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ทัวรล์่องเรือส ำรำญ Costa Fortuna 8 วัน 7 คืน 
เส้นทำง สิงคโปร ์- เกำะฟูก๊วก - สีหนุวิลล์ - เกำะสมุย - แหลมฉบัง 

โดยสำยกำรบินไทย หรือ สิงคโปร์แอร์ไลน ์

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทำงพร้อมทัวร์หน้ำทัวร์คอยอ ำนวยควำมสะดวก 
 

 

อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำประกันของเรือ และภำษีทำ่เรือ ท่ำนละ 7,900 บำท 
ไม่รวม ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ ส ำหรับห้องพักแบบ Inside / Oceanview / Balcony ผู้ใหญ ่ท่ำนละ  101.5 USD  และ 
เดก็ อำยุระหวำ่ง 4-13ป ีทำ่นละ  50.75  USD ตลอดกำรเดินทำง 8 วัน ซึ่งเป็นธรรมเนียมส ำหรับกำรล่องเรือส ำรำญ ใน

ส่วนนี้ลูกค้ำต้องไปช ำระเองบนเรือ และจะถูกชำร์ตเข้ำไปใน Cruise Card โดยอัตโนมัติ 
 

เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่10-17 มี.ค. 63    รำคำเริ่มต้นที่ 26,900 บำท (พักห้องไม่มีหน้ำต่ำง) 
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สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) - สนำมบินซำงฮ ี- กำร์ เด้น บำย เดอะ เบย ์- เมอร์ไลอ้อน สิงคโปร์ - น้ ำพุแห่ง
ควำมม่ังคั่ง - ถนนออร์ชำร์ด - ท่ำเรือ Marina Bay Cruise Center สิงคโปร์ - ลงเรือ Costa Fortuna - อิสระ
พักผ่อนบนเรือ 

วันที่2 
เรือส ำรำญล่องบนน่ำนน้ ำสำกล อิสระให้ท่ำนสนุกกับกิจกรรมบนเรือส ำรำญ อำทิ สปำ, ห้องออกก ำลังกำย, คอร์
สกีฬำ, สระว่ำงน้ ำ, คำสิโน, Lounge, Bar - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่3 
08.00 AM เรือเทียบท่ำ เกำะฟูก๊วก, เวียดนำม  - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือซื้อทัวร์เสริมได้จำกบริกำรของทำง
เรือ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - 22.00 PM เรือออกจำกฝั่ง 

วันที่4 
08.00 AM เรือเทียบท่ำ สีหนุวิลล์, กัมพูชำ - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือซื้อทัวร์เสริมได้จำกบริกำรของทำงเรือ - 
18.00 PM กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที5่ ท่ำเรือ สีหนุวิลล์, กัมพูชำ - 17.00 PM เรือออกจำกฝั่ง อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที6่ 
08.00 AM เรือเทียบท่ำ เกำะสมุย - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือซื้อทัวร์เสริมได้จำกบริกำรของทำงเรือ - กลับข้ึน
เรือ อิสระพักผ่อน - 18.00 PM กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที7่ 07.00 AM เรือจอดเทียบท่ำ แหลมฉบัง ไทย - อิสระเดินเล่นชมเมือง - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที8่ 08.00 AM - อ ำลำเรือส ำรำญ - บริกำรรถส่งที่กรุงเทพฯ 
 

วันแรกของกำรเดินทำง กรุงเทพ - สิงคโปร์ - GARDEN BY THE BAY - เมอร์ไลอ้อน   - น้ ำพุแห่งควำมม่ังคั่ง - ถนน
ออร์ชำร์ด - น่ำนน้ ำสำกล  

(ส ำคัญมำก ทุกท่ำน ตอ้งเตรียมหนังสือเดินทำงที่มีอำยุมำกกว่ำ 6 เดือนข้ึนไปมำที่ท่ำเรือดว้ย) 
06.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคำร์เตอร์  D เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย โดยมีเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ 

