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ทัวร์ล่องเรือส ำรำญ Costa Fortuna 8 วัน 7 คืน 
เส้นทำง สิงคโปร์ เกำะสมุย แหลมฉบัง สีหนุวิลล์ สิงคโปร์ 

 

                           โดยสำยกำรบิน แอร์เอเชีย (FD)  
 

 
 
 
 
 
 
 

รวมตั๋วเครื่องบินไป,กลบั - เดินทำงเป็นหมู่คณะ มีหัวหน้ำทัวร์ดูแลตลอดกำรเดินทำง 
รวมเที่ยวสิงคโปร์วันสดุท้ำย 

อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ (Hotel Service Charge) ท่ำนละ EUR 70 (ช ำระบนเรือ)  
ไม่รวม ค่ำทิปคนขับรถ และค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ 500 บำท ต่อท่ำน - ค่ำทัวรเ์สริมบนฝั่ง - ค่ำประกันภัยบนเรอื 

หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัตติำมเงื่อนไขดังกล่ำวเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร ์ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที่ 14-21 ม.ค. / 28ม.ค.-4ก.พ. 63  รำคำเริ่มต้นที่ 30,999.- (ห้องไม่มีหน้ำต่ำง) 
                              11-18 ก.พ. / 25ก.พ.-3มี.ค. 63   รำคำเริ่มต้นที่ 30,999.- (ห้องไม่มีหน้ำต่ำง) 

 
 
  
    

 
 
 

วันที่ ท่ำเรือ เวลำเรือถึง เวลำเรือออก 

วันแรก สิงคโปร์ - 20:00 
วันที่สอง ล่องน่านน ้าสากล - - 
วันที่สาม เกาะสมุย, ไทย 09:00 18:00 
วันที่สี่ แหลมฉบัง, ไทย 07:00 - 
วันที่ห้า แหลมฉบัง, ไทย - 18:00 
วันที่หก สีหนุวิลล์, กัมพูชา 09:00 18:00 
วันที่เจ็ด ล่องน่านน ้าสากล - - 
วันที่แปด สิงคโปร์ 09:00 - 
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สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนำมบินดอนเมือง) - สนำมบินซำงฮี ประเทศสิงคโปร์ - ท่ำเรือ มำรีน่ำ เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์ Marina Bay 
Cruise Center - ลงเรือ Costa Fortuna - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Depart 20.00 PM 

วันที่2 At Sea (Cruising) 

วันที่3 Arrival 9.00 AM เรือเทียบท่ำ เกำะสมุย - Depart 18.00 PM 

วันที่4 Arrival 7.00 AM เรือเทียบท่ำ แหลมฉบัง - .-. 

วันที5่ .-. - แหลมฉบัง - Depart 18.00 PM 

วันที6่ Arrival 8.00 AM สีหนุวิลล์ - Depart 16.00 PM 

วันที7่ At Sea (Cruising) 

วันที8่ 
Arrival 9.00 AM เรือเทียบท่ำ มำรีน่ำ เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์ สิงคโปร์ - นั่งรถโค้ชเที่ยวชมเมืองสิงคโปร์ - ถ่ำยรูปเมอร์ไลอ้อน 
- ผ่ำนชมอ่ำวมำรินำเบย์ แซนด์ - ช้อปปิ้งถนนออร์ชำร์ด สนำมบินชำงกี - กรุงเทพฯ(สนำมบินดอนเมือง) 

 
วันแรก กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - เช็คอินขึ้นเรือส ำรำญ Costa Fortuna 

04.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 1 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน AIR ASIA (FD) โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ้านวยความสะดวกก่อนเดินทาง 

07.00 น. เหินฟ้าสู่สิงคโปร์ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD359 
10.30 น. เดินทางถึงสนำมบินชำงกี ประเทศสิงคโปร์ น้าท่านผ่านขั นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เรียบร้อยแล้ว น้าท่านเดินทางสู่ท่าเรือสิงคโปร์ 
16.00 น. น้าท่านเช็คอินขึ นเรือส้าราญ Costa Fortuna (ทุกท่านต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 

เดือน ณ วันเดินทาง) เป็นเรือที่ได้รับฉายาว่า Museum at Sea เรือสัญชาติอิตาลี ขนาด 102,587 ตัน 
มีทั งหมด 17 ชั น สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 3,470 คน มีความหรูหราในสไตล์ยุโรป พร้อมกับ
การบริการในระดับสากล 

