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รหัสโปรแกรม : 11456 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

BW..COSTA VENEZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINGAPORE – Laem Chabang(THAILAND) 

5 DAYS 4 NIGHTS 13-17 April 2019 
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วนัท่ี ก ำหนดกำรเดินทำง มำถึง ออกจำก  

1 กรงุเทพฯ (ดอนเมือง–สิงคโปร)์ 

City Tour (น ำ้พมุัง่คัง่-เมอรไ์ลออน-สงิคโปร ์กำรเ์ดน) 

FD359 07.00-10.25 หรอื FD357 10.40-14.00 

 23.59  

2 น่ำนน ้ำสำกล – อิสระพกัผอ่นบนเรอื -- --  

3 น่ำนน ้ำสำกล – อิสระพกัผอ่นบนเรอื -- --  

4 ท่ำเรอืแหลงฉบงั (ประเทศไทย)-อิสระพกัผ่อนบนเรอื -- Overnight  

5 ท่ำเรอืแหลงฉบงั (ประเทศไทย) TBA   

วนัแรกของกำรเดินทำง  สนำมบินดอนเมือง–ประเทศสิงคโปร ์ 

 

04.30 น. คณะพรอ้มกันที่ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมูิ โดยมีเจำ้หนำ้ที่ของบริษัท คอยใหก้ำรตอ้นรับดแูล

ดำ้นเอกสำรและสมัภำระในกำรเดนิทำง 

07.00 น.  น ำท่ำนเหินฟ้ำสู ่เกำะสิงคโปร ์โดยสำยกำรบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD359 

10.25 น. เดนิทำงถึง สนำมบินซำงฮี ประเทศสงิคโปร ์หรอืเท่ียวบิน  หรอื 

08.30 น. คณะพรอ้มกันที่ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมูิ โดยมีเจำ้หนำ้ที่ของบริษัท คอยใหก้ำรตอ้นรับดแูล

ดำ้นเอกสำรและสมัภำระในกำรเดนิทำง 

10.40 น.  น ำท่ำนเหินฟ้ำ ส ู ่เกำะสิงคโปร ์โดยสำยกำรบินแอรเ์อเชยี เท่ียวบินท่ี FD357 

14.00 น. เดนิทำงถึง สนำมบิน ซำงฮี ประเทศสงิคโปร ์ 

(เวลำทอ้งถ่ิน เรว็กว่ำประเทศไทย 1 ชัว่โมง) น ำท่ำนผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมือง

และศลุกำกรน ำทกุท่ำนเดินทำงส ูแ่หลง่ท่องเท่ียวแห่งใหม่ลำ่สดุบนเกำะสิงคโปร ์ 

 

 

 

 

 

จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงส ูแ่หลง่ท่องเท่ียวบนเกำะสิงคโปร ์น ำทกุท่ำนชมน ้ำพแุห่งควำม

มัง่คัง่ หรอื Fountain of Wealth เป็นน ำ้พขุนำดใหญ่ จนไดร้บักำรบนัทึกใน Guinness Book of 

Records ว่ำเป็นน ำ้พทุี่ใหญ่ที่สดุในโลกนบัตัง้แตปี่ 1988 ซ่ึงในปัจจบุนัก็ยงัไมม่ใีครลม้แชมป์ได ้

ดว้ยขนำดควำมสงูที่มำกถึง 13.8 เมตร อกีทัง้น ำ้พแุห่งนีต้ัง้อยู่ใน กลุ่มอาคารซนัเทค ซิต้ี 

(Suntec city)ซ่ึงเป็นกล ุม่อำคำรท่ีว่ำกนัว่ำออกแบบตำมหลกัฮวงจ ุย้ทกุประกำร จึงท ำให้

เป็นเหมือนจดุศนูยร์วมของพลงังำนดำ้นบวกตำมหลกัฮวงจ ุย้นัน่เอง 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
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น ำทกุท่ำนชมวิว เมอรไ์ลออ้น สิงคโปร  ์ไฟลเออร์ ตึกเอสพลำนำด และบริเวณอ่ำวมำรีน่ำเบย์ จำก

มมุมองที่แตกตำ่ง ซ่ึงสวยงำมและนำ่สนใจเป็นอย่ำงมำกเลยทีเดยีว ท่ำนสำมำรถถ่ำยรปูคู่กับเมอรไ์ลออ้น