ให้กำรต้อนรับ พร้อมเช็คสัมภำระ และที่นั่งก่อนกำรเดินทำง  
08.00 น. เหิรฟ้ำสู่ สิงคโปร์ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG403 บนเครื่องบริกำรท่ำนด้วยอำหำร และ  เครื่องดื่มบน

เครื่อง 
11.15 น. เดินทำงถึงสนำมบิน ซำงฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยท่าอากาศยานนานาชาติชาฮี ได้รับการลงคะแนนให้เป็นท่าอากาศ

ยานที่ดีที่สุดในโลก  (เวลาท้องถิ่น เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรน าทุกท่านเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวบนเกาะสิงคโปร์  

หรือ 
07.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคำร์เตอร์  K เคำน์เตอร์สำยกำรบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์  โดยมี

เจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ ให้กำรต้อนรับ พร้อมเช็คสัมภำระ และท่ีนั่งก่อนกำรเดินทำง  
09.40 น. เหิรฟ้ำสู่ สิงคโปร์ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ SQ973 บนเครื่องบริกำรท่ำนด้วยอำหำร และเครื่องดื่มบนเครื่อง 
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13.05 น. เดินทำงถึงสนำมบิน ซำงฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยท่าอากาศยานนานาชาติชาฮี ได้รับการลงคะแนนให้เป็นท่าอากาศ
ยานที่ดีที่สุดในโลก  (เวลาท้องถิ่น เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรน าทุกท่านเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวบนเกาะสิงคโปร์  
สิงคโปร์ กำร์ เด้น บำย เดอะ เบย์ GARDEN BY THE BAY   
ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่บนเกาะสิงคโปร์ กับต้นไม้นานาพันธุ์ บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ 
นอกจากนี้ ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกันมีไว้ส าหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถ
มองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวน
โดยรอบ และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดย อุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ ดังนี้ Flower 
Dome (ชีวภาพแบบแห้ง เย็น)(OCBC SKY WALK) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ  

                                                                     
เที่ยง    รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร 

เมอร์ไลอ้อน 
น าทุกท่านชมวิว เมอร์ไลอ้อน สิงคโปร์ ไฟลเออร์ ตึกเอสพลานาด และบริเวณอ่าวมารีน่าเบย์ จากมุมมองที่แตกต่าง 
ซึ่งสวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อนสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ 
ซึ่งมีอายุกว่า 30ปี โดยรูปปั่นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพงามมากๆ The Merlion 
นี้ถูกผสมผสานระหว่างความจริง และต านานซึ่งมีหัวเป็นสิงโตและล าตัวเป็นปลาก าลังโต้คลื่น ส่วนหัวนั้นเป็น
สัญลักษณ์ของต านานการค้นพบสิงหปุระ หรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน  
 

 

 

 

 

น้ ำพุแห่งควำมม่ังคั่ง 
ชมน้ ำพุแห่งควำมม่ังคั่ง หรือ Fountain of Wealth เป็นน้ าพุขนาดใหญ่ จนได้รับการบันทึกใน Guinness Book of 
Records ว่าเป็นน้ าพุที่ใหญ่ที่สุดในโลกนับตั้งแต่ปี 1988 ซึ่งในปัจจุบันก็ยังไม่มีใครล้มแชมป์ได้ ด้วยขนาดความสูงที่
มากถึง 13.8 เมตร อีกทั้งน้ าพุแห่งนี้ตั้งอยู่ใน กลุ่มอาคารซันเทค ซิตี้ (Suntec city)ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่ว่ากันว่า
ออกแบบตามหลักฮวงจุ้ยทุกประการ จึงท าให้เป็นเหมือนจุดศูนย์รวมของพลังงานด้านบวกตามหลักฮวงจุ้ย 
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ถนนออร์ชำร์ด 
น าท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ ถนนออร์ชำร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นน าและสินค้าหลากหลาย อาทิ เช่น 
เซ็นเตอร์พ็อยท,์ โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดชอ้ปปิ้งเซ็นเตอร์ เป็นต้น ให้ท่านชอ้ปปิ้งสินค้า 
มากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้น น าต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก 
ของเล่นเด็กต่างๆ มากมาย ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

