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วนัแรกของการเดนิทาง : เสาร ์ที ่13 เมษายน 2562  กรุงเทพฯ – สงิคโปร ์    
 

 

08.30  เชญิท่านสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบินสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์แถว K 
ประตู 5  กรุณาเดนิทางถงึสนามบนิล่วงหน้าก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างน้อย 4 ช ัว่โมง (ช่วง
เทศกาล) เพือ่ท าการเชค็อนิ แลกบอรด์ดิง้พาสตแ์ละโหลดสมัภาระดว้ยตวัท่านเอง  

12.15  ออกเดนิทางโดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เหนิฟ้าสูส่งิคโปร ์ เทีย่วบนิที ่SQ975 
15:40 ถงึสนามบนิชางงี ่ประเทศสงิคโปร ์  

 สงิคโปร ์  เป็นประเทศที่มีความเจรญิกา้วหน้าทางดา้นเศรษฐกจิ การเงิน การธนาคาร และเป็น
ศูนยก์ลางการคมนาคม สงิคโปรเ์ต็มไปดว้ยอาคารระฟ้ามากมาย ผสมผสานกลมกลนืกนัอย่างลงตวั 
กบัวถีเีดมิๆ ของคนทีน่ี่ โดยม ีเมอรไ์ลออน  เป็น สญัลกัษณข์องประเทศสงิคโปร ์ เชญิท่านอสิระตาม
อธัยาศยั  (คา่รถรบั-สง่ระหวา่งสนามบนิ-ทา่เรอืและทวัรใ์นสงิคโปร-์ไม่รวมในรายการ) 

20.00      ถงึท่าเรอื  Marina Bay Cruise Center     เพือ่เชค็อนิขึน้เรอื      

 ผ่านขัน้ตอนการตรวจลงตราหนังสอืเดนิทาง, การตรวจ X-RAY กอ่นขึน้เรอื 
เอกสารทีต่อ้งใชใ้นการเชค็อนิ  
1. พาสปอรต์ผูเ้ดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านเหลอืมากวา่ 6 เดอืน  
2. Boarding Form ของ Costa   
3. Health Form  
4. ใบ ต.ม.ขาเขา้-ขาออกประเทศสงิคโปร ์

 
** หมายเหตุ : ทางเรอืจะเปิดใหท้ าการเช็คอนิ ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 ช ัว่โมง คอื 
ระหว่าง 19.59 – 22.59 น และ ปิดการเชค็อนิก่อนเวลาเรอืออก 1 ช ัว่โมง** 

  

Welcome to Costa Venezia 
 

 ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่เรอืส าราญอติาลสุีดหรู   ลําใหม่ล่าสุดของตระกูล Costa Cruises ทีจ่ะ

ปลอ่ยลงนํา้ในวนัที ่3 มนีาคม 2562   เป็นเรอืสําราญขนาดใหญ่ ขนาด 135,500 ตนั   จุผูโ้ดยสารไดม้ากกว่า 

5,280คน มหีอ้งพกัไวร้องรบัผูโ้ดยสารมากถงึ 1,300 หอ้ง พรอ้มพนักงานกวา่พนัคนคอยใหบ้รกิารทกุทา่น 

 

 

          

 

 

 

 

 

 หลงัเชค็อนิขึน้เรอืเรยีบรอ้ยแลว้   

   เชญิทา่นรบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอื  

หลงัอาหารเชญิท่านสนุกสนานกบักจิกรรมความบนัเทงิหลากหลายทีเ่ตรยีมไวต้อ้นรบัลูกคา้คนสําคญั

เชน่ท่าน  อาทเิชน่  ชมโชวท์ีพ่ร ัง่พรอ้มดว้ยระบบแสงสเีสยีง    โรงภาพยนตร ์     เสีย่งโชคกนัทีห่อ้ง

คาสโิน  หอ้งฟังเพลงและหอ้งเลาจน์  บารเ์คร ือ่งดืม่  หรอื จะสนุกสนานกนักบัพอ้งเพือ่นทีด่สิโกเ้ธค 
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23.00 ก่อนเวลาเรอืออกจากท่าขอเชญิท่านนําเสือ้ชชูพีจากหอ้งพกัของท่านมาเขา้รว่มฟังการสาธติระบบ
ความปลอดภยับนเรอื (Emergency Drill )   
 หมายเหต ุ!!!  ทางเรอืจะประกาศเวลาทีแ่น่นอนในการทาํ Emergency Drill  อกีคร ัง้   