สญัลกัษณข์องประเทศสิงคโปร ์ซ่ึงมีอำยกุว่ำ 30ปี โดยรปูปั่นคร่ึงสิงโตคร่ึงปลำนี้หันหนำ้ออกทำงอ่ำว

มำริน่ำ ซ่ึงมีทัศนียภำพงำมมำกๆThe Merlionนี้ถกูผสมผสำนระหว่ำงควำมจริง และต ำนำนซ่ึงมีหัวเป็น

สิงโตและล ำตัวเป็นปลำก ำลังโตค้ลื่น ส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของต ำนำนกำรคน้พบสิงหปุระ หรือ

สงิคโปรใ์นปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BW…Costa Venezia 13-17 April 2019-FD  หน้า 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิงคโปร ์กำร ์เดน้ บำย เดอะ เบยG์ARDEN BY THE BAYให้

ท่ำนไดช้มกำรจัดสวนที่ใหญ่บนเกำะสิงคโปร ์กับตน้ไมน้ ำนำพันธุ ์

บริหำรโดยคณะกรรมกำรอทุยำนแห่งชำติสิงคโปร ์นอกจำกนี้ ยัง

มทีำงเดนิลอยฟ้ำเชือ่มตอ่กบั Super tree คู่ที่มคีวำมสงูเขำ้ดว้ยกนัมี

ไวส้ ำหรับใหผู้ท้ี่มำเยือนสำมำรถมองเห็นสวนจำกมมุสงูขึ้น 50 

เมตร บนยอดของ Super tree สำมำรถเห็นทัศนียภำพอันงดงำม

ของอ่ำวและสวนโดยรอบ และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็น

สองเรือนหลกัๆ ซ่ึงแบ่งโดย อณุหภมูิที่ตน้ไมต้อ้งกำร ดงันี้ Flower 

Dome (ชีวภำพแบบแหง้ เย็น)(OCBC SKY WALK) และ Cloud 

Forest (ชวีภำพแบบชืน้เย็น) และยงัมสีวนธีมตำ่งๆ 

(ไม่รวมค่ำขึ้นลิฟตส์ ำหรับ Super Tree 8 SGD (208บำท)และ 

2Domes(700 บำท) 
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น ำท่ำนสูย่่ำนธรุกิจใจกลำงสงิคโปรท์ี่ ถนนออรช์ำรด์ ศนูยร์วมหำ้งสรรพสินคำ้ชัน้น ำและสินคำ้

หลำกหลำย อำทิ เช่น เซ็นเตอรพ็์อยท์, โรบินสนั, ลกักี้พลำซ่ำ, อิเซตนั, ตำกำชิยำม่ำ, ออรช์ำร์

ดชอป้ป้ิงเซ็นเตอร ์เป็นตน้ ใหท้่ำนชอป้ป้ิงสินคำ้ มำกมำยจำกทัว่โลก ไม่ว่ำจะเป็นเสื้อผำ้แบรนด์

เนมชัน้ น ำตำ่ง ๆ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ ขนมขบเคี้ยว ของฝำก ของที่ระลกึ ของเลน่เด็ก 

ค ่า  อิสระอาหารค ่า เพ่ือไม่รบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของท่าน 

23.50 น.  เรือส ำรำญ COSTA VENEZIA ออกจำกท่ำเรือ MARINA BAY CRUISE 

ส ูน่่ำนน ้ำสำกล 

(ส ำคญัมำก ***ทกุท่ำน ตอ้งเตรยีมหนงัสือเดินทำงท่ีมีอำยมุำกกว่ำ 6 เดือนข้ึนไปมำท่ีท่ำเรอืดว้ย) 

 

วนัสองของกำรเดินทำง น่ำนน ้ำสำกล – อิสระพกัผอ่นบนเรือ

ส ำรำญ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของเรอืส ำรำญ COSTA VENEZIA 

เรือส ำรำญ COSTA  VENEZIA เรือส ำรำญล ำใหมล่ำ่สดุของแบรนด ์Costa Cruise

เปิดใหบ้ริกำรเดือนมีนำคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงเป็นเสน้ทำงเปิดตวัใหมแ่กะกลอ่ง ส ำหรบั

เรือส ำรำญ COSTA  VENEZIAหนกั 135,500 ตนั ควำมยำวของเรือ 324 ฟุต 

ควำมสงู 18 ชัน้ หอ้งพกัจ ำนวน 2,116เคบิล สำมำรรบัผูเ้ขำ้พกัได5้,260 คน 

 

