
 

 

 

 

SINGAPORE LAEM CHABANG – (THAILAND) 
 13 -    17 April 2019 5 DAYS 4 NIGHTS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัแรกของการเดนิทาง สนามบนิดอนเมอืง - ประเทศสงิคโปร ์ 

04.30 น.  คณะพรอ้มกันที่สนามบนิดอนเมอืง โดยมเีจา้หนา้ที่ของบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสารและ

สมัภาระในการเดนิทาง 

07.00 น.   นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เกาะสงิคโปร ์โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD359 

10.25 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิ ซางฮ ีประเทศสงิคโปร ์

 (เวลาทอ้งถิน่ เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) น าทา่นผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรน าทกุทา่นเดนิทางสูแ่หลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์

หรอืเทีย่วบนิ 

08.30 น.  คณะพรอ้มกันที่สนามบนิดอนเมอืง โดยมเีจา้หนา้ที่ของบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสารและ

สมัภาระในการเดนิทาง 

10.40 น.   นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เกาะสงิคโปร ์โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD357 

14.00 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิ ซางฮ ีประเทศสงิคโปร ์ 

(เวลาทอ้งถิน่ เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) น าทา่นผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรน าทกุทา่นเดนิทางสูแ่หลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์ 

 

จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสูแ่หลง่ทอ่งเทีย่วบนเกาะสงิคโปร ์

น าทุกทา่นชมน า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ หรอื Fountain of Wealth เป็นน้ําพุขนาดใหญ่ จนไดรั้บการ

บนัทกึใน Guinness Book of Records วา่เป็นน้ําพทุีใ่หญท่ีส่ดุในโลกนับตัง้แตปี่ 1988 ซึง่ในปัจจบุนัก็ยงัไม่

มใีครลม้แชมป์ได ้ดว้ยขนาดความสงูทีม่ากถงึ 13.8 เมตร อกีทัง้น้ําพุแห่งนี้ตัง้อยูใ่น กลุม่อาคารซนัเทค 

ซติ ี ้(Suntec city) ซึง่เป็นกลุม่อาคารทีว่า่กนัวา่ออกแบบตามหลกัฮวงจุย้ทุกประการ จงึท าใหเ้ป็น

เหมอืนจดุศนูยร์วมของพลงังานดา้นบวก ตามหลกัฮวงจุย้น ัน่เอง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ส าหรบั FD 359) 

นําทกุทา่นชมววิ เมอรไ์ลออ้น สงิคโปร ์ไฟลเออร ์ตกึเอสพลานาด และบรเิวณอา่วมารน่ีาเบย ์จากมมุมอง

ที่แตกต่าง ซึง่สวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลออ้น

สญัลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์ซึง่มอีายกุวา่ 30ปี โดยรปูป่ันครึง่สงิโตครึง่ปลานีห้ันหนา้ออกทางอา่วมารน่ิา 

ซึง่มทีัศนียภาพงามมากๆ The Merlion นี้ถูกผสมผสานระหว่างความจรงิ และตํานานซึง่มหีัวเป็นสงิโตและ

ลําตัวเป็นปลากําลังโตค้ลืน่ สว่นหัวนัน้เป็นสญัลักษณ์ของตํานานการคน้พบสงิหปรุะ หรอืสงิคโปรใ์นปัจจบุนั 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สงิคโปร ์การ ์เดน้ บาย เดอะ เบย ์GARDEN BY THE BAY ใหท้่านไดช้มการจัดสวนทีใ่หญ่บนเกาะ

สงิคโปร ์กับตน้ไมน้ านาพันธุ ์บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี้ ยังมทีางเดนิ

ลอยฟ้าเชือ่มตอ่กบั Super tree คูท่ีม่คีวามสงูเขา้ดว้ยกนัมไีวสํ้าหรับใหผู้ท้ีม่าเยอืนสามารถมองเห็นสวนจาก

