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เทีย่ วสงกรานต์ กับเรื อลาใหม่ ล่าสุ ด
เส้ นทาง สิ งคโปร์ - แหลมฉบัง 5วัน 4คืน

Date

Port

ARR.

DEP.

1 3 APR1 1

Singapore

Embark

23:59

Cruising

-

-

Cruising

-

-

Laem Chabang , Thailand

06:00

-

Laem Chabang - Bangkok

Disembark

08:00

SAT
1 4APR 1 1
SUN
1 5APR1 1
MON
16APR 1 1
TUE
17APR 1 1
WED
วันแรกของการเดิ นทาง : เสาร์ ที่ 13 เมษายน 2562

กรุงเทพฯ – สิ งคโปร์

08.30 เชิญท่านสู่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์ เตอร์สายการบิ นสิ งคโปร์แอร์ไลน์ แถว K ประตู 5 กรุณา
เดินทางถึงสนามบินล่วงหน้าก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 4 ชัวโมง
่
(ช่วงเทศกาล) เพื่อทาการเช็คอิน แลกบอร์ดดิ้งพาสต์และ
โหลดสัมภาระด้วยตัวท่านเอง
12.15 นาท่านเหินฟ้ าสู่ เกาะสิงคโปร์ โดยสายการบิ นสิ งคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบิ นที่ SQ975
15:40 ถึงสนามบินชางงี่ ประเทศสิงคโปร์
สิงคโปร์ เป็ นประเทศทีม่ คี วามเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร และเป็ นศูนย์กลางการคมนาคม สิงคโปร์เต็ม
ไปด้วยอาคารระฟ้ ามากมาย ผสมผสานกลมกลืนกันอย่างลงตัว กับวีถีเดิมๆ ของคนที่น่ี โดยมีเมอร์ไลออน เป็ นสัญลักษณ์ของ
ประเทศสิงคโปร์ เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย ( ค่ารถรับ – ส่งระหว่างสนามบิน - ท่าเรือ และทัวร์ในสิงคโปร์-ไม่รวมในรายการ )
บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด 10/119 อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 10, 1004H, ซ.สุขมุ วิท13 (แสงจันทร์), คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110
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20.00 ถึงท่าเรือ Marina Bay Cruise Center เพื่อเช็คอินขึน้ เรือ ผ่านขัน้ ตอนการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง, การตรวจ X-RAY ก่อนขึน้
เรือ
เอกสารทีต่ อ้ งใช้ในการเช็คอิน
1.พาสปอร์ตผูเ้ ดินทางทีม่ อี ายุการใช้งานเหลือมากว่า 6 เดือน
2.Boarding Form ของ Costa
3.Health Form
4.ใบ ต.ม.ขาเข้า-ขาออกประเทศสิงคโปร์
** หมายเหตุ : ทางเรือจะเปิ ดให้ทาการเช็คอิ น ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 ชัวโมง
่ คือ
ระหว่าง 19.59 – 22.59 น และ ปิ ดการเช็คอิ นก่อนเวลาเรือออก 1 ชัวโมง**
่
เรือลาใหม่ในตระกูล Costa Cruises ทีจ่ ะปล่อยลงน้าใน วันที่ 3 มี.ค. 2562 เป็ นเรือสาราญขนาดใหญ่ ขนาด 135,500 ตัน จุผโู้ ดยสาร
ได้มากกว่า 5,280คน มีหอ้ งพักไว้รองรับผูโ้ ดยสารมากถึง 1,300 ห้อง พร้อมพนักงานกว่าพันคนคอยให้บริการทุกท่าน
หลังเช็คอินขึน้ เรือเรียบร้อยแล้ว เชิ ญท่านรับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารบนเรือ
หลังอาหารเชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมความบันเทิงหลากหลายทีเ่ ตรียมไว้ตอ้ นรับลูกค้าคนสาคัญเช่นท่าน เช่น ชมโชว์ทพ่ี รัง่
พร้อมด้วยระบบแสงสีเสียง โรงภาพยนตร์ เสีย่ งโชคกันที่ห้องคาสิโน ห้องฟั งเพลงและห้องเลาจ์บาร์เครื่องดื่ม หรือ จะ
สนุกสนานกันกับพ้องเพื่อนทีด่ สิ โก้เธค
23.00 ก่ อนเวลาเรือ ออกจากท่า ขอเชิญท่ านนาเสื้อชูชีพ จากห้อ งพักของท่า นมาเข้าร่ วมฟั ง การสาธิระบบ ความปลอดภัย บนเรือ
(Emergency Drill )
หมายเหตุ !!! ทางเรือจะประกาศเวลาทีแ่ น่นอนในการทา Emergency Drill อีกครัง้
23.59 เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ แหลมฉบัง ประเทศไทย
พักค้างคืนบนเรือสาราญ Costa Venezia
วันที่สองของการเดิ นทาง : อาทิ ตย์ ที่ 14 เมษายน 2562 ล่องทะเล
เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องบุฟเฟ่ ตบ์ นเรือตามอัธยาศัย
เช้านี้ท่านสามารถออกกาลังกายด้วยการจ็อกกิง้ บนจ็อกกิง้ แทรคระยะทาง หรือจะว่ายน้าออกกาลังกาย ทีห่ อ้ งยิม เพื่อความสดชื่น
ช่วงสายๆ ขอเชิญท่านพักผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมบันเทิงหลากหลายบนเรือ หรือใช้ Facility
ต่าง ๆ
ที่มีอยู่มากมาย อาทิเช่น การรับประทานอาหารในห้องอาหารหลัก หรือจะเป็ นห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์ ห้องอาหารพิเศษ (มี
ค่าบริการเพิม่ ) ดิสโก้เธค Disco ห้องฟั งเพลงและห้องเลาจ์น บาร์เครื่องดื่ม และบาร์ไอศกรีม ห้องโชว์ และการแสดงทีพ่ รังพร้
่ อม
ด้วยระบบแสงสีเสียงทีห่ อ้ งเธียรเตอร์ ห้องคาสิโน (Casino) สระว่ายน้า และ สระน้าวนห้องยิม ห้องเซาวน่ า ห้องนวด และอบ
ไอน้า ลานกีฬาอเนกประสงค์ ห้องเกมส์ และเครื่องเล่น Simulator สโมสรสาหรับเด็ก และวัยรุ่นอินเตอร์เน็ท คาเฟ่ ร้านค้าปลอด
ภาษี ห้องแพทย์ ห้องทาพิธแี ต่งงาน ห้องสมุด ห้องแสดงภาพเขียนศิลปะ เชิญท่านรับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ
พักค้างคืนบนเรือสาราญ Costa Venezia
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วันที่สามของการเดิ นทาง : จันทร์ที่ 15 เมษายน 2562