 *** ก่อนที่เรือส ำรำญจะท ำกำรถอนสมอออกเดินทำง ทำงเรือจะมีกำรซ้อมหนีภัยตำมหลักสำกล 
(Muster Drill)โดยขอให้ผู้โดยสำรทุกท่ำนมำรำยงำนตัวยังจุดที่ก ำหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของ
แต่ล่ะท่ำนได้ ที่แผ่นป้ำยด้ำนหลังประตูห้องพักของท่ำน*** 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือส้าราญฯ 
 ห้องอำหำรที่ให้บริกำรบนเรือส ำรำญ Costa Fortuna - ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 
 - Raffaello 1965 Restaurant   ชั น 3  
 - Michelangelo 1965 Restaurant  ชั น 3  
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 - Ristorante Buffet Cristoforo Colombo 1954  ชั น 9 (บุฟเฟ่ต์) 
ห้องอำหำรพิเศษท่ีให้บริกำรบนเรือส ำรำญ Costa Fortuna - เสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม 

 - Club Conte Grande 1927   ชั น 11  
หลังรับประทานอาหารค่้า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย ซึ่งบนเรือส้าราญท่านจะได้พบกับความ
บันเทิงหลากหลายรูปแบบ เต็มอ่ิมกับอาหารสไตล์ยุโรปและอาหารเอเชีย 5 มื อต่อวัน ชมการแสดงแสน
อลังการทุกคืนหลังอาหาร รื่นเริงกับการร้องเพลงและเต้นร้า **ท่ำนสำมำรถรับทรำบรำยละเอียดของ
กิจกรรมต่ำงๆ ที่เรือส ำรำญ Costa Fortuna จะจัดขึ้นในวันถัดไปได้จำกเอกสำร Today ที่จะส่งถึง
ห้องพักของท่ำนทุกคืน** 

20.00 น. เรือส้าราญออกจากท่าเรือสิงคโปร์เพ่ือมุ่งหน้าสู่เกาะสมุย ประเทศไทย 

วันที ่2                   ล่องน่ำนน้ ำสำกล  
เช้ำ   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส้าราญฯ 

อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือส้าราญฯ ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ 
หรือท้ากิจกรรมที่มภีายในเรือส้าราญอีกมากมายได้ตามอัธยาศัย 

กลำงวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส้าราญฯ 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือส้าราญฯ 

หลังรับประทานอาหารเย็น ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ บน
เรือส้าราญซึ่งท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษมากมายที่เรือจัดแสดง ณ ห้อง Rex 1932 Theatre ชั น 3, ชั น 
4 และชั น 5 ด้านหัวเรือ หรือหากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่ Neptunia 1932 
Casino ชั น 5 ส้าหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ 
บาร์ต่างๆ ได้ 

 

วันที ่3 เกำะสมุย, ไทย  
เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส้าราญฯ 
09.00 น. เรือส้าราญจอดเทียบท่า ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะสมุยเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสามของ

ประเทศไทยรองจากเกาะภูเก็ตและเกาะช้าง การเดินทางบนเกาะสมุยค่อนข้างที่ จะสะดวกสบาย มีถนน
ยาวรอบเกาะประมาณ 50 กิโลเมตร ชื่อถนนทวีราษฎร์ภักดีและยังมีรถสองแถววิ่งรอบเกาะไว้ให้บริการ 
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ตั งแต่เวลา 06.00 น. - 21.00 น. ราคาเริ่มตั งแต่ 30 บาท ไปจนถึง 60 บาท ตามแต่ระยะทาง ในส่วน
ของรถแท็กซี่ในเรื่องของราคาตามแต่ท่านตกลงกับผู้ให้บริการ ไม่มีมิเตอร์ หรือท่านใดอยากจะเช่ารถขับ
เองก็มีให้บริการตั งแต่รถยนต์จนถึงมอเตอร์ไซค์ ร้านที่ให้บริการเช่ารถจะอยู่แถวๆ ท่าเรือดอนสัก ซึ่งมีให้
ท่านเลือกใช้บริการหลายร้าน แต่ราคาก็จะแตกต่างกันไปเริ่มต้นที่ ค่าเช่ามอเตอร์ไซค์ประมาณ 200 บาท 
รถจิ๊ป ประมาณ 800 บาท ต่อวัน นอกจากนี ยังมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างบนเกาะสมุย ให้บริการด้วยเช่นกัน
แต่ราคาอาจจะแพงกว่ารถสองแถวเล็กน้อย ราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 30 บาท  
สถำนที่ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจ 
เกาะสมุยมีแหล่งท่องเที่ยวส้าคัญที่มีชื่อเสียงมากมายและ
หลากหลายรูปแบบ เช่น หาดเฉวง หาดละไม หาดท้องตะเคียน 
หาดแม่น ้า หาดหน้าทอน หินตาหินยาย น ้าตกหน้าเหมือง วัด
พระใหญ่ หรือศูนย์วัฒนธรรมวัดละไม เป็นต้น 

