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ก ำหนดกำรเดินทำง 

เดือน พฤศจิกำยน 2560 29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 

วนัแรกของกำรเดินทำง  สนำมบินสวุรรณภมิู - สิงคโปร ์– CHECK IN COSTA VICTORIA 

07:00 น. พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิูเคำนเ์ตอรเ์ช็คอิน เคำนเ์ตอร ์K ชัน้ 4 อำคำรผ ูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำง

ประเทศ สำยกำรบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์(SQ)   

09:40 น. ออกเดินทำงส ู ่ประเทศสิงคโปร ์โดยเท่ียวบินท่ี SQ973 

 

 
 

13:05 น.  เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสงิคโปร ์(เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง กรณุาปรับเวลาใหเ้ป็นเวลา

ทอ้งถิ่นเพื่อความสะดวกในการนดัหมายเวลา) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

 ท่านสามารถเช็คอินทไ์ดต้ั้งแต่เวลา  18:00- 20:30 น. เวลาทอ้งถิ่น (ผูโ้ดยสารทกุท่านจ าเป็นตอ้งร่วมชมการ

สาธิตการใชอ้ปุกรณค์วามปลอดภยัตา่ง ๆ ในกรณีฉกุเฉิน) 

22:00 น. เรือออกเดนิทางจากท่าเรือ  มุง่หนา้สู ่เมอืงมะละกา  

จากนั้นอิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนเรือ อาทิ ชมการแสดงสดุอลังการ หรือ นัง่ฟังเพลงจิบเคร่ืองดื่ม

เย็นๆ หรือ สนกุสนานกบัการเตน้ร า พรอ้มทัง้เลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษตีา่งๆ 
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วนัท่ีสองของกำรเดินทำง  เมืองมะละกำ ประเทศมำเลเซีย                                        

เชำ้ อรณุสวสัด์ิยำมเชำ้ เดินรบัอำกำศอนัสดช่ืนแสนบริสทุธ์ิท่ีบริเวณดำดฟ้ำ หรือเดิน ว่ิงออกก ำลงักำยรอบ

เรอื 

  จำกนัน้เลือกรบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำรบนเรอื 

08:00 น. เรือส าราญ COSTA VICTORIA เขา้เทียบท่าเมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย “นครแห่งประวัติศาสตร์ของ

มาเลเซีย”มะละกาเมอืงหลวงแรกและเป็นจดุเร่ิมตน้ของประเทศมาเลเซีย ยอ้นรอยประวตัศิาสตรท์ี่เต็มไปดว้ยร่องรอ

ตะวนัตก   

 (ลกูคำ้สำมำรถเดินทำงท่องเท่ียวเมืองมะละกำ ไดด้ว้ยตวัเองหรอืสำมำรถซ้ือรำยกำรทวัรจ์ำก

ทำงเรอื แต่ตอ้งกลบัมำข้ึนเรอือยำ่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 30 นำที กอ่นเรอืออกจำกท่ำ) 

15:00 น. เรือออกเดนิทางจากท่าเรือมะละกา  มุง่หนา้สู ่เมอืงปีนงั 

บริการอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคารบนเรือ   จากนัน้อิสระเพลดิเพลนิกบักิจกรรมตา่งๆบนเรือ อาทิ ชมการแสดงสดุ 

 อลงัการ หรือ นัง่ฟังเพลงจิบเคร่ืองดืม่เย็นๆ หรือ สนกุสนานกบัการเตน้ร า พรอ้มทัง้เลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี

ตา่งๆ 

  

 

 

 

 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง  เมืองปีนงั มำเลเซีย - ข้ึนเรอื COSTA VICTORIA 

เชำ้ อรณุสวสัด์ิยำมเชำ้ เดินรบัอำกำศอนัสดช่ืนแสนบริสทุธ์ิท่ีบริเวณดำดฟ้ำ หรือเดิน ว่ิงออกก ำลงักำยรอบ

เรอื 

  จำกนัน้เลือกรบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำรบนเรอื 

08:00 น. เรือส าราญ COSTA VICTORIA เขา้เทียบท่าเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย เกาะเล็กๆ ทางฝัง่ภาคตะวันตกเฉียง

เหนือของมาเลเซีย ดินแดนแห่งการพักผ่อนอย่างแทจ้ริงของนักท่องเที่ยวจากทัว่โลก อดีตปีนังเป็นดัง่ไขม่กุแห่ง