23.59  เรอืออกจากทา่มุ่งหนา้สูแ่หลมฉบงั ประเทศไทย  
 

  พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ Costa Venezia   

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง : อาทติย ์ที ่14 เมษายน 2562   ล่องทะเล     

 
 เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งบุฟเฟ่ตบ์นเรอืตามอธัยาศยั 

เชา้นีท้า่นสามารถออกกาํลงักายดว้ยการจ็อกกิง้บนจ็อกกิง้แทรคระยะทาง  หรอืจะว่ายนํ้าออกกาํลงักาย 

ทีห่อ้งยมิ เพือ่ความสดชืน่ 

ชว่งสายๆ ขอเชญิทา่นพกัผ่อนอยา่งอสิระเลอืกสนุกสนานกบักจิกรรมบนัเทงิหลากหลายบนเรอื หรอืใช ้
Facility ตา่ง ๆ ทีม่อียูม่ากมาย อาทเิชน่  
 
          การรบัประทานอาหารในหอ้งอาหารหลกั หรอืจะเป็นหอ้งอาหารแบบบฟุเฟ่ต ์   

          หอ้งอาหารพเิศษ (มคีา่บรกิารเพิม่)  

   ดสิโกเ้ธค   Disco   หอ้งฟังเพลงและหอ้งเลาจน์    บารเ์คร ือ่งดืม่  และบารไ์อศกรมี 

    หอ้งโชว ์และการแสดงทีพ่ร ัง่พรอ้มดว้ยระบบแสงสเีสยีงทีห่อ้งเธยีรเตอร ์  

   หอ้งคาสโิน (Casino)     สระวา่ยนํา้   และ  สระนํา้วน 

   หอ้งยมิ หอ้งเซาวน่า หอ้งนวด และอบไอนํา้    ลานกฬีาอเนกประสงค ์ 

         หอ้งเกมส ์และเคร ือ่งเลน่ Simulator สโมสรสาํหรบัเด็ก และวยัรุน่ 

         อนิเตอรเ์น็ท คาเฟ่    รา้นคา้ปลอดภาษี 

         หอ้งแพทย ์   หอ้งทาํพธิแีตง่งาน            หอ้งสมุด         หอ้งแสดงภาพเขยีนศลิปะ    

   เชญิทา่นรบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื  

  พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ Costa Venezia   
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วนัทีส่ามของการเดนิทาง : จนัทรท์ี ่15 เมษายน 2562   ล่องทะเล     

 
 เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งบุฟเฟ่ตบ์นเรอืตามอธัยาศยั 

 เชา้นีท้า่นสามารถออกกาํลงักายดว้ยการจ็อกกิง้บนจ็อกกิง้แทรคระยะทาง  หรอืจะว่ายนํ้าออกกาํลงักาย 

ทีห่อ้งยมิ เพือ่ความสดชืน่ 

ช่วงสายๆ ขอเชญิท่านพักผ่อนอย่างอิสระกบัวนัเวลาที่จะหยุดท่านใหอ้ยู่ราวกบัความฝัน   เลือก
สนุกสนานกบักจิกรรมบนัเทงิหลากหลายบนเรอื หรอืใช ้Facility ตา่ง ๆ ทีม่อียูม่ากมาย อาทเิชน่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั และ อาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอื 

หลงัอาหารเชญิท่านสนุกสนานกบักจิกรรมความบนัเทงิหลากหลายทีเ่ตรยีมไวต้อ้นรบัลูกคา้คนสําคญั

เชน่ทา่น กบัการแสดงโชวท์ีพ่ร ัง่พรอ้มดว้ยระบบแสงสเีสยีงทีโ่รงภาพยนตร ์    เสีย่งโชคกนัทีห่อ้งคาสโิน  

หอ้งฟังเพลงและหอ้งเลาจน์ตามอธัยาศยั  

  พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ Costa Venezia   



 

อารค์าเดยี ครูซ เซน็เตอร ์191/2 ถนน สาทรเหนือ ซอย ศกึษาวทิยา แขวง สลีม เขต บางรกั กรุงเทพฯ 10500 
Arcadia Cruise Center,191/2 Soi Suksaviddhaya, Sathorn Nua Road.Silom, Bangrak  Bangkok 10500 
Tel. 02 235 1133   Fax . 02 235 4149  Line ID : @arcadiacruisecente  Facebook : arcadiacruisecenter 