มมุสูงขึน้ 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ 

และยงัม ีโซนของโดมจัดสวนจะแบง่เป็นสองเรอืนหลักๆ ซึง่แบง่โดย อณุหภมูทิีต่น้ไมต้อ้งการ ดังนี้ Flower 

Dome (ชวีภาพแบบแหง้ เย็น)(OCBC SKY WALK) และ Cloud Forest (ชวีภาพแบบชืน้เย็น) และยังมี

สวนธมีตา่งๆ (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิตสํ์าหรับ Super Tree 8 SGD (208บาท)และ 2Domes(700 บาท) 

 

นําทา่นสูย่า่นธรุกจิใจกลางสงิคโปรท์ี ่ถนนออรช์ารด์ ศนูยร์วมหา้งสรรพสนิคา้ชัน้นําและสนิคา้หลากหลาย 

อาท ิเชน่ เซ็นเตอรพ็์อยท,์ โรบนิสัน, ลักกีพ้ลาซา่, อเิซตัน, ตากาชยิามา่, ออรช์ารด์ชอป้ป้ิงเซ็นเตอร ์เป็น

ตน้ ใหท้่านชอป้ป้ิงสนิคา้ มากมายจากทั่วโลก ไมว่่าจะเป็นเสือ้ผา้แบรนดเ์นมชัน้ นําต่าง ๆ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

ขนมขบเคีย้ว ของฝาก ของทีร่ะลกึ ของเล่นเด็ก 

 

 



 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (ส าหรบั FD 357) 

 

20.00 น. น าทา่นสู ่Marina Bay Cruise Centre เพือ่ท าการ Check-in ขึน้เรอื COSTA VENEZIA (ทางเรอื

จะเปิดใหท้ า การเช็คอนิ ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 5 ช ัว่โมง) ลกูคา้สามารถพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

สามารถท ากจิกรรมตา่งๆบนเรอืไดอ้ยา่งอสิระ 

    

23.59 น.  เรอืสําราญ COSTA VENEZIA ออกจากทา่เรอื Marina Bay Cruise Centre สูน่่านน้ําสากล 

(ส าคญัมาก ***ทกุทา่น ตอ้งเตรยีมหนงัสอืเดนิทางทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปมาทีท่า่เรอืดว้ย) 

 

*** กอ่นทีเ่รอืส าราญจะท าการถอนสมอออกเดนิทาง ทางเรอืจะมกีารซอ้มหนภียัตามหลกัสากล (Muster 

Drill) โดยขอใหผู้โ้ดยสารทุกทา่นมารายงานตวัยงัจุดทีก่ าหนดไว ้โดยสงัเกตจุดรวมพลของแตล่ะ่ทา่นได ้ที่

แผน่ป้ายดา้นหลงัประตหูอ้งพกัของทา่น*** 

 

วนัสองของการเดนิทาง นา่นน า้สากล - อสิระพกัผอ่นบนเรอืส าราญ 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA VENEZIA 

 

เรอืสําราญ COSTA  VENEZIA เรอืสําราญลําใหม่ล่าสดุของแบรนด ์Costa Cruise เปิดใหบ้รกิารเดอืน  

มนีาคม พ.ศ. 2562 ซึง่เป็นเสน้ทางเปิดตัวใหมแ่กะกล่อง สําหรับเรอืสําราญ COSTA  VENEZIA หนัก 

135,500 ตัน ความยาวของเรอื 324 ฟตุ ความสงู 18 ชัน้ หอ้งพักจํานวน 2,116 เคบลิ สามารรับผูเ้ขา้พัก

ได ้5,260 คน 

 

 

 

 

 

 

อสิระใหทุ้กท่าน สนุกสนานเพลดิเพลนิ กับกจิกรรมและ สิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ  บนเรือที่ทางเรือ  

จัดเตรยีมไวใ้หสํ้าหรับทกุทา่นอยา่งเต็มทีต่ลอดทัง้วัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกจิกรรมต่างๆ ไดจ้าก

เอกสาร 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 

 