เอเชีย ซ่ึงกลิ่นอายแห่งความเจริญรุ่งเรืองภายในอดีตไดส้่งต่อมายังร ุ่นลกูร ุ่นหลาน เมื่อเมืองเก่าแก่มาหล่อหลอม

กับวัฒนธรรมสมัยใหม่ ที่นี่จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในฝันของนักเดินทางรุ่นใหม่ที่โหยหาอดีต และอยากมี

พื้นที่เล็ก ๆ เพื่อการใชช้วีิตแบบเนบิชา้ในชว่งเวลาหนึ่งของชวีิต ปัจจบุนัปีนงักลบัมามชีวีิตชวีาอีกครั้ง   

  (ลกูคำ้สำมำรถเดินทำงท่องเท่ียวเมืองปีนงั ไดด้ว้ยตวัเองหรอืสำมำรถซ้ือรำยกำรทวัร์

จำกทำงเรอื แต่ตอ้งกลบัมำข้ึนเรอือยำ่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 30 นำที กอ่นเรอืออกจำกท่ำ) 

14:00 น. เรือออกเดนิทางจากท่าเรือมะละกา  มุง่หนา้สู ่ประเทศสงิคโปร ์

บรกิำรอำหำรม้ือเท่ียงและม้ือค ่ำ ณ ภตัตำคำรบนเรอื   จากนัน้อิสระเพลดิเพลนิกบักิจกรรมตา่งๆบนเรือ อาทิ 

ชมการแสดงสดุอลงัการ หรือ นัง่ฟังเพลงจิบเคร่ืองดืม่เย็นๆ หรือ สนกุสนานกบัการเตน้ร า พรอ้มทัง้เลอืกชอ้ปป้ิง

สนิคา้ปลอดภาษตีา่งๆ 
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วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง  สิงคโปร ์– สนำมบินชำงฮี – กรงุเทพฯ 

เชำ้ อรณุสวสัด์ิยำมเชำ้ เดินรบัอำกำศอนัสดช่ืนแสนบริสทุธ์ิท่ีบริเวณดำดฟ้ำ หรือเดิน ว่ิงออกก ำลงักำยรอบ

เรอื 

  จำกนัน้เลือกรบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำรบนเรอื 

ใหท้กุท่าน ไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศัย และ เลือกท ากิจกรรมต่าง ๆ พรอ้มสิ่งอ านวยความสะดวกบนเรือ ไม่ว่าจะเป็น  

การแขง่ขนั กีฬา การเตน้แอโรบิค และ อื่น ๆ อีกมากมายท่ีเราขอแนะน าใหไ้มค่วรพลาด คือ โรงละครขนาดใหญ่ กบั 

โชว ์ที่สดุแสน จะตื่นตา ตื่นใจ ส าหรับท่านที่ตอ้งการ หนีความวุ่นวาย จะเลือกเดินรับลมทะเล ในส่วนของพื้นที่ วิ่ง

จอ๊กกิ้ง ก็ยงัได ้ดแีค่ไหน ถา้เย็นวนันัน้ ไดเ้ห็นพระอาทิตยก์ าลงัตกลงทะเล สว่นในยามค า่คืน ส าหรับนกัท่องราตรี ก็

มผีบั และ เลาจน ์ใหไ้ดข้ยบัตวัไปตามเสยีงเพลง(ดรูายละเอียดไดจ้าก Free Style Daily) 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรเท่ียง ณ ภตัตำคำรบนเรอื 

14:00 น. เรือส าราญเทียบท่า ประเทศสงิคโปร ์หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

 ท่ำนควรออกเดินทำงมำสนำมบินชำงฮี เพ่ือท ำกำรเช็คอินกบัเคำ้นเ์ตอรท์ำงสำยกำรบิน  ก่อนเวลำ

เครือ่งบินออกอยำ่งนอ้ย 3 ชัว่โมงตำมเวลำทอ้งถ่ิน 

17:30 น. เหิรฟ้ำกลบักรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี SQ982 

18:55 น. เดินทำงส ูส่นำมบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ และควำมประทบัใจ 

*********************************************************************************************************************************************************  

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลง หรอืยกเลิกเง่ือนไขต่ำงๆ 

โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

หมำยเหต ุสำมำรถออกเดินทำงไดข้ัน้ต ่ำ 15 ท่ำนขึ้นไป 
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อตัตำคำ่บรกิำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรำน้ีรวม:  