บ่ำย ท่านสามารถเลือกเที่ยวชมเกาะสมุยต่อ หรือท่านใดที่เหนื่อยล้า
กับการเที่ยวช่วงเช้าแล้วก็สามารถกลับลงเรือเพ่ือพักผ่อนบนเรือส้าราญได้ หรือ เลือกใช้บริกา รและท้า
กิจกรรมที่มีภายในเรือส้าราญมากมายได้ตามอัธยาศัย 

 ท่ำนควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลำเรือออกประมำณ 1 - 1.30 ชั่วโมง 
18.00 น. เรือส้าราญออกจากเกาะสมุย เพ่ือมุ่งหน้าสู่ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือส้าราญฯ 

วันที ่4 แหลมฉบัง, ไทย 
เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส้าราญฯ 
07.00 น. เรือส้าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือน ้าลึกหลักในการ

ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ตั งอยู่ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง  อ้าเภอศรีราชาและอ้าเภอบางละ
มุง จังหวัดชลบุรี อยู่ภายใต้การดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยท่าเรือแหลมฉบังได้รับการ
สนับสนุนส่งเสริมจากรัฐบาลในการเป็นท่าเรือหลักของประเทศแทนท่าเรือกรุงเทพฯ ตั งแต่ปี พ.ศ. 2539 
อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือส้าราญฯ ตามอัธยาศัยหรือท่านใดต้องการที่จะเดินทางท่องเที่ยวบริเวณ
ใกล้เคียงสามารถเลือกซื อทัวร์เสริมที่น่าสนใจกับทางเรือได้ 
สถำนที่ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจ 
พัทยามแีหล่งท่องเที่ยวมากมายหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ เช่น จุด
ชมวิวเขา ส.ทร.5 ชายหาดพัทยา เกาะล้าน ปราสาทสัจธรรม เป็นต้น นอกจากนี ยังมีห้างสรรพสินค้าและ
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย 

บ่ำย ท่านสามารถเที่ยวชมเมืองพัทยาต่อ หรือท่านใดที่เหนื่อยล้ากับการเที่ยวช่วงเช้าแล้วก็สามารถกลับลงเรือ
เพ่ือพักผ่อนบนเรือส้าราญได้ หรือ เลือกใช้บริการและท้ากิจกรรมที่มีภายในเรือส้าราญมากมายได้ตาม
อัธยาศัย 

 ท่ำนควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลำเรือออกประมำณ 1 - 1.30 ชั่วโมง 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือส้าราญฯ 

วันที ่5 แหลมฉบัง, ไทย 

เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส้าราญฯ 
ท่านสามารถเที่ยวชมเมืองพัทยาต่อ หรือพักผ่อนบนเรือส้าราญตามอัธยาศัย 

 ท่ำนควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลำเรือออกประมำณ 1 - 1.30 ชั่วโมง 
18.00 น. เรือส้าราญออกจากท่าเรือแหลมฉบัง เพ่ือมุ่งหน้าสู่เมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือส้าราญฯ 

หลังรับประทานอาหารเย็น ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่ างๆ บน
เรือส้าราญซึ่งท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษมากมายที่เรือจัดแสดง ณ ห้อง Rex 1932 Theatre ชั น 3, ชั น 
4 และชั น 5 ด้านหัวเรือ หรือหากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่ Neptunia 1932 
Casino ชั น 5 ส้าหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ 
บาร์ต่างๆ ได้ 

วันที ่6  สีหนุวิลล์, กัมพูชำ 
เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส้าราญฯ 
08.00 น. เรือส้าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชาเมืองสีหนุวิลล์ หรือ “ก ำปงโสม” เป็นเมือง

