทําเรือ MARINA BAY CRUISE สูํนํานน้ําสากล 
*** ก่อนที่เรอืส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล  
(Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกทา่นมารายงานตวัยังจุดที่ก าหนดไว ้โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะ
ท่านได้ ที่แผน่ป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน*** 

วันสองของการเดินทาง  น่านน้ าสากล - อิสระพักผ่อนบนเรือส าราญ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA VENEZIA 

เรือสําราญ COSTA  VENEZIA เรือสําราญลําใหมํลําสุดของแบรนด์ Costa Cruise เปิดให๎บริการเดือน  
มีนาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นเส๎นทางเปิดตัวใหมํแกะกลํอง สําหรับเรือสําราญ COSTA  VENEZIA หนัก 
135,500 ตัน ความยาวของเรือ 324 ฟุต ความสูง 18 ชั้น ห๎องพักจํานวน 2,116 เคบิล สามารรับผู๎เข๎าพักได๎ 
5,260 คน 

 
 
 
 
 
 

อิสระให๎ทุกทําน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอํานวยความสะดวกตํางๆ  บนเรือที่ทางเรือ  
จัดเตรียมไว๎ให๎สําหรับทุกทํานอยํางเต็มที่ตลอดทั้งวัน ทํานสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมตํางๆ ได๎จาก
เอกสาร ชื่อวํา TODAY ที่จะมีสํงไว๎ให๎ทกุทํานทุกช๎าที่หน๎าห๎องของทุกทําน 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA VENEZIA 
 
 
 
 
 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA VENEZIA 
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วันที่สามของการเดินทาง น่านน้ าสากล - อิสระพักผ่อนบนเรือส าราญ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA VENEZIA 

อิสระให๎ทุกทําน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอํานวยความสะดวกตํางๆ  บนเรือที่ทางเรือ  
จัดเตรียมไว๎ให๎สําหรับทุกทํานอยํางเต็มที่ตลอดทั้งวัน ทํานสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมตํางๆ ได๎จาก
เอกสาร ชื่อวํา TODAY ที่จะมีสํงไว๎ให๎ทุกทํานทุกช๎าที่หน๎าห๎องของทุกทําน 

       
 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA VENEZIA 
 
 
 
 
 
 

อิสระให๎ทุกทําน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอํานวยความสะดวกตํางๆ  บนเรือที่ทางเรือ  
จัดเตรียมไว๎ให๎สําหรับทุกทํานอยํางเต็มที่ตลอดทั้งวัน ทํานสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมตํางๆ ได๎จาก
เอกสาร ชื่อวํา TODAY ที่จะมีสํงไว๎ให๎ทุกทํานทุกช๎าที่หน๎าห๎องของทุกทําน 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA VENEZIA 
วันที่สี่ของการเดินทาง ท่าเรือแหลมฉบัง (ประเทศไทย) – อิสระพักผ่อนบนเรือส าราญ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA VENEZIA 

อิสระให๎ทุกทําน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอํานวยความสะดวกตํางๆ  บนเรือที่ทางเรือ  
จัดเตรียมไว๎ให๎สําหรับทุกทํานอยํางเต็มที่ตลอดทั้งวัน ทํานสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมตํางๆ ได๎จาก
เอกสาร ชื่อวํา TODAY ที่จะมีสํงไว๎ให๎ทุกทํานทุกช๎าที่หน๎าห๎องของทุกทําน 
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เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA VENEZIA 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA VENEZIA 
หมายเหต ุ
ในเยน็วันนี้ทา่นจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจดักระเป๋าใบ
ใหญ่วางไว้หน้าห้อง ก่อนเที่ยงคืน โดยแยกข้าวของเครือ่งใช้ที่จ าเปน็ไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจา้หน้าที่ของเรือจะ
มาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกสง่มาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระใน
วันรุ่งขึ้น ส าหรับท่านที่ต้องการช าระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จา่ยผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลข
ไว้ในวันที่ท่านเช็คอนิโดยอัตโนมัต ิ
วันที่ห้า ของการเดินทาง  ท่าเรือแหลมฉบัง (ประเทศไทย) - กรุงเทพฯ 
08.00 น. เรือส าราญ COSTA VENEZIA เข้าเทียบท่าเรือแหลมฉบังหลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทางผําน

ศุลกากร และรับกระเป๋า สัมภาระการเดินทางแล๎ว เดินทางกลับเข๎าสูํกรุงเทพฯ (สวนจุฬา 100 ปี) โดยรถโค๎ช
ปรับอากาศ 

อัตราค่าบริการ (บาท) ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า 
ประเภทห้องพักบนเรือ 
COSTA FORTUNA 

ผู้ใหญ่ท่านล่ะ 
(พัก 2 ท่านต่อห้อง) 

ผู้ใหญ่คนที ่3 และ 4 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

เด็กอายุต่ ากว่า 13 ป ี
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักเดี่ยว 

Inside Classic 26,900 22,900 17,900 33,800 
Ocean view Classic 33,900 22,900 17,900 43,800 
Balcony Classic 38,900 22,900 17,900 52,800 
Mini Suite  

 โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ Suite 
Grand Suite 

อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, 
การเรียกเก็บเซอร์ชาร์จจากทางเรือฯ 