ล่องทะเล

เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องบุฟเฟ่ ตบ์ นเรือตามอัธยาศัย
เช้านี้ท่านสามารถออกกาลังกายด้วยการจ็อกกิง้ บนจ็อกกิง้ แทรคระยะทาง หรือจะว่ายน้าออกกาลังกาย ทีห่ อ้ งยิม เพื่อความสดชื่น
ช่วงสายๆ ขอเชิญท่านพักผ่อนอย่างอิสระกับวันเวลาที่จะหยุดท่านให้อยู่ราวกับความฝั น เลือกสนุ กสนานกับกิจกรรมบันเทิง
หลากหลายบนเรือ หรือใช้ Facility ต่าง ๆ ทีม่ อี ยู่มากมาย อาทิเช่น
เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน และ อาหารค่า ณ ห้องอาหารบนเรือ
หลังอาหารเชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมความบันเทิงหลากหลายทีเ่ ตรียมไว้ตอ้ นรับลูกค้าคนสาคัญเช่นท่าน กับการแสดงโชว์ท่ี
พรังพร้
่ อมด้วยระบบแสงสีเสียงทีโ่ รงภาพยนตร์ เสีย่ งโชคกันทีห่ อ้ งคาสิโน ห้องฟั งเพลงและห้องเลาจ์น ตามอัธยาศัย
พักค้างคืนบนเรือสาราญ Costa Venezia

