
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
08.30  เชญิท่านสู่ สนามบินสวุรรณภมิู ชัน้4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน์ แถว K ประตู 5 

กรุณาเดินทางถึงสนามบินล่วงหน้าก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 4 ชัว่โมง (ช่วงเทศกาล) เพื่อท าการเช็คอิน                   
แลกบอรด์ดิง้พาสต์และโหลดสมัภาระดว้ยตวัท่านเอง  

12.15  น าท่านเหนิฟ้าสู่ เกาะสงิคโปร ์โดยสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี SQ975 
15:40 ถงึสนามบนิชางงี ่ประเทศสงิคโปร ์  

สงิคโปร ์ เป็นประเทศทีม่คีวามเจรญิกา้วหน้าทางดา้นเศรษฐกจิ การเงนิ การธนาคาร และเป็นศนูยก์ลางการคมนาคม 
สิงคโปร์เต็มไปด้วยอาคารระฟ้ามากมาย ผสมผสานกลมกลืนกันอย่างลงตัว  กับวีถี เดิมๆ ของคนที่ น่ี                              
โดยมเีมอรไ์ลออน  เป็นสญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์ เชญิท่านอสิระตามอธัยาศยั ( ค่ารถรบั – ส่งระหว่างสนามบิน 
- ท่าเรอื และทวัรใ์นสงิคโปร-์ไม่รวมในรายการ ) 

20.00    ถึงท่าเรอื  Marina Bay Cruise Center  เพื่อเชค็อินขึ้นเรอื ผ่านขัน้ตอนการตรวจลงตราหนังสือเดนิทาง,                         
การตรวจ X-RAY ก่อนขึน้เรอื 
เอกสารทีต่้องใชใ้นการเชค็อนิ  
1.พาสปอรต์ผูเ้ดนิทางทีม่อีายุการใชง้านเหลอืมากว่า 6 เดอืน  
2.Boarding Form ของ Costa   
3.Health Form  
4.ใบ ต.ม.ขาเขา้-ขาออกประเทศสงิคโปร ์

 
** หมายเหตุ : ทางเรือจะเปิดให้ท าการเชค็อิน ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 ชัว่โมง คือ 
ระหว่าง 19.59 – 22.59 น และ ปิดการเชค็อินก่อนเวลาเรือออก 1 ชัว่โมง** 

Date Port ARR. DEP. 

13APR19   SAT Bangkok – Singapore by SQ 975 [12:15 – 15:40] 
Check in @ Marina Bay Cruise Center 

Embark 18:00 

14APR19   SUN Cruising - - 

15APR19   MON Cruising - - 

16APR19   TUE Laem Chabang , Thailand 06:00 - 

17APR19   WED Laem Chabang - Bangkok Disembark 

วนัแรกของการเดินทาง : เสาร ์ท่ี 13 เมษายน 2562   กรงุเทพฯ – สิงคโปร ์    

เทีย่วสงกรานต ์กบัเรอืล า
ใหมล่า่สดุ 

เสน้ทาง สงิคโปร ์- แหลมฉบงั 
5วนั 4คนื 



 

 

 เรอืล าใหม่ในตระกูล Costa Cruises ที่จะปล่อยลงน ้าใน วนัที่ 3 
ม.ีค. 2562 เป็นเรือส าราญขนาดใหญ่ ขนาด 135,500 ตัน จุผู้โดยสารได้มากกว่า 5,280คน มีห้องพกัไว้รองรบั
ผูโ้ดยสารมากถงึ 1,300 หอ้ง พรอ้มพนกังานกว่าพนัคนคอยใหบ้รกิารทุกท่าน 
หลงัเชค็อนิขึน้เรอืเรยีบรอ้ยแลว้  เชิญท่านรบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารบนเรือ  
หลงัอาหารเชญิท่านสนุกสนานกบักจิกรรมความบนัเทงิหลากหลายที่เตรยีมไว้ต้อนรบัลูกค้าคนส าคญัเช่นท่าน เช่น  
ชมโชว์ที่พรัง่พร้อมด้วยระบบแสงสเีสยีง โรงภาพยนตร์ เสี่ยงโชคกนัที่ห้องคาสโิน ห้องฟงัเพลงและห้องเลาจ์บาร์
เครื่องดื่ม  หรอื จะสนุกสนานกนักบัพอ้งเพื่อนทีด่สิโกเ้ธค 

