
 

 

เสน้ทาง: สิงคโปร ์–เกาะฟู้ โกวก๊ -สีหนวิุลล ์-เกาะสมยุ – แหลมฉบงั    

SINGAPORE & VIETNAM & CAMBODIA & THAI  

8D7N By TG or SQ 
 

รหัสโปรแกรม : GOH Costa Fortuna 11 D 
-ลองเรือเสนทาง สงิคโปร –เกาะฟู�โกวก -สหีนุวิลล -เกาะสมุย – แหลมฉบัง 
-ราคารวมต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ 
-มรีถรับสงกรุงเทพ-แหลมฉบัง ฟรี 
-อาหารบนเรือทกุมื้อ (ยกเวนหองอาหาพิเศษ) 
 -กิจกรรมสันทนาการตางๆบนเรือ (แบบไมตองชําระเงินเพิม่) 
 -หองพักมีหนาตาง 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

วนัที� 10 - 17 มีนาคม ���3  



 

 

กําหนดการเดินทาง: 10-17 มีนาคม 2563 
 
 
(สําคญัมาก ***ทุกทาน ตองเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกวา 6 เดอืนขึ้นไปมาทีท่าเรือ
ดวย) 
 
 
 
 
 
 
 

หรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรกของการเดินทาง กรงุเทพ – สิงคโปร ์- GARDEN BY THE BAY - เมอรไ์ลออ้น   – 
นํ�าพแุห่งความมั�งคั�ง – ถนนออรช์ารด์ - น่านนํ�าสากล  

06.00 น. คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคารเตอร  D เคานเตอรสายการบินไทย 
โดยมีเจาหนาที่บริษัทฯ ใหการตอนรับ พรอมเช็คสัมภาระ และที่น่ังกอนการเดินทาง  

08.00 น. เหิรฟ�าสู สิงคโปร โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG403 บนเครื่องบริการทานดวยอาหาร 
และ  เครื่องดื่มบนเครื่อง 

11.15 น. เดินทางถึงสนามบิน ซางฮี ประเทศสิงคโปร โดยทาอากาศยานนานาชาติชาฮีไดรับการ
ลงคะแนนใหเปนทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก  (เวลาทองถิ่น เร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่ว โมง) 
นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรนําทุกทานเดินทางสูแหลงทองเที่ยวบน
เกาะสิงคโปร  

07.30 น. คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคารเตอร  K เคานเตอรสายการบิน
สิงคโปรแอรไลน โดยมีเจาหนาที่บริษัทฯ ใหการตอนรับ พรอมเช็คสัมภาระ และที่น่ังกอน
การเดินทาง  

09.40 น. เหิรฟ�าสู สิงคโปร โดยสายการบินสิงคโปรแอรไลน เที่ยวบินที่ SQ973 บนเคร่ืองบริการ
ทานดวยอาหาร และ  เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

13.05 น. เดินทางถึงสนามบิน ซางฮี ประเทศสิงคโปร โดยทาอากาศยานนานาชาติชาฮีไดรับการ
ลงคะแนนใหเปนทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก  (เวลาทองถิ่น เร็วกวาประเทศไทย 1 
ช่ัวโมง) นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรนําทุกทานเดินทางสูแหลง
ทองเที่ยวบนเกาะสิงคโปร  



 

 

สิงคโปร การ เดน บาย เดอะ เบย GARDEN BY THE BAY   
ใหทานไดชมการจัดสวนที่ใหญบนเกาะสิงคโปร กับตนไมน านาพันธุ บริหารโดย
คณะกรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปร นอกจากนี้ ยังมีทางเดินลอยฟ�าเชื่อมตอกับ 
Super tree คูที่มีความสูงเขาดวยกันมีไวสําหรับใหผูที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวน
จากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงาม
ของอาวและสวนโดยรอบ และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบงเปนสองเรือนหลักๆ ซึ่ง
แบงโดย อุณหภูมิที ่ตนไมตองการ ดังนี ้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแหง เย็น)
(OCBC SKY WALK) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีม
ตางๆ  