ชายทะเลยอดนิยมของประเทศกัมพูชาและยังเป็นเมือง
ท่าที่ส้าคัญเพราะเป็นเมืองที่มีท่าเรือน ้าลึกระดับสากล 
(International Port) แห่งเดียวในประเทศกัมพูชาด้วย
เมืองสีหนุวิลล์ อยู่ห่างจากกรุงพนมเปญ 246 กิโลเมตร 
ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ มีชายหาดทั งหมด 5 แห่ง ซึ่งหาด
ได้รับความนิยมที่สุด คือ หำดสุขำ และเป็นเมืองที่ติด
อันดับ 8 ในการจัดอันดับ 10 สุดยอดหาดในเอเชียโดยหนังสือพิมพ์ Sunday Herald Sun ของประเทศ
ออสเตรเลียด้วย นอกจากนี ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น วงเวียนสิงโตคู่ สัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองใจ
กลางเมืองสีหนุวิลล์ 

 หากท่านใดสนใจจะซื อทัวร์เสริมกับทางเรือ ท่านสามารถซื อได้ที่เคาน์เตอร์ขายทัวร์ชั น 3   
ทัวร์เสริมท่ีน่ำสนใจ (Shore Excursion) 
Code: 01KY Panoramic Tour around Shihanoukville By Tuk Tuk  EUR 50  
Code: 01KZ Ream National Park       EUR 70 
Code: 01L0 Sihanoukville Highlights     EUR 55 
Code: 01L2 Grand Tour Of Sihanoukville     EUR 110 
 ท่ำนควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลำเรือออกประมำณ 1 - 1.30 ชั่วโมง 
16.00 น. เรือส้าราญออกจากเมืองสีหนุวิลล์ เพ่ือมุ่งหน้าสู่สิงคโปร์ 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือส้าราญฯ  

วันที ่7 ล่องน่ำนน้ ำสำกล  

เช้ำ   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส้าราญฯ 
อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือส้าราญฯ ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ 
หรือท้ากิจกรรมที่มีภายในเรือส้าราญอีกมากมายได้ตามอัธยาศัย 

กลำงวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส้าราญฯ 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือส้าราญฯ 

หลังรับประทานอาหารเย็น ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ บน
เรือส้าราญซึ่งท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษมากมายที่เรือจัดแสดง ณ ห้อง Rex 1932 Theatre ชั น 3, ชั น 
4 และชั น 5 ด้านหัวเรือ หรือหากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่ Neptunia 1932 
Casino ชั น 5 ส้าหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ 
บาร์ต่างๆ ได้ 

 
 
 
 
 
 หมายเหตุ ในเย็นวันนี ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวก้าหนดล้าดับการน้ากระเป๋าลงจาก

เรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จ้าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทาง
ใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท้าการช้าระในวันรุ่งขึ น ส้าหรับท่านที่ต้องการช้าระผ่านบัตร
เครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดย
อัตโนมัติ 

วันที ่8   สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ 
เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส้าราญฯ 
09.00 น. เรือส้าราญจอดเทียบท่า ณ เมืองสิงคโปร์   

  หลังจากเช็คเอาท์ออกจากเรือส้าราญแล้วน้าท่านผ่านพิธีการ
ตรวจลงตราหนังสือเพ่ือเดินทางเข้าเมืองสิงคโปร์ ณ บริเวณ
ท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกท่านจะต้องมายืนยัน
ระบุรับด้วยตนเอง น้าท่านเดินทางนั่งรถโค้ชผ่านชมเมือง
สิงคโปร์ ที่มีการจัดการผังเมืองได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
ซึ่งล้อมรอบด้วยท้าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่า
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การเมือง ผ่านชมถนนอลิซาเบธวอร์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น ้าสิงคโปร์  
  จากนั นน้าท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน (Merlion) หรือ สิงโตทะเล สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์  

โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี หันหน้าออกไปทางอ่าวมารินา มีทัศนียภาพที่สวยงาม และท่านยังสามารถ
ถ่ายรูปกับโรงละครริมน ้า เอสพลำนำด (Esplanade) อาคารที่มีลักษณะคล้ายทุเรียนขนาดยักษ์ ซึ่งมี
ฉากหลังเป็นสิงคโปร์ฟลำยเออร์ (Singapore Flyer) ชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ที่มีความสูงเท่ากับตึก 42 
ชั น หรือ 165 เมตร ผ่านชมทิวทัศน์ริมอ่าว มำรินำเบย์ แซนด์ (Marina Bay Sands) คาสิโนสุดหรูใจ
กลางเมืองสิงคโปร์ ภายในอาคารเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่โดดเด่นที่สุดของสิงคโปร์ ประกอบด้วย 
อาคาร 3 หลังและสวนลอยฟ้ามีรูปร่างคล้ายเซิร์ฟบอร์ด โดยมีนัยยะด้านฮวงจุ้ยในการที่จะพาสิงคโปร์
ผ่านคลื่นลมทางเศรษฐกิจไปได้ด้วยดีนั่นเอง   