 
17.00 น. เริ่มท าการเช็คอินขึ้นเรือส าราญ COSTA FORTUNA   ซึ่งเป็นเรือสัญชาติอิตาเลี่ยน โดยเรือมีขนาด 102,587 ตัน 

แบ่งเป็น 17 ชั้น (ชั้นส าหรับใช้สอย 13 ชั้น) สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 3,470 ท่าน ที่หรูหราในสไตล์ยุโรป 
พร้อมบริการในระดับสากล บนเรือส าราญท่านจะได้พบกับความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ เต็มอ่ิมกับอาหารสไตล์
ยุโรป และ อาหารเอเชีย ชมการแสดงแสนอลังการทุกคืนหลังมื้ออาหารค่ าที่ โรงละคร Rex1932Theatre **ท่าน
สามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่เรือส าราญ COSTA FORTUNA จะจัดขึ้นในวันถัดไปได้จาก
เอกสาร Today ที่จะส่งถึงห้องพักของท่านทุกคืน** 
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*** ก่อนที่เรือส ำรำญจะท ำกำรถอนสมอออกเดินทำง ทำงเรือจะมีกำรซ้อมหนีภัยตำมหลักสำกล (Muster Drill) 
โดยขอให้ผู้โดยสำรทุกท่ำนมำรำยงำนตัวยังจุดที่ก ำหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่ำนได้ ที่แผ่นป้ำย
ด้ำนหลังประตูห้องพักของท่ำน*** 

20.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่าเรือ marina bay cruise center สู่น่านน้ าสากล 
ค่ ำ ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ ตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก ท่านยัง

สามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บเรือ
ส าราญ COSTA FORTUNA 

  หมำยเหตุ ทุกท่านสามารถเลือกซ้ือแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือได้ ตลอดการเดินทาง 

 

 

 

 

 

วันที่สองของกำรเดินทำง   สู่น่ำนน้ ำสำกล  (อิสระกิจกรรมบนเรือส ำรำญ)       

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
ทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มที่ได้จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ า ไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรมการออกก าลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์, คาสิโนที่จัดเครื่องเล่นไว้พร้อมส าหรับผู้ที่
ต้องการเสี่ยงโชค, หรือท่านที่ต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสระน้ ากลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี่, 
ส าหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ที่ชอบกิจกรรมน่าตื่นเต้นสามารถเล่นเครื่องเล่นบนเรือได้ 

 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA FORTUNA  
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เย็น  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA FORTUNA 

วันที่สำมของกำรเดินทำง   เกำะฟูก๊วก, ประเทศเวียดนำม  (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)        

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
08.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหน้าเกำะฟูก๊วก(Phu Quoc)” เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม  
 ห่างจากแหลมฉบังของไทย 540 กิโลเมตร เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงมากของประเทศ 
 เวียดนาม อีกทั้งยังเป็นสวรรค์เขตร้อนอันแสนเงียบสงบท่ามกลางน้ าทะเลสีฟ้าคราม ซึ่งได้รับความนิยมในหมู่

นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก *** อิสระให้ท่ำนเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งท่ีทำงเรือมีบริกำรค่ะ*** 
  สถำนที่ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจของ เกำะฟูก๊วก  

Ho Quoc Pagoda วัดทางพุทธศาสนาที่สร้างขึ้นบนเนินเขาบริเวณชายฝั่ง
ด้านตะวันออก ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ยามอาทิตย์ขึ้นเหนืออ่าว
ไทยได้สวยที่สุดของเกาะฯ ชมเจดีย์องค์ใหญ่ที่สุดบนเกาะฟูก๊วกที่ตั้งอยู่โดด
เด่นประจันหน้ากับท้องทะเล ภายในวัดมีรูปปั้นทางพุทธศาสนาตั้งรายเรียง
อยู่บนลานหน้าบันไดทางข้ึนสักการะขอพรเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานอยู่ในวัด  
หมู่บ้านประมง Ham Ninh ซึ่งในดั้งเดิมนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านนี้จะใช้ปลา
เพียงอย่างเดียวในการด ารงชีวิต แต่เมื่อ  ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเมื่อการท่องเที่ยว
กลายมาเป็นแหล่งที่มาของรายได้หลัก ชาวบ้านได้เปลี่ยนการด ารงชีวิตด้วย
การขายอาหารทะเล และการขายหัตถกรรมสินค้าของที่ระลึก  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ  