 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 
เมอรไลออน 
นําทุกทานชมวิว เมอรไลออน สิงคโปร ไฟลเออร ตึกเอสพลานาด และบริเวณอาว
มารีนาเบย จากมุมมองที่แตกตาง ซึ่งสวยงามและนาสนใจเปนอยางมากเลยทีเดียว 
ทานสามารถถายรูปคูกับเมอรไลออนสัญลักษณของประเทศสิงคโปร ซึ่งมีอายุกวา 
30ป โดยรูปปم�นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหนาออกทางอาวมารินา ซึ่งมีทัศนยีภาพงาม
มากๆ The Merlion น้ีถูกผสมผสานระหวางความจริง และตํานานซึ่งมีหัวเปนสิงโต
และลําตัวเปนปลากําลังโตคลื่น สวนหัวนั้นเปนสัญลักษณของตํานานการคนพบสิง
หปุระ หรือสิงคโปรในปจจุบัน  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
น้ําพุแหงความม่ังคั่ง 
ชมน้ําพุแหงความม่ังคั่ง หรือ Fountain of Wealth เปนน้ําพุขนาดใหญ จนไดรับ
การบันทึกใน Guinness Book of Records ว าเปนนํ ้าพุท ี ่ใหญที ่ส ุดในโลก
นับต้ังแตป 1988 ซึ่งในปจจุบันก็ยังไมมีใครลมแชมป�ได ดวยขนาดความสูงที่มากถึง 
13.8 เมตร อีกทั้งน้ําพุแหงน้ีต้ังอยูใน กลุมอาคารซันเทค ซิต้ี (Suntec city)ซึ่งเปน
กลุมอาคารที่วากันวาออกแบบตามหลักฮวงจุยทุกประการ จึงทําใหเปนเหมือนจุด
ศูนยรวมของพลังงานดานบวกตามหลักฮวงจุย 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ถนนออรชารด 
นําทานสูยานธุรกิจใจกลางสิงคโปรที่ ถนนออรชารด ศูนยรวมหางสรรพสินคาช้ันนํา
และสินคาหลากหลาย อาทิ เชน เซ็นเตอรพ็อยท, โรบินสัน, ลักกี้พลาซา, อิเซตัน, ตา
กาชิยามา, ออรชารดชอปปم�งเซ็นเตอร เปนตน ใหทานชอปปم�งสินคา มากมายจากทั่ว
โลก ไมวาจะเปนเสื้อผาแบรนดเนมชั้น นําตาง ๆ เครื่องใชไฟฟ�า ขนมขบเคี้ยว ของ
ฝาก ของที่ระลึก ของเลนเด็กตางๆ มากมาย ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน 

 
17.00 น. เริ ่มทําการเช็คอินขึ ้นเร ือสําราญ COSTA FORTUNA   ซึ ่งเปนเร ือสญัชาติ

อิตาเล่ียน โดยเรือมีขนาด 102,587 ตัน แบงเปน 17 ช้ัน (ช้ันสําหรับใชสอย 13 ช้ัน) 
สามารถรองรับผูโดยสารไดมากถึง 3,470 ทาน ที่หรูหราในสไตลยุโรป พรอม
บริการในระดับสากล บนเรือสําราญทานจะไดพบกบัความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ 
เต็มอ่ิมกับอาหารสไตลยุโรป และ อาหารเอเชีย ชมการแสดงแสนอลังการทุกคืนหลัง
มื้ออาหารค่ําที ่โรงละคร Rex1932Theatre **ทานสามารถรับทราบรายละเอียด
ของกิจกรรมตางๆ ที่เรือสําราญ COSTA FORTUNA จะจัดขึ้นในวันถัดไปไดจาก
เอกสาร Today ที่จะสงถึงหองพักของทานทุกคืน** 



 

 