วันที่สี่ของการเดิ นทาง : อังคารที่ 16 เมษายน 2562

แหลมฉบัง ประเทศไทย

เรือเทียบท่าตัง้ แต่เวลา 06:00 น. เรือจอดพักค้างคืน
06:00

เรือเทียบท่าทีท่ ่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารหลักหรือห้องอาหารบุฟเฟ่ ตบ์ นเรือตามอัธยาศัย
เช้านี้ท่านสามารถออกกาลังกายด้วยการจ็อกกิง้ บนจ็อกกิง้ แทรคระยะทาง หรือจะว่ายน้าออกกาลังกายเพื่อความสดชื่น หรือ
สนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมทีท่ างเรือได้รงั สรรค์ไว้เพื่อท่าน
Welcome to Leam Chabang
ขอต้อนรับท่านกลับสู่ประเทศไทย ประเทศของเรามีขนาดใหญ่เป็ นอันดับที่ 50 ของโลก มีเนื้อที่ 513,115 ตารางกิโลเมตร
และมีประชากรมากเป็ นอันดับที่ 20 ของโลก คือ ประมาณ 66 ล้านคน โดยท่าเรือแหลมฉบัง เป็ นท่าเรือน้าลึกหลักในการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศ ตัง้ อยู่ในจังหวัดชลบุรี มีพน้ื ทีข่ นาด 6,340 ไร่ มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและสิง่ อานวยความ
สะดวกทีท่ นั สมัย เป็ นไปตามมาตรฐานสากล และเป็ นประตูเศรษฐกิจของประเทศกด้วย
ท่านสามารถเลือกพักผ่อนอยู่บนเรือหรือเลือกซื้อทัวร์บนฝัง่ เพิ่ มเติ มได้ ทัวร์ที่แนะนามีดงั นี้ (ค่าใช้จ่ายทัวร์บนฝัง่ –
ไม่รวมในรายการ)
6864
6863

Evening Relaxation Pattaya with Thai Dinner
Nong Nooch Tropical Garden & Folk Show

4 ½ HRS
5 HRS

EUR 85/PAX
EUR 44/PAX

หมายเหตุ : ทางเรือไม่อนุญาตให้ทางคณะทาทัวร์บนฝั ง่ ด้วยตัวเอง และท่านทีล่ งจากเรือเพื่อไปท่องเทีย่ ว
กรุณากลับขึน้ เรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชัวโมง
่
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เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่า ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ
** คืนนี้ขอให้ท่านเก็บกระเป๋ าใบใหญ่และสัมภาระต่างๆให้เรียบร้อย โดยทางเจ้าหน้าทีจ่ ะนาแท็กผูกกระเป๋ าสีต่างๆ ตาม
เวลาทีจ่ ะลงจากเรือมาไว้ให้ท่านในห้องพัก ให้ท่านผูกแท็กกระเป๋ าให้เรียบร้อย จากนัน้ นามาวางไว้หน้าห้องพัก ก่อน
เวลา 23.00 น. เจ้าหน้าทีข่ องเรือมาจัดเก็บ และนากระเป๋ าของท่านลงจากเรือในเช้าวันรุ่งขึน้ และขอแนะนาให้ทา่ น
จัดของใช้ทเ่ี หลืออยู่นาใส่กระเป๋ าใบเล็กเพื่อถือลงจากเรือในวันรุง่ ขึน้ ** (วันเวลาทีแ่ น่นอนเช็คจาก Today อีกครัง้ )
พักค้างคืนบนเรือสาราญ Costa Venezia

วันที่ห้าของการเดิ นทาง : พุธที่ 17 เมษายน 2562

แหลมฉบัง – กรุงเทพฯ

เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารหลักหรือห้องอาหารบุฟเฟ่ ตบ์ นเรือตามอัธยาศัย
หลังอาหาร ขอให้ทุกท่านจัดเก็บกระเป๋ าสัมภาระให้เรียบร้อย ลงมาพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ และ รอเจ้าหน้าที่ ประกาศเรียกลง
เรือ (เช็คเวลาทีแ่ น่นอนจาก Today )
 อย่าลืมนา Costa card ติ ดตัวมาด้วยเพือ่ แสดงต่อเจ้าหน้ าที่ขณะที่ลงจากเรือ
หลังจากตรวจรับสัมภาระ และ ผ่านขัน้ ตอนตรวจลงตราหนังสือเดินทาง พร้อมพิธกี ารทางศุลกากรแล้ว นาท่านเดินกลับทางสู่
กรุงเทพมหานคร
(รถรับ-ส่งจากแหลมฉบัง – กรุงเทพฯ - รวมในรายการแล้ว)
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ นรายการได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
์