COSTA FORTUNA 
อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆบนเรือ ที่ท่าเรือ  จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน 
ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY 
ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน 

22.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA ออกเดินทางจาก สีหนุวิลล์,  
  ประเทศกัมพูชา  มุ่งสู่ เกาะสมุย 
ค่ ำ  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
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หลังอาหารค่ า ชมการแสดงที่โรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน 

วันที่สี่ของกำรเดินทำง สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชำ  (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)       

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
08.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA เข้าเทียบท่าเมืองสีหนุวิลล์ (Sihanoukville)  
 *** อิสระให้ท่ำนเลือก  ซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งท่ีทำงเรือมีบริกำรค่ะ*** 
 โดยแต่เดิมเมืองท่าเรือนี้รู้จักกันในนาม "เมืองกัมปงโสม" ถือเป็นเมืองตาก

อากาศชายทะเลอันดับหนึ่งของกัมพูชา และยังเป็นเมืองท่าส าคัญ โดยมี
ท่าเรือน้ าลึกระดับสากล (International Port) แห่งเดียวของกัมพูชาอีก 
และเป็นเมืองที่ติดอันดับ 8 ในการจัดอันดับ 10 สุดยอดหาดในเอเชีย โดย
หนังสือพิมพ์ Sunday Herald Sun ของประเทศออสเตรเลีย อิสระให้ท่าน
พักผ่อนในห้องพักเคบินส่วนตัว หรือ เพลิดเพลินไปกับบริการต่าง ๆ ที่เรือส าราญ COSTA FORTUNA คัดสรร 

 ไว้ให้เลือก หรือ เลือกท่ีจะไปแวะเยือน เยี่ยมชมเมืองสุหนุวิลล์ด้วยตนเอง  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ     COSTA FORTUNA 

อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่ง านวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ที่ท่าเรือ  จัดเตรียมไว้ให้
ทุกท่านอย่างเตม็ที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่ง
ไว้ให้ทุกท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน 

18.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่า  
  เมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา มุ่งสู่  เกาะฟูก๊วก    
ค่ ำ  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ      
            COSTA FORTUNA   หลังอาหารค่ า ชมการแสดงที่ 
  โรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ      
  ห้องพักส่วนตัวของท่าน 

วันที่ห้ำของกำรเดินทำง สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชำ  (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)    

*** อิสระให้ท่ำนเลือก ซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทำงเรือมีบริกำรค่ะหรืออิสระบนเรือส ำรำญ*** 
17.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่า เมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา มุ่งสู่ เกาะสมุย 

 

วันที่หกของกำรเดินทำง เกำะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซ้ือทัวร์เสริมบนฝั่ง)      

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
08.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหน้าเกาะสมุย 
  *** อิสระให้ท่ำนเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งท่ีทำงเรือมีบริกำรค่ะ*** 

กำรเดินทำงบนเกำะสมุย บนเกาะสมุยการเดินทางค่อนข้างที่จะสะดวกสบาย มีถนนยาวรอบเกาะ ประมาณ  50 
กิโลเมตร ชื่อถนนทวีราษฎร์ภักดี และก็ยังมีรถสองแถวที่วิ่งรอบเกาะไว้ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 6.00 - 21.00 น. ราคาก็เริ่ม
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กันตั้งแต่ 30 บาท ไปจนถึง 60 บาท ตามแต่ระยะทาง แท็กซี่ก็มีแต่ราคาต้องตกลงกันเอง ไม่มีมิเตอร์ หรือใครอยากจะ
เช่ารถขับเองก็มีตั้งแต่รถยนต์จนถึงมอเตอร์ไซค์ ร้านให้เช่ารถจะอยู่แถว ๆ ท่าเรือดอนสักมีให้เลือกหลายร้านเลย ราคาก็
แตกต่างกันไปเริ่มต้นที่ มอเตอร์ไซค์ 200 บาท รถจิ๊ป 800 บาท ต่อวัน มอเตอร์ไซค์รับจ้างเกาะ 
สมุยก็มีแต่ราคาจะแพงกว่ารถสองแถวสักหน่อยเริ่มต้นที่ 30 บาท  
สถำนที่ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจในเกำะสมุย เกาะสมุยมีแหล่งท่องเที่ยวส าคัญที่
มีชื่อเสียงมากมายและ  หลากหลายรูปแบบ เช่น หาดเฉวง หาดละไม หาด
ท้องตะเคียน หาดแม่น้ า หาดหน้าทอน หินตาหินยาย น้ าตกหน้าเหมือง 
วัดพระใหญ่ หรือศูนย์วัฒนธรรมวัดละไม เป็นต้น 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆบนเรือ ที่ท่าเรือ  จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน 
ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่
จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน 

