ว ันแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ – ประเทศสงิ คโปร์
05.30 น.

คณะพร ้อมกันทีท
่ ่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยมีเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัท คอยให ้การต ้อนรับ
ั
ดูแลด ้านเอกสารและสมภาระในการเดินทาง

08.00 น.

นาท่านเหินฟ้ าสู่ เกาะสงิ คโปร์ โดยสายการบินไทย เทีย
่ วบินที่ TG403

11.15 น.

เดินทางถึง สนามบิน ซางฮ ี ประเทศสงิ คโปร์
(เวลาท ้องถิน
่ เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชวั่ โมง) นาท่านผ่านขัน
้ ตอนการตรวจคนเข ้าเมือง
่ หล่งท่องเทีย
และศุลกากรนาทุกท่านเดินทางสูแ
่ วแห่งใหม่ลา่ สุดบนเกาะสงิ คโปร์

่ หล่งท่องเทีย
จากนนน
ั้ าท่านเดินทางสูแ
่ วบนเกาะสงิ คโปร์
นาทุกท่านชมนา้ พุแห่งความมง่ ั คง่ ั หรือ Fountain of Wealth เป็ นน้ าพุขนาดใหญ่ จน
ได ้รับการบันทึกใน Guinness Book of Records ว่าเป็ นน้ าพุทใี่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ในโลกนั บตัง้ แต่ปี 1988
่
ซึงในปั จจุบน
ั ก็ยงั ไม่มใี ครล ้มแชมป์ ได ้ ด ้วยขนาดความสูงทีม
่ ากถึง 13.8 เมตร อีกทัง้ น้ าพุแห่งนี้
ั
ิ ี้ (Suntec city)ซงึ่ เป็นกลุม
ตัง้ อยู่ใน กลุม
่ อาคารซนเทค
ซต
่ อาคารทีว่ า
่ ก ันว่าออกแบบ
ตามหล ักฮวงจุย
้ ทุกประการ จึงทาให้เป็นเหมือนจุดศูนย์รวมของพล ังงานด้านบวก ตาม
หล ักฮวงจุย
้ นน
่ ั เอง
เทีย
่ ง

ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร

นาทุกท่านชมวิว เมอร์ไลอ้อน สงิ คโปร์ ไฟลเออร์ ตึกเอสพลานาด และบริเวณอ่าวมารีน่าเบย์
จากมุมมองทีแ
่ ตกต่าง ซึง่ สวยงามและน่าสนใจเป็ นอย่างมากเลยทีเดียว ท่านสามารถถ่ายรูปคูก
่ ับ
เมอร์ไลอ ้อนสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ซึง่ มีอายุกว่า 30ปี โดยรูปปั่ นครึง่ สิงโตครึง่ ปลานี้หัน
หน ้าออกทางอ่าวมาริน่า ซึง่ มีทัศนียภาพงามมากๆ The Merlion นี้ถูกผสมผสานระหว่างความ
จริง และตานานซึง่ มีหัวเป็ นสิงโตและลาตัวเป็ นปลากาลังโต ้คลืน
่ ส่วนหัวนั น
้ เป็ นสัญลักษณ์ของ
ตานานการค ้นพบสิงหปุระ หรือสิงคโปร์ในปั จจุบน
ั

สงิ คโปร์ การ์ เด้น บาย เดอะ เบย์ GARDEN BY THE BAY
ให ้ท่านได ้ชมการจั ดสวนทีใ่ หญ่ บนเกาะสิงคโปร์ กับต ้นไม ้น านา
พันธุ์ บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสงิ คโปร์ นอกจากนี้
่ มต่อกับ Super tree คู่ทม
ยังมีทางเดินลอยฟ้ าเชือ
ี่ ค
ี วามสูงเข ้า
ด ้วยกั น มีไ ว ส
้ าหรั บ ให ้ผู ท
้ ี่ม าเยือ นสามารถมองเห็ น สวนจากมุ ม
สูงขึน
้ 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพ
อันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังมี โซนของโดมจัดสวน
จะแบ่งเป็ นสองเรือนหลัก ๆ ซึง่ แบ่งโดย อุณหภูมท
ิ ต
ี่ ้นไม ้ต ้องการ
ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห ้ง เย็น)(OCBC SKY WALK)
้ เย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ
และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชืน
(ไม่รวมค่าขึน
้ ลิฟต์สาหรับ Super Tree 8 SGD (208บาท)และ
2Domes(700 บาท)

่ า่ นธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ท ี่ ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห ้างสรรพสินค ้าชัน
้ นาและสินค ้า
นาท่านสูย
หลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน, ลักกีพ
้ ลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์
้ ผ ้าแบรนด์
ดชอ ้ปปิ้ งเซ็นเตอร์ เป็ นต ้น ให ้ท่านชอ ้ปปิ้ งสินค ้า มากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็ นเสือ
้ นาต่าง ๆ เครือ
เนมชัน
่ งใช ้ไฟฟ้ า ขนมขบเคีย
้ ว ของฝาก ของทีร่ ะลึก ของเล่นเด็ก
23.50 น.