อสิระใหทุ้กท่าน สนุกสนานเพลดิเพลนิ กับกจิกรรมและ สิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ  บนเรือที่ทางเรือ  

จัดเตรยีมไวใ้หสํ้าหรับทกุทา่นอยา่งเต็มทีต่ลอดทัง้วัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกจิกรรมต่างๆ ไดจ้าก

เอกสาร ชือ่วา่ TODAY ทีจ่ะมสีง่ไวใ้หท้กุทา่นทกุชา้ทีห่นา้หอ้งของทกุทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA VENEZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อสิระใหทุ้กท่าน สนุกสนานเพลดิเพลนิ กับกจิกรรมและ สิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ  บนเรือที่ทางเรือ  

จัดเตรยีมไวใ้หสํ้าหรับทกุทา่นอยา่งเต็มทีต่ลอดทัง้วัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกจิกรรมต่างๆ ไดจ้าก

เอกสาร ชือ่วา่ TODAY ทีจ่ะมสีง่ไวใ้หท้กุทา่นทกุชา้ทีห่นา้หอ้งของทกุทา่น 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA VENEZIA 

 

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง ทา่เรอืแหลมฉบงั (ประเทศไทย) - อสิระพกัผอ่นบนเรอืส าราญ 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA VENEZIA 

 

อสิระใหท้กุทา่น สนุกสนานเพลดิเพลนิ กบักจิกรรมและ สิง่อํานวยความสะดวกตา่งๆ บนเรอืทีท่าง

เรือ จัดเตรียมไวใ้หสํ้าหรับทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทัง้วัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตาราง

กจิกรรมต่างๆ ไดจ้ากเอกสาร ชือ่ว่า TODAY ทีจ่ะมสีง่ไวใ้หทุ้กท่านทุกชา้ทีห่นา้หอ้งของทุก

ทา่น 



 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA VENEZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA VENEZIA 

 

หมายเหต ุ

ในเย็นวนันีท้า่นจะไดร้บัป้ายผูกกระเป๋าสตีา่งๆ ซึง่เป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลงจากเรอื 

ทา่นจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญว่างไวห้นา้หอ้ง กอ่นเทีย่งคนื โดยแยกขา้วของเครือ่งใชท้ีจ่ าเป็นไว้

ในกระเป๋าเดนิทางใบเล็ก เพราะเจา้หนา้ทีข่องเรอืจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปต ัง้แต่

กลางดกึ และบญัชีค่าใชจ้่ายต่างๆ จะถูกส่งมาใหท้่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัรุ่งข ึน้ 

ส าหรบัทา่นทีต่อ้งการช าระผา่นบตัรเครดติ ทางบรษิทัเรอืจะชารจ์คา่ใชจ้า่ยผา่นบตัรเครดติทีท่า่น

ไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัทีท่า่นเช็คอนิโดยอตัโนมตั ิ

 

วนัทีห่า้ ของการเดนิทาง ทา่เรอืแหลมฉบงั (ประเทศไทย) - กรงุเทพฯ  

 

08.00 น. เรอืสําราญ COSTA VENEZIA เขา้เทยีบทา่เรอืแหลมฉบงัหลังเสร็จจากพธิตีรวจหนังสอืเดนิทางผา่น

ศลุกากร และรับกระเป๋า สมัภาระการเดนิทางแลว้ เดนิทางกลบัเขา้สูก่รงุเทพฯ (สวนจฬุา 100 ปี) โดยรถ

โคช้ปรับอากาศ 

 
 

 



 

 

สายการบนิ FD 

 

ประเภทหอ้งพกับนเรอื 

COSTA VENEZIA 

ผูใ้หญท่า่นละ่ 

(พกั 2 ทา่นตอ่

หอ้ง) 

ผูใ้หญค่นที ่3 และ 4 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น) 

เด็กอายตุ า่กวา่ 13 ปี 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น) 

พกัเดีย่ว 

Inside Classic 25,900 21,900 17,900 33,800 

Balcony Classic 37,900 21,900 17,900 52,800 

Mini Suite  

 โปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่Suite 

Grand Suite 

 