18.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA เดินทางออกจากเกาะสมุย ประเทศไทย 
ค่ ำ  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

หลังอาหารค่ า ชมการแสดงที่โรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน 

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง ท่ำเรือแหลมฉบัง     (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)      

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
07.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอแหลมฉบัง 

*** อิสระให้ท่ำนเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งท่ีทำงเรือมีบริกำร*** 
สถำนที่ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจใกล้แหลมฉบัง แหลมฉบังเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชลบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ห่าง 
จากแหลมฉบังมากนัก มากมายหลายแห่ง เช่น ปราสาทสัจธรรม สวนเสือศรีราชา ฮาเบอร์แหลมฉบัง สวนนงนุช 
หาดดงตาล พัทยา เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ที่ท่าเรือ  จัดเตรียมไว้ให้
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ทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่ง
ไว้ให้ทุกท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน 

ค่ ำ  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
หลังอาหารค่ า ชมการแสดงที่โรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน 

หมำยเหตุ ในเย็นวันนี้ท่ำนจะได้รับป้ำยผูกกระเป๋ำสีต่ำงๆ ซึ่งเป็นตัวก ำหนดล ำดับกำรน ำกระเป๋ำลงจำกเรือ ท่ำนจะต้องจัด
กระเป๋ำใบใหญ่วำงไว้หน้ำห้อง ก่อนเที่ยงคืน โดยแยกข้ำวของเครื่องใช้ที่จ ำเป็นไว้ในกระเป๋ำเดินทำงใบเล็ก เพรำะ
เจ้ำหน้ำที่ของเรือจะมำเก็บกระเป๋ำใบใหญ่ของท่ำนไปตั้งแต่กลำงดึก และบัญชีค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ จะถูกส่งมำให้ท่ำน
ตรวจเช็คก่อนท ำกำรช ำระในวันรุ่งขึ้น ส ำหรับท่ำนที่ต้องกำรช ำระผ่ำนบัตรเครดิต ทำงบริษัทเรือจะชำร์จค่ำใช้จ่ำย
ผ่ำนบัตรเครดิตที่ท่ำนได้ให้หมำยเลขไว้ในวันที่ท่ำนเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

วันที่แปดของกำรเดินทำง ท่ำเรือแหลมฉบัง - กรุงเทพฯ  

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
 
 
 
 
 
 
 
08.00 น.  เรือส าราญ COSTA FORTUNA เข้าเทียบท่าแหลมฉบังหลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร และรับ

กระเป๋า สัมภาระการเดินทางแล้ว เดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพฯ  
 ส ำหรับคณะท่ำนที่จองรถรับส่งไว้ มุ่งหน้ำกลับสู่กรุงเทพฯพร้อมคณะ  
 

ค ำแนะน ำ  ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการเดินทาง
รูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือซื้อตั๋วรถ
โดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทางของทัวร์ที่
ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 
              ทัง้นี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
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อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ วันที่ 10-17 มี.ค. 63 