23.00    ก่อนเวลาเรอืออกจากท่า ขอเชญิท่านน าเสื้อชูชพีจากห้องพกัของท่านมาเข้าร่วมฟงัการสาธริะบบ ความปลอดภยั               
บนเรอื (Emergency Drill )   

 หมายเหตุ !!!  ทางเรอืจะประกาศเวลาทีแ่น่นอนในการท า Emergency Drill  อกีครัง้   
23.59     เรอืออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ แหลมฉบงั ประเทศไทย  
 

  พกัค้างคืนบนเรือส าราญ Costa Venezia   

 
 เชญิท่านรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งบุฟเฟ่ต์บนเรอืตามอธัยาศยั 

เช้าน้ีท่านสามารถออกก าลงักายด้วยการจอ็กกิ้งบนจอ็กกิ้งแทรคระยะทาง  หรอืจะว่ายน ้าออกก าลงักาย  ที่ห้องยมิ 
เพื่อความสดชื่น 
ช่วงสายๆ ขอเชิญท่านพกัผ่อนอย่างอิสระเลอืกสนุกสนานกบักิจกรรมบันเทงิหลากหลายบนเรอื หรอืใช้ Facility                
ต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมาย อาทเิช่น การรบัประทานอาหารในห้องอาหารหลกั หรือจะเป็นห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ 
หอ้งอาหารพเิศษ (มค่ีาบรกิารเพิม่) ดสิโกเ้ธค Disco หอ้งฟงัเพลงและหอ้งเลาจน์ บารเ์ครื่องดื่ม และบารไ์อศกรมี หอ้ง
โชว ์และการแสดงทีพ่ร ัง่พรอ้มดว้ยระบบแสงสเีสยีงทีห่อ้งเธยีรเตอร ์หอ้งคาสโิน (Casino)     สระว่ายน ้า   และ  สระ
น ้าวนห้องยมิ ห้องเซาวน่า ห้องนวด และอบไอน ้า    ลานกฬีาอเนกประสงค์ ห้องเกมส์ และเครื่องเล่น Simulator 
สโมสรส าหรบัเดก็ และวยัรุ่นอนิเตอรเ์น็ท คาเฟ่ รา้นคา้ปลอดภาษ ีหอ้งแพทย ์หอ้งท าพธิแีต่งงาน หอ้งสมุด หอ้งแสดง
ภาพเขยีนศลิปะ เชญิท่านรบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื  

  พกัค้างคืนบนเรือส าราญ Costa Venezia  
 
 
 
 
 

 

 เชญิท่านรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งบุฟเฟ่ต์บนเรอืตามอธัยาศยั 
 เชา้น้ีท่านสามารถออกก าลงักายด้วยการจอ็กกิ้งบนจอ็กกิ้งแทรคระยะทาง  หรอืจะว่ายน ้าออกก าลงักาย  ที่ห้องยมิ 
เพื่อความสดชื่น 
ช่วงสายๆ ขอเชิญท่านพกัผ่อนอย่างอิสระกบัวนัเวลาที่จะหยุดท่านให้อยู่ราวกบัความฝนั   เลือกสนุกสนานกับ
กจิกรรมบนัเทงิหลากหลายบนเรอื หรอืใช ้Facility ต่าง ๆ ทีม่อียู่มากมาย อาทเิช่น  

 เชญิท่านรบัประทานอาหารกลางวนั และ อาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอื 

วนัท่ีสองของการเดินทาง : อาทิตย ์ท่ี 14 เมษายน 2562    ล่องทะเล     

วนัท่ีสามของการเดินทาง : จนัทรท่ี์ 15 เมษายน 2562 ล่องทะเล     



 

 

หลงัอาหารเชญิท่านสนุกสนานกบักจิกรรมความบนัเทงิหลากหลายทีเ่ตรยีมไวต้้อนรบัลกูคา้คนส าคญัเช่นท่าน กบัการ
แสดงโชว์ที่พรัง่พร้อมด้วยระบบแสงสเีสยีงที่โรงภาพยนตร์ เสี่ยงโชคกนัที่ห้องคาสโิน ห้องฟงัเพลงและห้องเลาจ์น 
ตามอธัยาศยั  
 