 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง : องัคารที ่16 เมษายน 2562   แหลมฉบงั ประเทศไทย     
 

 เรอืเทยีบท่าต ัง้แตเ่วลา 06:00 น.  เรอืจอดพกัคา้งคนื   

 

06:00 เรอืเทยีบทา่ทีท่า่เรอืแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ี ประเทศไทย  

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกัหรอืหอ้งอาหารบุฟเฟ่ตบ์นเรอืตามอธัยาศยั 

เชา้นีท้่านสามารถออกกาํลงักายดว้ยการจ็อกกิง้บนจ็อกกิง้แทรคระยะทาง  หรอืจะว่ายนํ้าออกกาํลงั

กายเพือ่ความสดชืน่   หรอืสนุกสนานเพลดิเพลนิกบักจิกรรมทีท่างเรอืไดร้งัสรรคไ์วเ้พือ่ทา่น 

Welcome to Leam Chabang 
 

 

 

 

 

 

 
 

 ขอตอ้นรบัท่านกลบัสู่ประเทศไทย  ประเทศของเรามีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัที ่50 ของโลก มีเนือ้ที ่

513,115 ตารางกโิลเมตร  และมีประชากรมากเป็นอนัดบัที ่20 ของโลก คอื ประมาณ 66 ลา้นคน  

โดยท่าเรอืแหลมฉบงั เป็นท่าเรอืนํ้าลกึหลกัในการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ ตัง้อยู่ในจงัหวดัชลบุร ี 

มพีืน้ทีข่นาด 6,340 ไร ่มคีวามพรอ้มในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่อํานวยความสะดวกทีท่นัสมยั 

เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นประตเูศรษฐกจิของประเทศกดว้ย 

 ท่านสามารถเลอืกพกัผ่อนอยู่บนเรอืหรอืเลอืกซือ้ทวัรบ์นฝ่ังเพิม่เตมิได ้ทวัรท์ีแ่นะน ามี
ดงันี ้  (คา่ใชจ้่ายทวัรบ์นฝ่ัง – 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 :  ทางเรอืไม่อนุญาตใหท้างคณะทําทวัรบ์นฝ่ังดว้ยตวัเอง และท่านทีล่งจากเรอืเพือ่ไปท่องเทีย่ว  

                                 กรณุากลบัขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกอย่างนอ้ย 1 ช ัว่โมง 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื  

** คนืนีข้อใหท้า่นเก็บกระเป๋าใบใหญ่และสมัภาระต่างๆใหเ้รยีบรอ้ย โดยทางเจา้หนา้ทีจ่ะนําแท็ก
ผูกกระเป๋าสตี่างๆ ตามเวลาทีจ่ะลงจากเรอืมาไวใ้หท้่านในหอ้งพกั   ใหท้่านผูกแท็กกระเป๋าให ้
เรยีบรอ้ย จากน้ันนํามาวางไวห้นา้หอ้งพกั ก่อนเวลา 23.00 น. เจา้หนา้ที่ของเรอืมาจดัเก็บ  
และนํากระเป๋าของทา่นลงจากเรอืในเชา้วนัรุง่ขึน้   และขอแนะนําใหท้า่นจดัของใชท้ีเ่หลอือยู่นํา
ใสก่ระเป๋าใบเล็กเพือ่ถอืลงจากเรอืในวนัรุง่ขึน้ ** (วนัเวลาทีแ่น่นอนเชค็จาก Today อกีคร ัง้) 

  พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ Costa Venezia   
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วนัทีห่า้ของการเดนิทาง : พุธที ่17 เมษายน 2562   แหลมฉบงั – กรุงเทพฯ     

 

เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกัหรอืหอ้งอาหารบุฟเฟ่ตบ์นเรอืตามอธัยาศยั  

ห หลงัอาหาร  ขอใหทุ้กท่านจดัเก็บกระเป๋าสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย  ลงมาพรอ้มกนั ณ จุดนัดพบ และ รอ

เจา้หนา้ที ่  ประกาศเรยีกลงเรอื  (เชค็เวลาทีแ่น่นอนจาก Today ) 

  