บ่ำย  พาทุกท่านช้อปปิ้งย่านการค้าชื่อดังของสิงคโปร์ย่าน  
  ถนนออร์ชำร์ด ย่านที่เต็มไปด้วยสีสันของสินค้าหรูหรา

หลากหลายแบรนด์ จากทั่วโลกที่สลับกันมาลดราคาใน
ห้างสรรพสินค้า นับสิบๆ แห่ง อาทิ ION, Takashimaya, 
Tang Plaza, Paragon, 313@Somerset อิสระให้ท่าน
เลือกซื อสินค้าตามอัธยาศัย (เพื่อไม่ให้เป็นกำรเสียเวลำอันมีค่ำของท่ำนในกำรเลือกซื้อสินค้ำอิสระ
รับประทำนอำหำรกลำงวันและอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย)  
เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว น้าท่านเดินทางสู่สนำมบินชำงกี เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ  

20.35 น.  เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD350 
22.00 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 
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ห้องพักบนเรือส ำรำญ COSTA FORTUNA  
(รูปภำพเพื่อกำรโฆษณำ) 

 
ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง (INSIDE CABIN) 

Inside Classic (IC) 13.9 sq m (149.6 sq ft) 1 double bed or 2 
single beds 2 foldaway beds 
 
 
 
 
 
ห้องพักแบบมีหน้ำต่ำง (OCEAN VIEW CABIN) 
           
 
 
 
Ocean view Classic (EC) 17.7 sq m (190.52 sq ft)1 double bed 
or 2 single beds1 foldaway bed window  

 
 

ห้องพักแบบมีระเบียง (BALCONY CABIN) 
      
 
 
Balcony Classic (BC) 20.4 sq m (219.58 sq ft)1 double bed or 
2 single beds1 foldaway bed1 sofa bed 
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อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน งดแถกมระเป๋ำ วันที่ 14-21 ม.ค. / 28ม.ค.-4ก.พ. // 11-18 ก.พ. / 25ก.พ.-3มี.ค. 63 

แบบห้องพัก 
ผู้ใหญ่ท่ำนละ 

(พักห้องละ 2 ท่ำน) 
ผู้ใหญ่ท่ำนที่ 3 และ 4 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน) 

พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง 30,999 

27,999 

16,000 

ห้องพักแบบมีหน้ำต่ำง 35,999 21,000 

ห้องพักแบบมีระเบียง 40,999 26,000 
**กรุ๊ปออกเดินทำงข้ันต่ ำ 15 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ ำกว่ำ 15 คน จะมีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ** 

 

ค ำแนะน ำ  ส้าหรับผู้เดินทางทีไ่ม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ้าเป็นต้องซื อตั๋วเครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื อตั๋วรถไฟ หรือ

ซื อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทาง

ของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ นกับท่านในภายหลัง 

              ทั งนี  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 

สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 

 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม: 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั นประหยัด (Economy Class) สายการบิน AIR ASIA 
2. ค่าห้องพักบนเรือส้าราญ 7 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
3. ค่ารถรับ - ส่ง และทัวร์ตามที่ระบุในโปรแกรม 
4. ค่าอาหารบนเรือส้าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส้าราญ 
5. ค่าภาษีสนามบิน และ ภาษีท่าเรือ 
6. หัวหน้าทัวร์คนไทยเพ่ือดูแลคณะ 
7. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส้าหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อใบ หากน ้าหนักหรือจ้านวน

ของกระเป๋าเกินกว่าที่ก้าหนดท่านอาจต้องช้าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน 
8. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส้าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 
9. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ส้าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 
10. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี 

อัตรำนี้ไม่รวม: 
1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 
2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 เปอร์เซ็นต์ 
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าส้าหรับชาวต่างชาติ  
4. ค่าทิปพนักงานบนเรือ (Hotel Service Charge) ท่านละ EUR 70 (ช้าระบนเรือ)  
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5. ค่าทิปคนขับรถ และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 500 บำท ต่อท่าน 
6. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม 
7. ค่าประกันภัยบนเรือ 
8. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 

หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัตติำมเงื่อนไขดังกล่ำวเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร ์ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 