หมายเหตุ 
1. อัตรานี้ไมํรวมคําทิปพนักงานบนเรือ ผู๎ใหญํทํานละ 14.5 USD/คืน เด็กทํานละ 7.25 USD/คืน 
2. อัตรานี้ไมํรวมคําทิปคนขับรถและไกด์ที่สิงค์โปร์ ทํานละ 300 บาท 
3. พิเศษ !!! จองห๎องตั้งแตํวันนี้ - 31 ตุลาคม 2561 รับทันท ีสํวนลดทํานละ 1,000 บาท (สํวนลดสําหรับผ๎ูที่เข๎า

พัก คนที ่1 และคนที ่2 ของหอ๎งเทํานั้น) 
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อัตรานี้รวม 
1. ห๎องพักบนเรือสําราญ 4 คืน (ตามแบบห๎องพักที่ทํานได๎ทําการชําระเงินมา) 
2. ตั๋วเครื่องบินขาไป สายการบินไทย ชั้นประหยัด เส๎นทาง กรุงเทพ – สิงคโปร์    
3. รถรับสํงขากลับจากแหลมฉบัง - กรุงเทพฯ 
4. อาหารบนเรือสําราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ,ภาษีทําเรือ 
5. คําภาษีน้ํามนัเชื้อเพลิงและคําประกันภัยการเดินทางที่มีการเรยีกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตรา 
1. ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2561 และ ทํานต๎องชําระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม 
6. คําน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกินกวําสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตํอทําน ) 
7. เจ๎าหน๎าที่บริษัทคอยอํานวยความสะดวก 
8. คําประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินทํานละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สําหรับผู๎ที่อายุไมํเกิน  
     70 ปี) 
9. คํารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินทํานละ 500,000 บาท (สําหรับผู๎ที่อายุไมํเกิน 70 ปี 

อัตรานี้ไม่รวม 
1. คําทิปพนักงานบนเรือ ผู๎ใหญํ ทํานละ  14.5  USD/คืน เด็กทํานละ 7.25 USD/คืน 
2. คําทิปคนขับรถและไกด์สิงค์โปร์ทํานละ 300 บาท 
3. คําทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองตํางๆ ที่เรือจอด 
4. อาหารพิเศษที่ทํานสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 
5. คําเพคเกจน้ําดื่มบนเรือสําราญ 
6. คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต ์และภาษีหัก ณ ที่จําย 3 เปอร์เซ็นต ์
7. คําทําหนังสือเดินทาง, คําวีซําสําหรับชาวตํางชาต ิ
8. คําใช๎จํายสวํนตัวอื่นๆ เชนํ คําซักรีด คําโทรศัพท์ คําเครื่องดื่ม ฯลฯ 

เงื่อนไขการข าระเงิน 
* โปรดช าระค่าทัวร์ยอดเต็มจ านวน หลังจากท่ีได้รับการยื่นยนัที่นั่งว่างจากเจ้าหน้าที่แล้วทันที พร๎อมสํงสําเนา
หน๎าหนังสือเดินทาง (ที่ไมํหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเลํมใหมํสามารถ
เดินทางได๎เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได๎ที่  Fax 0 2116 6423  หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไมํชําระ
เงินคํามัดจํา หรือชําระไมํครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจํายไมํวําด๎วยสาเหตุใดใด ผู๎จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด 
หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- ยกเลิกหลังการยืนยัน และช าระเงนิแล้ว เก็บค่าใช้จา่ยเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึน้อยู่กับระยะเวลาในการจอง และจ านวนห้องว่างบนเรือ 
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การยกเลิก 
หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงิน(ไมํคืนเงินในทุกกรณี) แตํทางผู๎โดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อ
ผู๎เดินทางได๎กํอนวันเดินทาง 60 วันทําการ (ไมํรวมเสาร์-อาทิตย์)  
หมายเหตุ : 
1. กรณีที่เจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าเมืองไมํอนุญาตให๎ผู๎เดินทางเข๎าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไมํสามารถคืนคํา

ทัวร์ให๎ได ๎
2. ระหวํางการเดินทางทํองเที่ยว หากทํานไมํใช๎บริการใดๆ ไมํวําทัง้หมดหรือบางสํวน ทางบริษัทจะถือวําทํานสละ

สิทธิ์และไมํสามารถขอคืนคําบริการได ๎
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เชํน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาต ิการ

นัดหยุดงาน การกํอการจลาจล การถูกปฏิเสธไมํให๎เข๎าหรือออกนอกประเทศ เป็นต๎น 
4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลําช๎าของสายการบนิ โรงแรมที่พักใน

ตํางประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาต ิฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผู๎เดินทางเป็น
สําคัญ 

 
โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านวา่มีอายุการใชง้านอย่างน้อย 6 เดือนนบัจากวันที่เดินทางกรณีอายุหนงัสือเดนิทาง

น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางควรรีบท าเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทาง
บริษัทฯอีกครัง้หากมีการผิดพลาดทางบรษิัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

*** เมื่อท่านได้ช าระเงินคา่มัดจ าบริการทัวร ์หรือช าระค่าบริการทัวรเ์ต็มจ านวนแลว้ *** 
*** ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ *** 

 
 
 