  พกัค้างคืนบนเรือส าราญ Costa Venezia   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรือเทียบท่าตัง้แต่เวลา 06:00 น.  เรือจอดพกัค้างคืน   
 

06:00 เรอืเทยีบท่าทีท่่าเรอืแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ี ประเทศไทย  
 เชญิท่านรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกัหรอืหอ้งอาหารบุฟเฟ่ต์บนเรอืตามอธัยาศยั 

เชา้น้ีท่านสามารถออกก าลงักายดว้ยการจอ็กกิง้บนจอ็กกิง้แทรคระยะทาง  หรอืจะว่ายน ้าออกก าลงักายเพื่อความ
สดชื่น   หรอืสนุกสนานเพลดิเพลนิกบักจิกรรมทีท่างเรอืไดร้งัสรรคไ์วเ้พื่อท่าน 

Welcome to Leam Chabang 
 ขอต้อนรบัท่านกลบัสู่ประเทศไทย  ประเทศของเรามขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัที ่50 ของโลก มเีน้ือที ่513,115 ตาราง

กโิลเมตร  และมีประชากรมากเป็นอนัดบัที่ 20 ของโลก คอื ประมาณ 66 ล้านคน  โดยท่าเรอืแหลมฉบงั เป็น
ท่าเรอืน ้าลกึหลกัในการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ ตัง้อยู่ในจงัหวดัชลบุรี  มพีื้นที่ขนาด 6,340 ไร่ มคีวามพร้อม
ในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่อ านวยความสะดวกทีท่นัสมยั เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นประตูเศรษฐกจิ
ของประเทศกดว้ย 

 ท่านสามารถเลือกพกัผ่อนอยู่บนเรือหรือเลือกซ้ือทวัรบ์นฝัง่เพ่ิมเติมได้ ทวัรท่ี์แนะน ามีดงัน้ี   (ค่าใช้จ่าย
ทวัรบ์นฝัง่ – ไม่รวมในรายการ) 

 
6864 Evening Relaxation Pattaya with Thai Dinner 4 ½  HRS EUR 85/PAX 
6863 Nong Nooch Tropical Garden & Folk Show 5 HRS EUR 44/PAX 

  
หมายเหตุ :  ทางเรอืไม่อนุญาตใหท้างคณะท าทวัรบ์นฝ ัง่ดว้ยตวัเอง และท่านทีล่งจากเรอืเพื่อไปท่องเทีย่ว  

กรุณากลบัขึน้เรอืก่อนเวลาเรอืออกอย่างน้อย 1 ชัว่โมง 

เชญิท่านรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื 
** คนืน้ีขอใหท่้านเกบ็กระเป๋าใบใหญ่และสมัภาระต่างๆใหเ้รยีบรอ้ย โดยทางเจา้หน้าทีจ่ะน าแทก็ผกูกระเป๋าสี

ต่างๆ ตามเวลาทีจ่ะลงจากเรอืมาไวใ้หท้่านในหอ้งพกั ใหท่้านผกูแทก็กระเป๋าใหเ้รยีบรอ้ย จากนัน้น ามา
วางไวห้น้าหอ้งพกั ก่อนเวลา 23.00 น. เจา้หน้าทีข่องเรอืมาจดัเกบ็และน ากระเป๋าของท่านลงจากเรอืใน
เชา้วนัรุ่งขึน้ และขอแนะน าใหท่้านจดัของใชท้ีเ่หลอือยู่น าใส่กระเป๋าใบเลก็เพื่อถอืลงจากเรอืในวนัรุง่ขึน้ ** 

(วนัเวลาทีแ่น่นอนเชค็จาก Today อกีครัง้) 
 

  พกัค้างคืนบนเรือส าราญ Costa Venezia   

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง : องัคารท่ี 16 เมษายน 2562    แหลมฉบงั ประเทศไทย     



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เชญิท่านรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกัหรอืหอ้งอาหารบุฟเฟ่ต์บนเรอืตามอธัยาศยั  

 หลงัอาหาร  ขอให้ทุกท่านจดัเกบ็กระเป๋าสมัภาระให้เรียบร้อย  ลงมาพร้อมกนั ณ จุดนัดพบ และ รอเจ้าหน้าที ่ 
ประกาศเรยีกลงเรอื  (เชค็เวลาทีแ่น่นอนจาก Today ) 