อิสระใหท้กุท่ำน สนกุสนำนเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก

ตำ่งๆ  บนเรือท่ีทำงเรือ จัดเตรียมไวใ้หส้ ำหรับทกุท่ำนอย่ำงเต็มท่ีตลอดทั้งวัน ท่ำน

สำมำรถเช็คเวลำ ดตูำรำงกิจกรรมตำ่งๆ ไดจ้ำกเอกสำร ชื่อว่ำ TODAY ท่ีจะมีส่งไว้

ใหท้กุท่ำนทกุชำ้ท่ีหนำ้หอ้งของทกุท่ำน 

*** ก่อนท่ีเรือส ำรำญจะท ำกำรถอนสมอออกเดินทำง ทำงเรือจะมีกำรซอ้มหนีภัยตำมหลกัสำกล 

(Muster Drill) โดยขอใหผ้ ูโ้ดยสำรทกุท่ำนมำรำยงำนตวัยงัจดุท่ีก ำหนดไว ้โดยสงัเกตจดุรวมพลของแต่

ละ่ท่ำนได ้ท่ีแผน่ป้ำยดำ้นหลงัประตหูอ้งพกัของท่ำน*** 
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เท่ียง  รบัประทำนอำหำรเท่ียง ณ หอ้งอำหำรของเรอืส ำรำญ COSTA VENEZIA 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของเรอืส ำรำญ COSTA VENEZIA 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง น่ำนน ้ ำสำกล – อิสระพักผ่อนบนเรือ

ส ำรำญ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของเรอืส ำรำญ COSTA VENEZIA 

อิสระใหท้กุท่ำน สนกุสนำนเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก

ตำ่งๆ  บนเรือที่ทำงเรือ จดัเตรียมไวใ้หส้ ำหรบัทกุท่ำนอย่ำงเต็มท่ีตลอดทั้งวัน ท่ำน

สำมำรถเช็คเวลำ ดตูำรำงกิจกรรมตำ่งๆ ไดจ้ำกเอกสำร ชื่อว่ำ TODAY ท่ีจะมีส่งไว้

ใหท้กุท่ำนทกุชำ้ท่ีหนำ้หอ้งของทกุท่ำน 
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เท่ียง  รบัประทำนอำหำรเท่ียง ณ หอ้งอำหำรของเรอืส ำรำญ COSTA VENEZIA 

อิสระใหท้กุท่ำน สนกุสนำนเพลิดเพลิน กบักิจกรรมและ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกตำ่งๆ  บนเรือท่ีทำง

เรือ จัดเตรียมไวใ้หส้ ำหรับทกุท่ำนอย่ำงเต็มท่ีตลอดทั้งวัน ท่ำนสำมำรถเช็คเวลำ ดตูำรำงกิจกรรม

ตำ่งๆ ไดจ้ำกเอกสำร ชื่อว่ำ TODAY ท่ีจะมีสง่ไวใ้หท้กุท่ำนทกุชำ้ท่ีหนำ้หอ้งของทกุท่ำน 

ค ่ำ  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของเรอืส ำรำญ COSTA VENEZIA 

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง ท่ำเรอืแหลมฉบงั (ประเทศไทย)–                       

อิสระพกัผอ่นบนเรอืส ำรำญ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของเรอืส ำรำญ COSTA VENEZIA 

อิสระใหท้กุท่ำน สนกุสนำนเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก

ตำ่งๆ  บนเรือท่ีทำงเรือ จัดเตรียมไวใ้หส้ ำหรับทกุท่ำนอย่ำงเต็มท่ีตลอดทั้งวัน ท่ำน

สำมำรถเช็คเวลำ ดตูำรำงกิจกรรมตำ่งๆ ไดจ้ำกเอกสำร ชื่อว่ำ TODAY ท่ีจะมีส่งไว้

ใหท้กุท่ำนทกุเชำ้ท่ีหนำ้หอ้งของทกุท่ำน 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรเท่ียง ณ หอ้งอำหำรของเรอืส ำรำญ COSTA VENEZIA 
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ค ่ำ  รบัประทำนอำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA VENEZIA 

ค ่ำ  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของเรอืส ำรำญ COSTA VENEZIA 