จากสิงคโปร์ สู่ ประเทศไทย 5วัน 4คืน
เดินทาง 13 – 17 เมษายน 2562
ราคาห้องพัก
บนเรือ/ท่าน
ผูใ้ หญ่ เริ่มต้น

Inside

Outside

Balcony

ท่านที่ 3 , 4

26,500

32,500

36,500

20,000

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
13,000

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงราคา ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ระยะเวลาในการจอง,จานวนห้องพักบนเรือ ทีย่ งั ว่างอยู่
์
บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด 10/119 อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 10, 1004H, ซ.สุขมุ วิท13 (แสงจันทร์), คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110
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*** เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน *** ฟรีเฉพาะค่าตั ๋วเรือ คงยังชาระ ภาษีท่าเรือ , ประกันภัยบนเรือ ค่าตั ๋ว
เครื่องบิน ค่ารถรับท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพฯ และอื่นๆ ตามทีร่ ะบุรายการในรายการ

ราคานี้ รวม
1.ค่าตั ๋วเครื่องบินเทีย่ วเดียว ชัน้ ประหยัด โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เส้นทางกรุงเทพฯ – สิงคโปร์
2.ค่าห้องพักบนเรือ ห้องพัก ห้องละ 2 – 4 ท่าน / 4 คืน
3.ภาษีท่าเรือ และค่าประกันบนเรือ
4.อาหารทุกมือ้ บนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
5. ค่ารถรับจากท่าเรือแหลมฉบัง – กรุงเทพฯ (เวลาเป็ นไปตามทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด)
โปรโมชันพิ
่ เศษ (วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2561 หรือจนกว่าห้องจะเต็ม)
1.รับฟรีเงินเครดิต 100 USD/ห้อง (เมื่อจองห้องพักแบบมีหน้าต่าง,มีระเบียง)
2.ฟรีค่าตั ๋วเรือเด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
ราคานี้ ไม่รวม
1.ค่ารถรับ จากสนามบินสิงคโปร์ – ท่าเรือ
2.ค่าทัวร์ชมเมืองในสิงคโปร์ และค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ
3.ค่าวีซ่า (ถ้ามี) , ค่าทัวร์บนฝั ง่ , ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%, ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
4.ค่าทิปบนเรือ ผูใ้ หญ่ ท่านละ USD 58.00 / เด็กอายุ 4 – 12 ปี USD 29.00 / เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรี
เงื่อนไขการชาระเงิ น
1.ผูใ้ หญ่มดั จาท่านละ 12,000 บาท ภายใน 1 – 3 วัน หลังจากได้รบั การยืนยันในห้องพัก
2.ชาระส่วนทีเ่ หลือภายใน 75 วันก่อนการเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิ ก : ภายหลังการชาระเงินแล้ว
ยกเลิกมากกว่า 76 วัน ก่อนการเดินทาง
ท่านละ 8,000 บาท
ยกเลิกภายใน 75 - 61 วัน ก่อนการเดินทาง ไม่คนื ค่ามัดจา
ยกเลิกภายใน 60 - 29 วัน ก่อนการเดินทาง ชาระ 50% ของราคาเต็ม
ยกเลิกภายใน 28 – 15 วัน ก่อนการเดินทาง ชาระ 80% ของราคาเต็ม
ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง
ชาระ 100% เต็ม

โปรดตรวจสอบหนังสือเดิ นทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้ อย 6 เดือนนับจากวันที่เดิ นทาง
กรณี อายุหนังสือเดิ นทางน้ อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดิ นทาง
ควรรีบทาเล่มหนังสือเดิ นทางใหม่ และส่งสาเนาหน้ าหนังสือเดิ นทางมาให้กบั ทางบริษทั ฯอีกครัง้
หากมีการผิดพลาดทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น
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