่ ่านน้ าสากล
เรือสาราญ COSTA VENEZIA ออกจากท่าเรือ MARINA BAY CRUISE สูน

้ มหนีภ ัยตามหล ักสากล (Muster
*** ก่อนทีเ่ รือสาราญจะทาการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซอ
ั
Drill) โดยขอให้ผโู ้ ดยสารทุกท่านมารายงานต ัวย ังจุดทีก
่ าหนดไว้ โดยสงเกตจุ
ดรวมพลของแต่ละ่ ท่านได้
ทีแ
่ ผ่นป้ายด้านหล ังประตูหอ
้ งพ ักของท่าน***
ื เดินทางทีม
้ ไปมาทีท
(สาค ัญมาก ***ทุกท่าน ต้องเตรียมหน ังสอ
่ อ
ี ายุมากกว่า 6 เดือนขึน
่ า่ เรือด้วย)

ว ันสองของการเดินทาง
เชา้

น่านนา้ สากล – อิสระพ ักผ่อนบนเรือสาราญ

ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA VENEZIA
เรือสาราญ COSTA VENEZIA เรือสาราญลาใหม่ลา่ สุดของแบรนด์ Costa Cruise เปิ ด
ให ้บริการเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 ซึง่ เป็ นเส ้นทางเปิ ดตัวใหม่แกะกล่อง สาหรับเรือสาราญ
้ ห ้องพัก
COSTA VENEZIA หนัก 135,500 ตัน ความยาวของเรือ 324 ฟุต ความสูง 18 ชัน
จานวน 2,116 เคบิล สามารรับผูเข้
้ าพักได้ 5,260 คน

อิสระให ้ทุกท่าน สนุ กสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ บนเรือที่
ทางเรือ จัดเตรียมไว ้ให ้สาหรับทุกท่านอย่างเต็มทีต
่ ลอดทัง้ วัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตาราง
่ ว่า TODAY ทีจ
กิจกรรมต่างๆ ได ้จากเอกสาร ชือ
่ ะมีสง่ ไว ้ให ้ทุกท่านทุกช ้าทีห
่ น ้าห ้องของทุกท่าน
เทีย
่ ง

ร ับประทานอาหารเทีย
่ ง ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA VENEZIA

คา่

ร ับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA VENEZIA

ว ันทีส
่ ามของการเดินทาง
เชา้

น่านนา้ สากล – อิสระพ ักผ่อนบนเรือสาราญ

ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA VENEZIA
อิสระให ้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ บน
เรือทีท
่ างเรือ จัดเตรียมไว ้ให ้สาหรับทุกท่านอย่างเต็ มทีต
่ ลอดทัง้ วัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดู
่ ว่า TODAY ทีจ
ตารางกิจกรรมต่างๆ ได ้จากเอกสาร ชือ
่ ะมีสง่ ไว ้ให ้ทุกท่านทุกช ้าทีห
่ น ้าห ้องของ
ทุกท่าน

เทีย
่ ง

ร ับประทานอาหารเทีย
่ ง ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA VENEZIA

อิสระให้ทกุ ท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ บน
เรือที่ทางเรือ จัดเตรียมไว้ให้สาํ หรับทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดู
ตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทกุ ท่านทุกช้าที่หน้าห้อง
ของทุกท่าน
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA VENEZIA

วันที่สี่ของการเดินทาง
เช้า

ท่าเรือแหลมฉบัง (ประเทศไทย) – อิสระพักผ่อนบนเรือสาราญ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA VENEZIA
อิสระให้ทกุ ท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ บน
เรือที่ทางเรือ จัดเตรียมไว้ให้สาํ หรับทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดู
ตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทกุ ท่านทุกช้าที่หน้าห้อง
ของทุกท่าน

เทีย
่ ง

ร ับประทานอาหารเทีย
่ ง ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA VENEZIA

คา่

ร ับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA VENEZIA

หมายเหตุ
ี า่ งๆ ซง
ึ่ เป็นต ัวกาหนดลาด ับการนากระเป๋าลงจากเรือ ท่าน
้ า
ในเย็ นว ันนีท
่ นจะได้ร ับป้ายผูกกระเป๋าสต
้ จ
จะต้อ งจ ด
ั กระเป๋ าใบใหญ่ว างไว้ห น้า ห้อ ง ก่อ นเทีย
่ งคืน โดยแยกข้า วของเครือ
่ งใช ท
ี่ าเป็ นไว้ใ น
กระเป๋าเดินทางใบเล็ ก เพราะเจ้า หน้าทีข
่ องเรือจะมาเก็ บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปต งั้ แต่กลางดึก
้ ่า ยต่า งๆ จะถู ก ส ่ง มาให้ท ่า นตรวจเช็ คก่อ นท าการช าระในว น
ี ่า ใช จ
้ ส าหร บ
และบ ญ
ั ชค
ั รุ่ง ขึน
ั ท่า นที่
้
ต้องการชาระผ่านบ ัตรเครดิต ทางบริษ ัทเรือจะชาร์จค่าใชจา่ ยผ่านบ ัตรเครดิตทีท
่ า่ นได้ให้หมายเลขไว้
ในว ันทีท
่ า่ นเช็คอินโดยอ ัตโนม ัติ

วันที่หา้ ของการเดินทาง

08.00 น.