หมำยเหต ุ

ในเย็นวนัน้ีท่ำนจะไดร้บัป้ำยผกูกระเป๋ำสีต่ำงๆ ซ่ึงเป็นตวัก ำหนดล ำดบักำรน ำกระเป๋ำลงจำก

เรือ ท่ำนจะตอ้งจดักระเป๋ำใบใหญ่วำงไวห้นำ้หอ้ง ก่อนเท่ียงคืน โดยแยกขำ้วของเครื่องใชท่ี้

จ ำเป็นไวใ้นกระเป๋ำเดินทำงใบเล็ก เพรำะเจำ้หนำ้ท่ีของเรอืจะมำเก็บกระเป๋ำใบใหญ่ของท่ำนไป

ตัง้แต่กลำงดึก และบัญชีค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ จะถกูส่งมำใหท่้ำนตรวจเช็คก่อนท ำกำรช ำระใน

วนัร ุ่งข้ึน ส ำหรบัท่ำนท่ีตอ้งกำรช ำระผ่ำนบัตรเครดิต ทำงบริษทัเรือจะชำรจ์ค่ำใชจ่้ำยผ่ำน

บตัรเครดิตท่ีท่ำนไดใ้หห้มำยเลขไวใ้นวนัท่ีท่ำนเช็คอินโดยอตัโนมติั 

 

วนัท่ีหำ้ ของกำรเดินทำง ท่ำเรอืแหลมฉบงั (ประเทศไทย) -

กรงุเทพฯ 

08.00 น.  เรือส ำรำญ COSTA VENEZIA เขำ้เทียบท่ำเรือแหลมฉบัง หลงัเสร็จจำกพิธีตรวจ

หนงัสือเดินทำงผำ่นศลุกำกร และรบักระเป๋ำ สมัภำระกำรเดินทำงแลว้  

 น ำท่ำนเดินทำงกลบัเขำ้สูก่รงุเทพฯ (สวนจฬุำ 100 ปี) โดยรถโคช้ปรบัอำกำศ 

 

************************** 
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สำยกำรบิน FD 

ประเภทหอ้งพกับนเรอื 

COSTA FORTUNA 

ผ ูใ้หญ่ท่ำนละ่ 

(พกั 2 ท่ำนต่อหอ้ง) 

ผ ูใ้หญ่คนท่ี 3 และ 4 

(พกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่ำน) 

เด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 13 ปี 

(พกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่ำน) 

พกัเด่ียว 

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

Oceanview Classic 32,900 21,900 17,900 43,800 

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

Mini Suite  

 โปรดสอบถำมเจำ้หนำ้ท่ี Suite 

Grand Suite 

หมำยเหต ุ

- อตัรำน้ีไม่รวมค่ำทิปพนกังำนบนเรอื ผ ูใ้หญ่ท่ำนละ 14.5 USD/คืน 

เด็กท่ำนละ 7.25 USD/คืน 

- อตัรำน้ีไม่รวมค่ำทิปคนขบัรถและไกดท่ี์สิงคโ์ปร ์ท่ำนละ 300 บำท 
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อตัรำน้ีรวม: 

1. หอ้งพกับนเรอืส ำรำญ 4 คืน (ตำมแบบหอ้งพกัท่ีท่ำนไดท้ ำกำรช ำระเงินมำ) 

2. ตัว๋เครือ่งบินขำไป สำยกำรบินแอรเ์อเชีย ชัน้ประหยดั เสน้ทำง กรงุเทพ – สิงคโปร ์   

3. รถรบัสง่ขำกลบัจำกแหลมฉบงั - กรงุเทพฯ 

4. อำหำรบนเรือส ำรำญ, กิจกรรมและควำมบนัเทิงบนเรือส ำรำญ,ภำษีท่ำเรือ 

5. คำ่ภำษีน ำ้มนัเชื้อเพลิงและคำ่ประกนัภยักำรเดินทำงที่มีกำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซ่ึงเป็นอตัรำ 

ณ วันที่ 1 ตลุำคม  2561 และ ท่ำนตอ้งช ำระเพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรเรยีกเก็บเพ่ิม 

6. คำ่น ำ้หนกัของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีเกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด (20 กิโลกรมัตอ่ท่ำน ) 

7. เจำ้หนำ้ท่ีบริษทัคอยอ ำนวยควำมสะดวก 

8. ค่ำประกันอบุัติเหตกุำรเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส ำหรับผูท่ี้