 
 *** กอนที่เรือสําราญจะทําการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซอมหนีภัยตาม
หลักสากล (Muster Drill) โดยขอใหผูโดยสารทุกทานมารายงานตัวยังจุดที่กําหนดไว โดย
สังเกตจุดรวมพลของแตละทานได ที่แผนป�ายดานหลังประตูหองพักของทาน*** 
20.00 น. เรือสําราญ COSTA FORTUNA ออกจากทาเรือ marina bay cruise center สู
นานน้ําสากล 
คํ่า ทุกทานสามารถรับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารบนเรือสาํราญ ตามรอบที่ไดมี

เอกสารวางไวใหในหองพัก ทานยงัสามารถอิสระพกัผอน หรือ เลือกใชบรกิารพรอม
ไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับการคัดสรรไวบเรือสําราญ COSTA 
FORTUNA 

  หมายเหต ุทกุทานสามารถเลือกซือ้แพคเกจเคร่ืองด่ืมบนเรือได ตลอดการเดินทาง 

 
 

วนัที�สองของการเดินทาง   ส ู่น่านนํ�าสากล  (อิสระกิจกรรมบนเรอืสําราญ)       



 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 
ทุกทานสามารถไดรับความสนุกสนานและเพลินเพลินอยางเต็มที่ไดจากกิจกรรมที่จัด
ขึ้นตั้งแตเชาจรดคํ่า ไมวาจะเปนกิจกรรมการออกกําลังกายตอนเชา, อาหารเชาที่
หองอาหารบุฟเฟต, คาสิโนที่จัดเคร่ืองเลนไวพรอมสําหรับผูที่ตองการเส่ียงโชค, หรือ
ทานที่ตองการพักผอนสามารถใชเวลาบริเวณสระนํ้ากลางแจงขนาดใหญ แชสระจา
กุชช่ี, สําหรับครอบครัวหรอืเด็กๆ ที่ชอบกิจกรรมนาต่ืนเตนสามารถเลนเคร่ืองเลนบน
เรือได 

 
กลางวัน รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA  

 
เย็น รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 

 

 
 



 

 

 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 
08.00 น. เรือสําราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหนาเกาะฟูกวก(Phu Quoc)” เปน

เกาะที่ใหญที่สุดในเวียดนาม หางจากแหลมฉบังของไทย 540 กิโลเมตร เปนอีกหน่ึง
สถานที่ทองเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงมากของประเทศเวียดนาม อีกทั้งยังเปนสวรรค
เขตรอนอันแสนเงียบสงบทามกลางนํ ้าทะเลสีฟ�าคราม ซึ ่งไดรับความนิยมในหมู
นักทองเที่ยวเปนอยางมาก *** อิสระใหทานเลือกซื้อทัวรเสริมบนฝم�งที่ทางเรือมี
บริการคะ*** 

  สถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจของ เกาะฟูก
วก  

Ho Quoc Pagoda วัดทางพุทธศาสนาที่
สร างข ึ ้นบนเนินเขาบริเวณชายฝ งดาน�م
ตะวันออก ซ ึ ่งกล าวได ว าเป นจุดชมวิว
ทิวทัศนยามอาทิตยขึ้นเหนืออาวไทยไดสวย
ที่สุดของเกาะฯ ชมเจดียองคใหญที่สุดบนเกาะฟูกวกที่ตัง้อยูโดดเดนประจันหนากับทอง
ทะเล ภายในวัดมีรูปปم�นทางพุทธศาสนาต้ังรายเรียงอยูบนลานหนาบันไดทางขึ้นสักการะ
ขอพรเจาแมกวนอิมประดิษฐานอยูในวัด  

 
หมูบานประมง Ham Ninh ซึ ่งในดั้งเดิมนั้นชาวบานใน
หมูบานน้ีจะใชปลาเพียงอยางเดียวในการดาํรงชีวติ แตเมือ่  
ไมกี่ปที่ผานมาเมื่อการทองเที่ยวกลายมาเปนแหลงที่มา
ของรายไดหลัก ชาวบานไดเปลี่ยนการดํารงชีวิตดวยการ
ขายอาหารทะเล และการขายหัตถกรรมสินคาของที่ระลึก  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของเรือ

สําราญ  

วนัที�สามของการเดินทาง   เกาะฟกูว๊ก, ประเทศเวียดนาม  (อิสระเลือกซื�อทวัรเ์สรมิบนฝั� ง)       
  



 

 

         COSTA FORTUNA 
อิสระใหทุกทาน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรม
และ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆบนเรือ ที่ทาเรือ  
จัดเตรียมไวใหทุกทานอยางเต็มที่ตลอดทั้งวัน ทาน
สามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมตางๆ ไดจาก
เอกสาร ชื่อวา TODAY ที่จะมีสงไวใหทุกทานทุก
ชาที่หนาหองของทุกทาน 

22.00 น. เรือสําราญ COSTA FORTUNA ออกเดินทางจาก สหีนุวิลล, ประเทศกมัพูชา  มุงสู 
เกาะสมุย 
คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 
หลังอาหารค่ํา ชมการแสดงที่โรงละคร Rex 1932 Theatre กอนกลับไปพกัผอน ณ หองพกั
สวนตัวของทาน 
 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 
08.00 น. เรือสําราญ COSTA FORTUNA เขาเทียบทาเมืองสีหนุวิลล (Sihanoukville) *** 

อิสระใหทานเลือก  ซื้อทัวรเสริมบนฝم�งที่
ทางเรือมีบริการคะ***โดยแตเดิมเมือง
ทาเรือนี้รู จักกันในนาม "เมืองกัมปงโสม" 
ถือเปนเมืองตากอากาศชายทะเลอันดับหน่ึง
ของกัมพูชา และยังเปนเมืองทาสําคัญ โดยมี
ทาเรือนํ ้าลึกระดับสากล (International 
Port) แหงเดียวของกัมพูชาอีก และเปน
เมืองที ่ติดอันดับ 8 ในการจัดอันดับ 10 สุดยอดหาดในเอเชีย โดยหนังสือพิมพ 
Sunday Herald Sun ของประเทศออสเตรเลีย อิสระใหทานพักผอนในหองพักเคบนิ
สวนตัว หรือ เพลิดเพลินไปกับบริการตาง ๆ ที่เรือสําราญ COSTA FORTUNA คัด
สรรไวใหเลือก หรือ เลือกที่จะไปแวะเยือน เยี่ยมชมเมืองสุหนุวิลลดวยตนเอง  

วนัที�สี�ของการเดินทาง สีหนวิุลล,์ ประเทศกมัพชูา  (อิสระเลือกซื�อทวัรเ์สรมิบนฝั� ง)       



 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของเรือสําราญ          
                       COSTA FORTUNA 
 

อิสระใหทุกทาน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งํานวยความสะดวกตางๆ
บนเรือ ที่ทาเรือ  จัดเตรียมไวใหทุกทานอยางเต็มที่ตลอดทั้งวัน ทานสามารถเช็ค

เวลา ดูตารางกิจกรรมตางๆ ไดจากเอกสาร ชื่อวา TODAY ที่จะมี
สงไวใหทุกทานทุกชาที่หนาหองของทุกทาน 
18.00 น. เรือสําราญ COSTA FORTUNA ออกจากทา  
   เมืองสีหนุวิลล ประเทศกัมพูชา มุงสู  เกาะฟูกวก   
  

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของเรือสําราญ      
            COSTA FORTUNA   หลังอาหารค่ํา ชมการแสดงที่ 
  โรงละคร Rex 1932 Theatre กอนกลับไปพักผอน ณ      
  หองพักสวนตัวของทาน 
 
 
 

 
*** อิสระใหทานเลือก ซือ้ทัวรเสริมบนฝم�งทีท่างเรือมีบรกิารคะหรืออสิระบนเรือสําราญ*** 
17.00 น. เรือสําราญ COSTA FORTUNA ออกจากทา เมอืงสีหนุวิลล ประเทศกัมพูชา มุงสู  
เกาะสมุย 
  