ท่าเรือแหลมฉบัง (ประเทศไทย) - กร ุงเทพฯ

เรือสําราญ COSTA VENEZIA เข้าเทียบท่าเรือแหลมฉบังหลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดิน
ทางผ่านศุลกากร และรับกระเป๋ า สัมภาระการเดินทางแล้ว เดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพฯ (สวน
จุฬา 100 ปี ) โดยรถโค้ชปรับอากาศ

สายการบิน TG
ผูใ้ หญ่ท่านล่ะ
ผูใ้ หญ่คนที่ 3 และ 4 เด็กอาย ุต่ากว่า 13 ปี
ประเภทห้องพักบนเรือ
(พัก 2 ท่านต่อห้อง) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
COSTA FORTUNA

พักเดี่ยว

Inside Classic
Oceanview Classic
Balcony Classic
Mini Suite
Suite
Grand Suite

33,800
43,800
52,800

26,900
33,900
38,900

22,900
22,900
22,900

17,900
17,900
17,900

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

หมายเหต ุ
- อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปพนักงานบนเรือ ผูใ้ หญ่ท่านละ 14.5 USD/คืน
เด็กท่านละ 7.25 USD/คืน
- อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถและไกด์ที่สิงค์โปร์ ท่านละ 300 บาท
- พิเศษ !!! จองห้องตัง้ แต่วนั นี้ - 31 ต ุลาคม 2561 รับทันที ส่วนลดท่านละ 1,000 บาท
(ส่วนลดสาหรับผูท้ ี่เข้าพัก คนที่ 1 และคนที่ 2 ของห้องเท่านัน้ )
อัตรานี้รวม:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

ห้องพักบนเรือสําราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทาํ การชําระเงินมา)
ตัว๋ เครื่องบินขาไป สายการบินไทย ชัน้ ประหยัด เส้นทาง กรุงเทพ – สิงคโปร์
รถรับส่งขากลับจากแหลมฉบัง - กรุงเทพฯ
อาหารบนเรือสําราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ,ภาษีท่าเรือ
ค่าภาษีนาํ้ มันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็ นอัตรา
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และ ท่านต้องชาระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
ค่านํา้ หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน )
เจ้าหน้าที่บริษทั คอยอํานวยความสะดวก
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สําหรับผูท้ ี่อายุ
ไม่เกิน 70 ปี )
ค่ารักษาพยาบาลเนือ่ งจากอุบตั เิ หตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สําหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน 70 ปี

อัตรานี้ไม่รวม:
1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผูใ้ หญ่ ท่านละ 14.5 USD/คืน เด็กท่านละ 7. 52USD/คืน
2. ค่าทิปคนขับรถและไกด์สิงค์โปร์ท่านละ 300 บาท
3. ค่าทัวร์เสริมบนฝัง่ ตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด
4. อาหารพิเศษที่ท่านสัง่ เพิ่มเติมกับทางเรือ
5. ค่าเพคเกจนํา้ ดื่มบนเรือสําราญ
6. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
7. ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ
8. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
การชาระเงิน
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการ
ทาจองสารองโปรแกรมท่องเที่ยวแล้ว 3 วันทาการ สาหรับการจองทัวร์เรือสาราญครัง้ นี้
และรบกวนชาระยอดเต็มที่เหลือหลัง 14 วันทาการนับจากวันที่ชาระยอดมัดจา

การยกเลิก
หากมี ก ารยกเลิ กทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคื น เงิ น (ไม่คื นเงิ น ในทกุ กรณี ) แต่ ทาง
ผูโ้ ดยสารสามารถเปลี่ย นชื่ อ ผูเ้ ดิ น ทางได้ก่อนวัน เดิ น ทาง 60 วัน ทาการ (ไม่รวมเสาร์อาทิตย์)
หมายเหต ุ :
1. กรณี ที่ เ จ้า หน้า ที่ ต รวจคนเข้า เมื อ งไม่อ นุญาตให้ผ เู้ ดิ น ทางเข้า หรื อ ออกประเทศ ทางบริ ษัท ฯ ไม่
สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทั จะถือ
ว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
3. บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จะไม่รับ ผิ ด ชอบค่า ใช้จ่า ยใดๆ อัน เกิ ด จากเหตุสดุ วิ สัย เช่น อุบัติเ หตุ ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็ นต้น
4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่ งจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่
พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวก
ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอาย ุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
กรณีอาย ุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
ควรรีบทาเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กบั ทางบริษทั ฯอีกครัง้
หากมีการผิดพลาดทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาบริการทัวร์ หรือชาระค่าบริการทัวร์เต็มจานวนแล้ว ***
*** ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ***