อำยไุมเ่กิน 70 ปี) 

9. คำ่รกัษำพยำบำลเนือ่งจำกอบุตัเิหต ุวงเงนิท่ำนละ 500,000 บำท (ส ำหรบัผูท่ี้อำยไุมเ่กิน 70 ปี 

 

อตัรำน้ีไม่รวม: 

1. คำ่ทิปพนกังำนบนเรือ ผูใ้หญ่ท่ำนละ  14.5USD/คืน และ ส ำหรบัเด็กท่ำนละ 7.25 USD/คืน 

2. คำ่ทิปคนขบัรถและไกดส์ิงคโ์ปรท์่ำนละ 300 บำท 

3. คำ่ทวัรเ์สริมบนฝัง่ตำมเมืองตำ่งๆ ท่ีเรือจอด 

4. อำหำรพิเศษท่ีท่ำนสัง่เพ่ิมเตมิกบัทำงเรือ 

5. คำ่เพคเกจน ำ้ดื่มบนเรือส ำรำญ 

6. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7 เปอรเ์ซ็นต ์และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 เปอรเ์ซ็นต ์

7. คำ่ท ำหนงัสือเดินทำง, คำ่วีซ่ำส ำหรบัชำวตำ่งชำติ 

8. คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวัอื่นๆ เชน่ คำ่ซักรีด คำ่โทรศัพท ์คำ่เคร่ืองดื่ม ฯลฯ 

 

กำรช ำระเงิน  

ทำงบรษิทัฯ จะขอเก็บเงินมดัจ ำท่ำนละ 10,000 บำทต่อผ ูโ้ดยสำรหน่ึงท่ำน หลงัจำกมี

กำรท ำจองส ำรองโปรแกรมท่องเท่ียวแลว้ 24 ชัว่โมง ส ำหรบักำรจองทวัรเ์รอืส ำรำญ

ครัง้น้ีและรบกวนช ำระยอดเต็มท่ีเหลือหลงั 30 วนัท ำกำรนบัจำกวนัท่ีช ำระยอดมดัจ ำ 

 

กำรยกเลิก 

หำกมีกำรยกเลิกทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน(ไม่คืนเงินในทกุกรณี) แต่ทำง

ผ ูโ้ดยสำรสำมำรถเปลี่ยนช่ือผ ูเ้ดินทำงไดก้่อนวนัเดินทำง 60 วนัท ำกำร (ไม่รวมเสำร-์

อำทิตย)์  

หมำยเหต:ุ 

1. กรณีท่ีเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมืองไม่อนญุำตใหผู้เ้ดินทำงเขำ้หรือออกประเทศ ทำงบริษัทฯไม่

สำมำรถคืนคำ่ทวัรใ์หไ้ด ้

2. ระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเท่ียว หำกท่ำนไมใ่ชบ้ริกำรใดๆ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ทำงบริษทัจะ

ถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิและไมส่ำมำรถขอคืนคำ่บริกำรได ้
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3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆ อันเกิดจำกเหตสุดุวิสยั เช่น อบุัติเหต ุภยั

ธรรมชำต ิกำรนดัหยดุงำน กำรกอ่กำรจลำจล กำรถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขำ้หรือออกนอกประเทศ เป็น

ตน้ 

4. รำยกำรอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกควำมลำ่ชำ้ของสำยกำรบิน 

โรงแรมที่พกัในตำ่งประเทศ  เหตกุำรณท์ำงกำรเมืองและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บริษทัฯจะค ำนงึถึง

ควำมสะดวกของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 

โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทำงของท่ำนว่ำมีอำยกุำรใชง้ำนอยำ่งนอ้ย 6 เดือนนบัจำกวนัท่ีเดินทำง 

กรณีอำยหุนงัสือเดินทำงนอ้ยกว่ำ 6 เดือนนบัจำกวนัท่ีเดินทำง 

ควรรบีท ำเลม่หนงัสือเดินทำงใหม่ และสง่ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำงมำใหก้บัทำงบรษิทัฯอีกครัง้ 

หำกมีกำรผิดพลำดทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน 

***เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินค่ำมดัจ ำบรกิำรทวัร ์หรอืช ำระค่ำบรกิำรทวัรเ์ต็มจ ำนวนแลว้ *** 

*** ทำงบรษิทัฯ จะขอถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขต่ำงๆ*** 