  อย่าลืมน า Costa card ติดตวัมาด้วยเพ่ือแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีขณะท่ีลงจากเรือ 
 

หลงัจากตรวจรบัสมัภาระ และ ผ่านขัน้ตอนตรวจลงตราหนังสอืเดนิทาง พร้อมพธิกีารทางศุลกากรแล้ว  น าท่าน
เดนิกลบัทางสู่กรุงเทพมหานคร  
(รถรบั-ส่งจากแหลมฉบงั – กรุงเทพฯ - รวมในรายการแลว้) 

 ถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ : ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นรายการได้โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 

จากสิงคโปร ์สู่ ประเทศไทย 5วนั 4คืน 
เดินทาง 13 – 17 เมษายน 2562 

ราคาห้องพกั 
บนเรือ/ท่าน 

Inside Outside Balcony ท่านท่ี 3 , 4 เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ผู้ใหญ่ เร่ิมต้น 26,500 32,500 36,500 20,000 13,000 
 
หมายเหตุ : ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ทัง้น้ี ขึน้อยู่กบัระยะเวลาในการจอง,จ านวนหอ้งพกับนเรอื ทีย่งัว่างอยู่ 
 *** เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ***  ฟรเีฉพาะค่าตัว๋เรอื คงยงัช าระ ภาษีท่าเรอื, ประกนัภยับนเรอื 

ค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่ารถรบัท่าเรอืแหลมฉบงั-กรุงเทพฯ และอื่นๆ ตามทีร่ะบุรายการในรายการ 
ราคาน้ีรวม 
1.ค่าตัว๋เครื่องบนิเทีย่วเดยีว ชัน้ประหยดั โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เสน้ทางกรุงเทพฯ – สงิคโปร ์
2.ค่าหอ้งพกับนเรอื หอ้งพกั หอ้งละ 2 – 4 ท่าน / 4 คนื 
3.ภาษที่าเรอื และค่าประกนับนเรอื 
4.อาหารทุกมือ้บนเรอื (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ) 
5. ค่ารถรบัจากท่าเรอืแหลมฉบงั – กรุงเทพฯ (เวลาเป็นไปตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนด) 
 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง : พธุท่ี 17 เมษายน 2562    แหลมฉบงั – กรงุเทพฯ     



 

 

ราคาน้ีไม่รวม 
1.ค่ารถรบั จากสนามบนิสงิคโปร ์– ท่าเรอื 
2.ค่าทวัรช์มเมอืงในสงิคโปร ์และค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ 
3.ค่าวซ่ีา (ถ้าม)ี , ค่าทวัรบ์นฝ ัง่, ค่าใชจ้่ายส่วนตวั, ภาษมีลูค่าเพิม่ 7%, ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
4.ค่าทปิบนเรอื ผูใ้หญ่ ท่านละ USD 58.00 / เดก็อายุ 4 – 12 ปี USD 29.00 / เดก็อายุน้อยกว่า 4 ปี ฟร ี
 
เง่ือนไขการช าระเงิน 
1.ผูใ้หญ่มดัจ าท่านละ 12,000 บาท ภายใน 1 – 3 วนั หลงัจากไดร้บัการยนืยนัในหอ้งพกั 
2.ช าระส่วนทีเ่หลอืภายใน 75 วนัก่อนการเดนิทาง 
 
เง่ือนไขการยกเลิก : ภายหลงัการช าระเงนิแลว้ 
ยกเลกิมากกว่า 76 วนั ก่อนการเดนิทาง ท่านละ 8,000 บาท 
ยกเลกิภายใน 75 - 61 วนั ก่อนการเดนิทาง ไม่คนืค่ามดัจ า  
ยกเลกิภายใน 60 - 29 วนั ก่อนการเดนิทาง ช าระ 50% ของราคาเตม็ 
ยกเลกิภายใน 28 – 15 วนั ก่อนการเดนิทาง ช าระ 80% ของราคาเตม็ 
ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดนิทาง ช าระ 100% เตม็ 

 
โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายกุารใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวนัท่ีเดินทาง 

กรณีอายหุนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวนัท่ีเดินทาง 
ควรรีบท าเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กบัทางบริษทัฯอีกครัง้ 

หากมีการผิดพลาดทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน 

 