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 
08.00 น. เรือสําราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหนาเกาะสมุย 
  *** อิสระใหทานเลือกซื้อทัวรเสริมบนฝم�งที่ทางเรือมีบริการคะ*** 

วนัที�หกของการเดินทาง เกาะสมยุ, ประเทศไทย (อิสระเลือกซื�อทวัรเ์สรมิบนฝั� ง)      

วนัที�หา้ของการเดินทาง สีหนวิุลล,์ ประเทศกมัพชูา  (อิสระเลือกซื�อทวัรเ์สรมิบนฝั� ง)       



 

 

การเดินทางบนเกาะสมุย บนเกาะสมุยการ
เดินทางคอนขางที่จะสะดวกสบาย มีถนนยาว
รอบเกาะ ประมาณ  50 กิโลเมตร ชื่อถนน
ทวีราษฎรภักดี และก็ยังมีรถสองแถวที่วิ่ง
รอบเกาะไวใหบริการ ตั้งแตเวลา 6.00 - 
21.00 น. ราคาก็เริ่มกันตั้งแต 30 บาท ไป
จนถึง 60 บาท ตามแตระยะทาง แท็กซี่ก็มี
แตราคาตองตกลงกันเอง ไมมีมิเตอร หรือใครอยากจะเชารถขับเองก็มีตั้งแตรถยนต
จนถึงมอเตอรไซค รานใหเชารถจะอยูแถว ๆ ทาเรือดอนสักมีใหเลือกหลายรานเลย 
ราคาก็แตกตางกันไปเริ ่มตนที ่ มอเตอรไซค 200 บาท รถจิ ๊ป 800 บาท ตอวัน 
มอเตอรไซครับจางเกาะสมุยก็มีแตราคาจะแพงกวารถสองแถวสักหนอยเริ่มตนที่ 30 
บาท  

สถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจในเกาะสมุย 
เกาะสมุยมีแหลงทองเที่ยวสําคัญที่มีช่ือเสียง
มากมายและ  หลากหลายรูปแบบ เชน หาด
เฉวง หาดละไม หาดทองตะเคียน หาดแมน้ํา 
หาดหนาทอน หินตาหินยาย นํ ้าตกหนา
เหมือง วัดพระใหญ หรือศูนยวัฒนธรรมวัด

ละไม เปนตน 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 

อิสระใหทุกทาน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
บนเรือ ที่ทาเรือ  จัดเตรียมไวใหทุกทานอยางเต็มที่ตลอดทั้งวัน ทานสามารถเช็ค
เวลา ดูตารางกิจกรรมตางๆ ไดจากเอกสาร ช่ือวา TODAY ที่จะมีสงไวใหทุกทานทกุ
ชาที่หนาหองของทุกทาน 

18.00 น. เรือสําราญ COSTA FORTUNA เดินทางออกจากเกาะสมุย ประเทศไทย 
คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของเรือสาํราญ COSTA FORTUNA 

หลังอาหารค่ํา ชมการแสดงที่โรงละคร Rex 1932 Theatre กอนกลับไปพกัผอน 
ณ หองพกัสวนตัวของทาน 



 

 

 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 
07.00 น. เรือสําราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอแหลมฉบัง 

*** อิสระใหทานเลือกซื้อทัวรเสริมบนฝم�งทีท่างเรือมีบรกิาร*** 
สถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจไกลแหลมฉบัง แหลมฉบังเปนสวนหนึ่งของจังหวัดชลบุรี มีแหลง
ทองเที่ยวที่ไมหางจากแหลมฉบังมากนัก มากมายหลายแหง เชน ปราสาทสัจธรรม สวนเสือศรีราชา 
ฮาเบอรแหลมฉบัง สวนนงนุช หาดดงตาล พัทยา เปนตน  
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 