ประเภทห้องพักบนเรือ COSTA FORTUNA ผู้ใหญ่ท่ำนล่ะ (พัก 2 ท่ำนต่อห้อง) พักเดี่ยว 

Inside 26,900 +8,900 

Oceanview 33,900 +11,900 

Balcony 41,900 +15,900 

อัตรำนี้ไม่รวม    
- ค่ำประกันของเรือและภำษีท่ำเรือ ท่ำนละ 7,900 บำท 
- ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ ส ำหรับห้องพักแบบ Inside / Oceanview / Balcony เก็บทิปคืนละ 14.5 USD 

- ผู้ใหญ่    ท่ำนละ  101.5 USD 
- เด็ก ( อำยุระหว่ำง 4-13ปี) ท่ำนละ  50.75  USD 

ตลอดกำรเดินทำง 8 วัน ซึ่งเป็นธรรมเนียมส ำหรับกำรล่องเรือส ำรำญ ในส่วนนี้ลูกค้ำต้องไปช ำระเองบนเรือและจะถูกชำร์ต 
เข้ำไปใน Cruise Card โดยอัตโนมัติ 

***** หมำยเหตุ ส ำหรับทัวร์เสริมบนฝั่งสำมำรถซื้อเพิ่มเติมบนเรือได้เลย ***** 

ชนิดและประเภทห้องพัก บนเรือ COSTA FORTUNA 

    

  

Inside Classic (IC) 

Oceanview Classic (EC) 

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) 
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ห้องอำหำรที่ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนได้ฟรี รวมอยู่ในค่ำบริกำรทัวร์แล้ว 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

  
 

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 

 

Balcony Classic (BC) 

20.4 sq m (219.58 sq ft) 

1 double bed or 2 single beds 

1 foldaway bed 

1 sofa bed 
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อัตรำนี้รวม: 
1. ห้องพักบนเรือส าราญ 7 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ท าการช าระเงินมา) 
2. อาหารบนเรือส าราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 
3. รถรับส่งจากกรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ 
4. เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอ านวยความสะดวก 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 
6. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 
อัตรำนี้ไม่รวม: 

1. ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่ำนละ 101.50 USD / เด็ก (อำยุระหว่ำง 4-13ปี)  
ท่ำนละ 50.75 USD (ช ำระวันสุดท้ำยบนเรือ COSTA FORTUNA) 

2. ค่ำทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น 300 บำท 
3. ค่ำประกันของเรือและภำษีท่ำเรือ ท่ำนละ 7,900 บำท  
4. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด 
5. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 
6. ค่าเพ็คเกจน้ าดื่มบนเรือส าราญ 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 
8.  ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
9.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
กำรช ำระเงิน รำคำนี้เป็นรำคำพิเศษ Early bird ห้องมีจ ำนวนจ ำกัด  
* โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกที่ได้รับกำรยื่นยันที่นั่งว่ำงจำกเจ้ำหน้ำที่แล้วทันที พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 
(ท่ีไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่  
Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain  (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่
ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
กำรยกเลิก 
หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน (ไม่คืนเงินในทุกกรณี)  

หมำยเหตุ : 
1. กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้ 
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถ

ขอคืนค่าบริการได ้
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อ

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 
 

 

 

 

 

VS100519 

Page 13 of 13  

การจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตุการณ์

ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
 

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทำงของท่ำนว่ำมีอำยุกำรใช้งำนอย่ำงน้อย 6 เดือนนับจำกวันที่เดินทำง 
กรณีอำยุหนังสือเดินทำงน้อยกว่ำ 6 เดือนนับจำกวันที่เดินทำง 

ควรรีบท ำเล่มหนังสือเดินทำงใหม่ และส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำงมำให้กับทำงบริษัทฯอีกครั้ง 
หำกมีกำรผิดพลำดทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

*** เม่ือท่ำนได้ช ำระเงินค่ำมัดจ ำบริกำรทัวร์ หรือช ำระค่ำบริกำรทัวร์เต็มจ ำนวนแล้ว *** 
*** ทำงบริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆ *** 

 

 

เนื่องจำกเป็นแพ็คเกจทัวร์รำคำโปรโมชั่น เมื่อช ำระค่ำบริกำรยอดเต็มจ ำนวนแล้ว  
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทำง หรือยกเลิก ขอคืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม 
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