อตัรานีร้วม: 

1. หอ้งพักบนเรอืสําราญ 4 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดทํ้าการชําระเงนิมา) 

2. ตั๋วเครือ่งบนิขาไป สายการบนิแอรเ์อเชยี ชัน้ประหยดั เสน้ทาง กรงุเทพ - สงิคโปร ์   

3. รถรับสง่ขากลับจากแหลมฉบงั - กรงุเทพฯ 

4. อาหารบนเรอืสําราญ, กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืสําราญ,ภาษีทา่เรอื 

5. คา่ภาษีน้ํามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัรา 

ณ วันที ่1 ตลุาคม  2561 และ ทา่นตอ้งช าระเพิม่ หากสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่ 

6. คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด (20 กโิลกรัมตอ่ทา่น ) 

7. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทคอยอํานวยความสะดวก 

8. คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีทีเ่สยีชวีติ (สําหรับผูท้ีอ่ายไุมเ่กนิ 70 ปี) 

9. คา่รักษาพยาบาลเนือ่งจากอบุตัเิหต ุวงเงนิทา่นละ 500,000 บาท (สําหรับผูท้ีอ่ายไุมเ่กนิ 70 ปี 

 

อตัรานีไ้มร่วม: 

1. คา่ทปิพนักงานบนเรอื ผูใ้หญ ่ทา่นละ  14.5  USD/คนื เด็กทา่นละ 52.7 USD/คนื 

2. คา่ทปิคนขบัรถและไกดส์งิคโ์ปรท์า่นละ 300 บาท 

3. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด 

4. อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 

5. คา่เพคเกจน้ําดืม่บนเรอืสําราญ 

6. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 เปอรเ์ซน็ต ์และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 เปอรเ์ซน็ต ์

7. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่สําหรับชาวตา่งชาต ิ

8. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 

 

การช าระเงนิ  

ทางบรษิทัฯ จะขอเก็บเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ทา่น หลงัจากมกีารท าจองส ารอง

โปรแกรมทอ่งเทีย่วแลว้ 3 วนัท าการ ส าหรบัการจองทวัรเ์รอืส าราญคร ัง้นี ้และรบกวนช าระยอดเต็มทีเ่หลอื

หลงั 14 วนัท าการนบัจากวนัทีช่ าระยอดมดัจ า 

 

การยกเลกิ 

หากมกีารยกเลกิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ(ไมค่นืเงนิในทุกกรณี) แตท่างผูโ้ดยสารสามารถ

เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดก้อ่นวนัเดนิทาง 60 วนัท าการ (ไมร่วมเสาร-์อาทติย)์  

หมายเหต ุ: 

1. กรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหผู้เ้ดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถคนืค่าทัวรใ์ห ้

ได ้

2. ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทจะถอืว่าท่านสละสทิธิ์

และไมส่ามารถขอคนืคา่บรกิารได ้



 

 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยั เชน่ อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุ

งาน การกอ่การจลาจล การถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้หรอืออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

4. รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ  

เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษัิทฯจะคํานงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 

5. สตรทีีม่อีายคุรรภต์ัง้แต ่24 สปัดาห ์ทางเรอืขอสงวนสทิธิใ์นการขึน้เรอื 

โปรดตรวจสอบหนงัสอืเดนิทางของทา่นวา่มอีายกุารใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืนนบัจากวนัทีเ่ดนิทาง 

กรณีอายหุนงัสอืเดนิทางนอ้ยกวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัทีเ่ดนิทาง 

ควรรบีท าเลม่หนงัสอืเดนิทางใหม ่และสง่ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทางมาใหก้บัทางบรษิทัฯอกีคร ัง้ 

หากมกีารผดิพลาดทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

*** เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าบรกิารทวัร ์หรอืช าระคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจ านวนแลว้ *** 

*** ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆ *** 

 