อิสระใหทุกทาน สนุกสนานเพลดิเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
บนเรือ ทีท่าเรือ  จดัเตรียมไวใหทุกทานอยางเต็มทีต่ลอดทั้งวัน ทานสามารถเช็ค
เวลา ดูตารางกิจกรรมตางๆ ไดจากเอกสาร ช่ือวา TODAY ที่จะมีสงไวใหทุกทานทุก
ชาที่หนาหองของทกุทาน 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของเรือสาํราญ COSTA FORTUNA 
หลังอาหารค่ํา ชมการแสดงที่โรงละคร Rex 1932 Theatre กอนกลับไปพกัผอน 
ณ หองพกัสวนตัวของทาน 

 
หมายเหตุ 
ในเย็นวันนี้ทานจะไดรับป�ายผูกกระเป�าสีตางๆ ซึ่งเปนตัวกําหนดลําดับการนํากระเป�าลงจาก
เรือ ทานจะตองจัดกระเป�าใบใหญวางไวหนาหอง กอนเที่ยงคืน โดยแยกขาวของเครื่องใชที่
จําเปนไวในกระเป�าเดินทางใบเล็ก เพราะเจาหนาที่ของเรือจะมาเก็บกระเป�าใบใหญของทาน
ไปตั้งแตกลางดึก และบัญชีคาใชจายตางๆ จะถูกสงมาใหทานตรวจเช็คกอนทําการชําระใน

วนัที�เจ็ดของการเดินทาง ท่าเรอืแหลมฉบงั     (อิสระเลือกซื�อทวัรเ์สรมิบนฝั� ง)      



 

 

วันรุงขึ้น สําหรับทานที่ตองการชําระผานบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชารจคาใชจายผานบัตร
เครดิตที่ทานไดใหหมายเลขไวในวันที่ทานเช็คอินโดยอัตโนมัต ิ
 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 
 
 
 
 
 
 
 
08.00 น.  เรือสําราญ COSTA FORTUNA เขาเทียบทาแหลมฉบังหลังเสร็จจากพิธตีรวจ

หนังสือเดินทาง ศุลกากร และรับกระเป�า สัมภาระการเดินทางแลว เดินทางกลับเขาสู
กรุงเทพฯ  

 สําหรับคณะทานที่จองรถรับสงไว มุงหนากลับสูกรงุเทพฯพรอมคณะ  
........................................................................................................................................... 

อัตราคาบริการ 
ประเภทหองพักบนเรือ 
COSTA FORTUNA 

ผูใหญทานละ 
(พัก 2 ทานตอหอง) พักเดี่ยว 

Inside 26,900 +8,900 
Oceanview 33,900 +11,900 

Balcony 41,900 +15,900 
อัตราน้ีไมรวม    

- คาประกันของเรือและภาษทีาเรือ ทานละ 7,900 บาท 
- คาทปิพนักงานบนเรือ  

สําหรับหองพักแบบ Inside / Oceanview / Balcony เก็บทิปคืนละ 14.5 USD 
- ผูใหญ    ทานละ  101.5 USD 

วนัที�แปดของการเดินทาง ท่าเรอืแหลมฉบงั–  กรงุเทพฯ  



 

 

- เด็ก ( อายุระหวาง 4-13ป) ทานละ  50.75  USD 
ตลอดการเดินทาง 8 วัน ซึ่งเปนธรรมเนียมสําหรับการลองเรือสําราญ ในสวนน้ีลูกคาตองไป
ชําระเองบนเรือและจะถูกชารตเขาไปใน Cruise Card โดยอตัโนมัต ิ
   

***** หมายเหตุ สําหรบัทัวรเสริมบนฝم�งสามารถซื้อเพ่ิมเติมบนเรือไดเลยครับ ***** 
 

ชนิดและประเภทหองพัก บนเรอื COSTA FORTUNA 

    

  

 

Inside Classic (IC) 

Oceanview Classic (EC) 

Balcony Classic (BC) 

13.9 sq m (149.6 sq ft) 
1 double bed or 2 single 
beds 2 foldaway beds 

17.7 sq m (190.52 sq ft) 
1 double bed or 2 single beds 
1 foldaway bed 
Window (non open) 