 
เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : 
1. กรุณาช้าระค่ามัดจ้าทัวร์ 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท้าการนับจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งส้าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่  
Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช้าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 50 วันท้าการ (ในช่วงปกติ) หรือช้าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน
ท้าการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ มิฉะนั นจะถือว่าการส้ารองการ
เดินทางนั นถูกยกเลิกและบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าด้าเนินการ 
(การไม่ช้าระเงินค่ามัดจ้า หรือช้าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือ
ยกเลิกการเดินทาง) 

* กรณีจองทัวร์ล่วงหน้ำน้อยกว่ำ 45วันท ำกำร โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน 

- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
* ส้าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด 
นักท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารที่มีคนมาใช้บริการ กันเยอะ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิด
บางส่วน รวมถึงร้านอาหารที่ปิดเร็วกว่าปกติ อีกทั งในช่วงฤดูหนาวท้องฟ้าจะมืดเร็ว ขอให้ท่านท้าความเข้าใจก่อนการจองทัวร์ 
เงื่อนไข: 
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 15 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการ

เดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจ้านวนดังกล่าว 
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท 

หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง 
กรณียกเลิกกำรเดินทำง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 - 45 วันท้าการ หักค่าบริการ ยึดค่ำมัดจ ำ 20,000 บำท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วันท้าการ เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 - 15 วันท้าการ เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของค่าทัวร์ 
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 ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทาง 14 วันท้าการ ไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งสิ้น 
 ยกเว้นกรณีที่บริษัททัวร์ น้าเงินช้าระค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าแลนด์ เพ่ือเตรียมการจัดน้าเที่ยว ก่อนนักท่องเที่ยวจะมีการแจ้งยกเลิก
การเดินทาง บริษัททัวร์สามารถหักช้าระค่าใช้จ่ายตามจริงก่อนที่จะคืนให้นักท่องเที่ยวได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั นๆ 
หมำยเหตุ: 

1. ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน , กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำร
ก่อจลำจล หรือกรณีที่ท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่กรมแรงงำน
ทั้งจำกไทยและต่ำงประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ  

2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่
สามารถขอคืนค่าบริการได ้

3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั น ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ หากทางเรือส้าราญ มีการแจ้งเปลี่ยนท่าเรือในการจอด เนื่องจาก

สภาพภูมิอากาศไม่เอื ออ้านวยโดยค้านึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลัก 
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน 

การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
6. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั งนี ขึ นอยู่กับสภาวะของสายกาบิน โรงแรม 

และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 
7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การน้าสิ่งของผิด

กฎหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติ ที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิด
กฎหมาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รำยกำรและรำคำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมช่วงเวลำเทศกำล, รำคำตั๋วโดยสำรเครื่องบิน, ค่ำธรรมเนียม

ของตั๋วและภำษีน้ ำมัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบรำคำกับทำงบริษัทอีกครั้ง 
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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก.. 

ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริม ในเอเชีย ที่เพิ่มควำมคุ้มครองไดม้ำกขึ้น... 

สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจำ้หน้ำที่ ผู้ดูแลกำรจองทัวร ์ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง ไม่น้อยกวำ่  
1 สัปดำห์  และกรณุำช ำระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกส่งรำยชื่อผูเ้อำประกันภัยแล้ว 

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หมำยเหตุ / Remark 

* อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ นเชิงจากอุบัติเหตุ /  

Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 

** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย ส้าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ นในระยะเวลา 7 วันแรก นับจากเดินทางกลับถึง

ประเทศไทย /  

2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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หมำยเหตุ / Remark 
1. การประกันภัยนี ไม่คุ้มครองโรคประจ้าตัว การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย และสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกัน/ Pre-existing 
medical conditions are not covered. 
2.กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส เป็นการให้ความคุ้มครองการสูญเสีย หรือเสียหายขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ใน
ต่างประเทศเท่านั น ยกเว้นหมวด 5 การยกเลิกการเดินทาง บริษัทจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยที่มีความจ้าเป็น และ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องยกเลิกการเดินทางก่อนเริ่มการเดินทางตามก้าหนดการ / Global Travel Insurance Plus covers loss 
while abroad only. Except Clau se No.5: Flight cancellation, 
Company will cover all necessary and unavoidable cost of cancelled flight prior departure. 
3.ความคุ้มครองพิเศษขึ นกับแผนประกันภัยที่ท่านเลือก / The coverage is as per the Plan Purchased. 
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