1. ค่าตัว๋ เคร่ืองบินขาไป  เสน้ทาง กรงุเทพฯ-สิงคโปร-์กรงุเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน ์และตอ้งเดินทางไปกลบั

พรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 

2. ค่าภาษีสนามบินและ ค่าภาษีน า้มนั ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ ในการเรียกเก็บจากท่านตามเป็นจริง 

3. ค่าหอ้งพกับนเรือส าราญตามแบบ ที่ท่านไดท้ าการจอง และ ค่าอาหารหอ้งอาหารปกต ิและกิจกรรมบนเรือส าราญที่เป็นแบบ

ไมต่อ้งช าระเงนิเพิ่ม สว่นของค่าภาษที่าเรือไดร้วมอยู่ในค่าบริการทวัรแ์ลว้ 

4. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (คุม้ครองเฉพาะบนฝัง่) 

อตัรำน้ีไม่รวม :  

1. ค่ำทิปพนกังำนบนเรอื ตำมตำรำงดำ้นบน 

2. ประกนัอบุติัเหตบุนเรอื 17 USD 

3. ค่าด าเนนิการท าหนงัสอืเดนิทางหรือค่าธรรมเนยีมในการยื่นใบอนญุาตเขา้-ออกเมอืงส าหรับคนตา่งดา้ว 

4. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองดืม่ และ อาหารนอกเหนอืจากที่ระบไุวใ้นเงือ่นไขการเดนิทาง 

5. ค่าภาษมีลูค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีตอ้งการ) 

 

 

 

 

 

เดือน พฤศจิกำยน 2560 29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 

COSTA VICTORIA 

4 วนั 3 คืน BY SQ 

รำคำหอ้งพกัเริม่ตน้ 

INSIDE 

พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 

รำคำท่ำนละ 
16,900 

สว่นท่ีตอ้งช ำระเงินเพ่ิม 

ส ำหรบัผ ูใ้หญ่ 

ค่ำทิปพนกังำนบนเรอื 

40.5 USD / PAX 

 

สว่นท่ีตอ้งช ำระเงินเพ่ิม 

ส ำหรบัเด็ก (อำย ุ6 เดือน-12 ปี) 

ค่ำทิปพนกังำนบนเรอื 

21 USD / PAX 
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รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมผีูเ้ดนิทางต า่กว่า  15คน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตอุันเนื่องมาจากการล่าชา้ของ

สายการบิน ,การนดัหยดุงาน,ภยัธรรมชาต,ิการก่อวินาศภยั,การก่อจลาจล,อบุัตเิหต ุฯลฯ โดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ   แผ่น เดินไหว ,เขาไฟ,ระเบิด,ภู

อทุกภยัวาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนอืจากการควบคมุของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ตามจริงเท่านัน้ เชน่ 

ค่าตัว๋เคร่ืองบินค่าวางมดัจ าหอ้งพกั 

กำรช ำระเงิน  

 ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงนิค่ามดัจ าทวัรเ์ป็นจ านวน 10,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ท่าน หลงัจากมกีารท าจองส ารองที่นัง่

แลว้ 2 วนัท าการ ส าหรับการจองทวัรส์ว่นที่เหลอืจะขอเก็บทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบริษทัฯ จะขอ

สงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

กำรยกเลิก 

• หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 21 วันท างาน มิฉะนัน้บริษทัฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิ

ทัง้หมด 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลกิหลงัออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

หมำยเหต ุ 

• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  

เหตกุารณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษทัฯจะค านงึถึงความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

• บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ  

เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  

ทางบริษทัฯไมอ่าจคืนเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรือบางส่วน 

• บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง

ดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

• ส าหรบัผูม้คีรรภท์ีอ่ายคุรรภไ์มเ่กนิ 24 สปัดาห ์ ตอ้งแจง้ลว่งหนา้ พรอ้มใบรบัรองจากแพทย ์  )ภาษาองักฤษ )กอ่นการเดนิทา ง 

• บริษทัฯ สงวนสิทธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบตอ่ค่าชดเชยความเสียหาย ไมว่่ากรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง  ของไทยไมอ่นญุาตใหเ้ดนิทาง

ออกหรือกอง ตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมอืง 

• บริษทัฯสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบัผดิชอบตอ่ค่าชดเชยความเสียหายอันเกดิจากเหตสุดุวิสยัที่ทางบริษทัฯ ไม่สามารถควบคมุได ้

เชน่ การนดัหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลกิของเทีย่วบิน  

• บริษทัฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 