20.4 sq m (219.58 sq ft) 
1 double bed or 2 single beds 
1 foldaway bed 
1 sofa bed 



 

 

หองอาหารทีท่านสามารถเลือกรับประทานไดฟรี รวมอยูในคาบริการทัวรแลว 

 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

Michelangelo  
Position: Deck 3 & 4 (Aft) 
Capacity: 1084 pax     Free restaurant 

Raffaello  
Position: Deck 3 & 4 (Mid) 
Capacity: 654 pax     Free restaurant 

Colombo  
Position: Deck 9 & 10 (Aft) 
Capacity: 609 pax      
Free buffet restaurant 
 



 

 

อัตราน้ีรวม: 
1. หองพักบนเรือสําราญ 7 คืน (ตามแบบหองพักที่ทานไดทําการชําระเงินมา) 
2. อาหารบนเรือสําราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ 
3. รถรับสงจากกรุงเทพ-ทาเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ 
4. เจาหนาที่บริษัทคอยอํานวยความสะดวก 
5. คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สําหรับผูที่

อายุไมเกิน 70 ป) 
6. คารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ วงเงินทานละ 500,000 บาท (สําหรับผูทีอ่ายุไมเกิน 70 

ป) 
 

อัตราน้ีไมรวม: 
1. คาทิปพนักงานบนเรือ ผูใหญ ทานละ 101.50 USD / เด็ก (อายุระหวาง 4-13ป)  

ทานละ 50.75 USD (ชําระวันสุดทายบนเรือ COSTA FORTUNA) 
2. คาทิปไกดและคนขับรถทองถิ่น 300 บาท 
3. คาประกันของเรือและภาษีทาเรือ ทานละ 7,900 บาท  
4. คาทัวรเสริมบนฝم�งตามเมืองตางๆ ที่เรือจอด 
5. อาหารพิเศษที่ทานส่ังเพิ่มเติมกับทางเรือ 
6. คาเพคเกจน้ําด่ืมบนเรือสําราญ 
7. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 เปอรเซ็นต และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 เปอรเซ็นต 
8.  คาทําหนังสือเดินทาง, คาวีซาสําหรับชาวตางชาต ิ
9.  คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท คาเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
 
การชําระเงิน  

ราคาน้ีเปนราคาพิเศษ Early bird หองมีจาํนวนจํากดั ทางบรษัิทฯ จึงขอเก็บเงนิคาชําระ
บริการแบบเต็มจํานวน ตอผูโดยสารหนึง่ทาน หลังจากมีการทําจองสํารองโปรแกรม
ทองเที่ยวแลว 2 วนัทําการ  

 
การยกเลิก 

หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน(ไมคืนเงินในทุกกรณี)  
หมายเหต ุ: 



 

 

1. กรณีที่เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหผูเดินทางเขาหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม
สามารถคืนคาทัวรใหได 

2. ระหวางการเดินทางทองเที่ยว หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัท
จะถือวาทานสละสิทธิ์และไมสามารถขอคืนคาบริการได 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เชน อุบัติเหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การกอการจลาจล การถูกปฏิเสธไมใหเขาหรือออกนอกประเทศ เปน
ตน 

4. รายการอาจจะมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน 
โรงแรมที่พกัในตางประเทศ  เหตุการณทางการเมอืงและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถงึ
ความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 
โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของทานวามีอายุการใชงานอยางนอย 6 เดือนนับจากวันที ่
เดินทางกรณีอายุหนังสือเดนิทางนอยกวา 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง 
ควรรีบทําเลมหนังสือเดนิทางใหม และสงสาํเนาหนาหนังสือเดินทางมาใหกบัทางบริษทัฯอีก 
ครั้งหากมีการผิดพลาดทางบรษัิทฯ จะไมรบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
*** เม่ือทานไดชําระเงินคามัดจําบรกิารทัวร หรือชําระคาบริการทวัรเต็มจํานวนแลว *** 
*** ทางบรษัิทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตางๆ *** 