    อยา่ลมืนํา Costa card ตดิตวัมาดว้ยเพือ่แสดงตอ่เจา้หนา้ทีข่ณะทีล่งจากเรอื 
 

หลงัจากตรวจรบัสมัภาระ และ ผ่านขัน้ตอนตรวจลงตราหนังสอืเดนิทาง พรอ้มพธิกีารทางศุลกากร

แลว้  นําทา่นเดนิกลบัทางสูก่รงุเทพมหานคร  

(รถรบั-สง่จากแหลมฉบงั – กรงุเทพฯ - รวมในรายการแลว้) 

 

 ถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ    

 

หมายเหตุ : ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นรายการไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

         
               ขอใหท้่านเดนิทางโดยสวสัดภิาพ 
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Arcadia Cruise Center,191/2 Soi Suksaviddhaya, Sathorn Nua Road.Silom, Bangrak  Bangkok 10500 

Tel : 02 235 1133 Line @ : @arcadiacruisecente Facebook : arcadiacruisecenter 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

ราคาพเิศษนีภ้ายใน 30 กนัยายน 2561 เท่านัน้ 

ราคาหอ้งพกั 
บนเรอืตอ่ท่าน 

(บาท) 

Sailing :  April 13-17, 2019 

Inside 

Plus Credit on board US$100/cabin 
3rd & 4th 

(ผูใ้หญ่) 

เด็กอายุ
ต ่ากว่า 12 
ปี ***  

พกักบัผูใ้หญ่ 
2 ท่าน  

Outside Balcony 

ผูใ้หญ่ เร ิม่ตน้ 26,500 32,500 36,500 20,000 13,000 

 

ราคานีร้วม 
 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิเทีย่วเดยีว ช ัน้ประหยดั โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เสน้ทางกรงุเทพฯ – สงิคโปร ์ 
 ค่าหอ้งพกับนเรอื หอ้งพกั หอ้งละ 2 – 4 ท่าน / 4 คนื  
 ภาษีท่าเรอื และค่าประกนับนเรอื  
 อาหารทุกมือ้บนเรอื (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ)  
 ค่ารถรบัจากท่าเรอืแหลมฉบงั – กรงุเทพฯ (เวลาเป็นไปตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนด) 

ราคานีไ้ม่รวม 
 ค่ารถรบั จากสนามบนิสงิคโปร ์– ท่าเรอื 
 ค่าทวัรช์มเมอืงในสงิคโปร ์และค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ  
 ค่าวซีา่ (ถา้ม)ี , คา่ทวัรบ์นฝ่ัง, ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั, ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 ค่าทปิบนเรอื ผูใ้หญ่ ท่านละ USD 58.00 / เด็กอายุ 4 – 12 ปี USD 29.00 / เด็กอายนุอ้ยกว่า 4 ปี ฟร ี

เง่ือนไขการข าระเงิน  
1. ช าระมดัจ าท่านละ 12,000 บาท ภายใน 1-3 วนั หลงัจากทีไ่ดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 
2. ช าระส่วนทีเ่หลอืภายใน 75 วนักอ่นการเดนิทาง  

เง่ือนไขการยกเลกิ  : ภายหลงัการช าระเงนิแลว้  
 

ยกเลกิมากกว่า 76 วนั กอ่นการเดนิทาง ท่านละ 8,000 บาท 
ยกเลกิภายใน 75 - 61 วนั กอ่นการเดนิทาง ไม่คนืค่ามดัจ า  
ยกเลกิภายใน 60 - 29 วนั กอ่นการเดนิทาง ช าระ 50% ของราคาเต็ม 
ยกเลกิภายใน 28 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง ช าระ 80% ของราคาเต็ม 

ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง ช าระ 100% เต็ม 
 

หมายเหต ุ:  
 ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัระยะเวลาในการจอง,จ านวนหอ้งพกับนเรอื ทีย่งัว่างอยู่ 
 *** เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ***  ฟรเีฉพาะค่าตั๋วเรอื คงยงัช าระ ภาษีท่าเรอื, ประกนัภยับนเรอื ค่าตั๋ว

เคร ือ่งบนิ คา่รถรบัท่าเรอืแหลมฉบงั-กรงุเทพฯ และอืน่ๆ ตามทีร่ะบุรายการในรายการ 
 Update : 03SEP18     ใบอนุญาตเลขที ่11/05788 

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 


