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ลองเรือสําราญ Costa Fortuna 5 วัน 4 คืน 
เสนทาง แหลมฉบัง - สีหนุวิลล - ฟูกวก - สมุย - แหลมฉบัง  

 

 

 

 

 

 
กําหนดการเดินทาง วันท่ี  4-8 พ.ย. 61            ราคาเริม่ตนท่ี   15,999.- 

สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1 
บริการรถรบัสงจาก กรุงเทพฯ สู ทาเรือแหลมฉบัง - เชค็อินขึ้นเรอืสําราญ Costa Fortuna - ซอมหนีภัย – อิสระ 

พักผอนบนเรอืสาํราญ 

วันที่2 
เรือสาํราญเทยีบทา เมืองสหีนุวิลล - อิสระเดินเลนชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวรเสริมบนฝง (สอบถามคาบริการเพิ่มเติมได 

จากบนเรือ) - กลับขึ้นเรือสาํราญ - อิสระพักผอน 

วันที่3 
เรือสาํราญเทยีบทา เกาะฟกูวก, เวียดนาม - อิสระเดินเลนชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวรเสริมบนฝง (สอบถามคาบริการ 

เพิ่มเติมไดจากบนเรือ) - กลับขึน้เรือสาํราญ 

วันที่4 
เรือสาํราญเทยีบทา เกาะสมุย - อิสระเดินเลนชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวรเสริมบนฝง (สอบถามคาบริการเพิ่มเติมไดจาก 

บนเรือ) - กลับขึ้นเรือสําราญ - อิสระชมการแสดงที่ โรงละคร Rex 1932 Theatre 

วันที่5 อําลาเรือสําราญ เทียบทาแหลมฉบัง - บริการรถสงกลบักรุงเทพฯ 
 

วันแรก            ทาเรอืแหลมฉบัง - นานน้ําสากล  

หมายเหตุ รถรับสง สําหรับทานที่ตองการใชบริการรถรับ-สง จาก กรุงเทพ-ทาเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ สามารถขึ่นรถ

ไดที่ KING POWER ซอยรางน้าํ และกรณุาแจงใหกับทางเอเยนตทราบลวงหนา ระหวางการทาํจองเลย 

และสามารถแจงเพิ่มการสํารองรถลาชาไดที่สุด 2 สัปดาหกอนการเดินทาง  
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13.00 น. พรอมกัน ณ ทาเรือแหลมฉบงั จ.ชลบรุี มีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหแกทาน 

  (สําคญัมาก ***ทุกทาน ตองเตรียมหนังสอืเดินทางที่มีอายุมากกวา 6 เดือนขึน้ไปมาที่ทาเรือดวย) 

13.30 น. เริ่มทําการเช็คอินขึ้นเรือสําราญ COSTA FORTUNA   ซึง่เปนเรือสัญชาติอิตาเลี่ยน โดยเรือมีขนาด 102,587 

ตัน แบงเปน 17 ช้ัน (ช้ันสําหรับใชสอย 13 ช้ัน) สามารถรองรับผูโดยสารไดมากถึง 3,470 ทาน ที่หรหูราในสไตล

ยุโรป พรอมบริการในระดับสากล บนเรือสาํราญทานจะไดพบกับความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ เต็มอ่ิมกับ

อาหารสไตลยุโรป และ อาหารเอเชีย ชมการแสดงแสนอลงัการทุกคืนหลงัมื้ออาหารค่ําที่ โรงละคร 

Rex1932Theatre  **ทานสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมตางๆ ที่เรือสําราญ COSTA FORTUNA 

จะจัดขึ้นในวันถัดไปไดจากเอกสาร Today ที่จะสงถึงหองพักของทานทุกคืน** 

 
*** กอนที่เรือสําราญจะทําการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซอมหนีภัยตามหลักสากล (Muster 

Drill) โดยขอใหผูโดยสารทุกทานมารายงานตัวยังจุดที่กําหนดไว โดยสังเกตจุดรวมพลของแตละทานได ที่

แผนปายดานหลังประตูหองพักของทาน*** 

17.00 น. เรือสําราญ COSTA FORTUNA ออกจากทาเรือแหลมฉบังตัดผานอาวไทยสูนานนํ้าสากล 

ค่ํา ทุกทานสามารถรับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารบนเรือสําราญ ตามรอบที่ไดมีเอกสารวางไวใหในหองพัก 

ทานยังสามารถอิสระพักผอน หรือ เลือกใชบริการพรอมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับการคัด

สรรไวบเรือสําราญ COSTA FORTUN 

 หมายเหตุ ทุกทานสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องด่ืมบนเรือได ตลอดการเดินทาง 

หลังอาหารค่ํา ชมการแสดงทีโ่รงละคร Rex 1932 Theatre กอนกลับไปพักผอน ณ หองพักสวนตัวของทาน 
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วันที่สอง สีหนุวิลล, ประเทศกัมพูชา  (อิสระเลือกซือ้ทัวรเสริมบนฝง)     

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 

09.00 น. เรือสําราญ COSTA FORTUNA เขาเทียบทาเมืองสีหนวิุลล (Sihanoukville)  

 *** อิสระใหทานเลือก  ซือ้ทัวรเสริมบนฝงที่ทางเรือมีบริการคะ*** 

 โดยแตเดิมเมืองทาเรือน้ีรูจักกันในนาม "เมืองกัมปงโสม" ถือเปนเมืองตาก

อากาศชายทะเลอันดับหน่ึงของกัมพูชา และยังเปนเมืองทาสําคัญ โดยมทีาเรือนํ้า

ลึกระดับสากล (International Port) แหงเดียวของกัมพูชาอีก และเปนเมืองที่

ติดอันดับ 8 ในการจัดอันดับ 10 สุดยอดหาดในเอเชีย โดยหนังสือพิมพ Sunday 

Herald Sun ของประเทศออสเตรเลีย  

 อิสระใหทานพักผอนในหองพักเคบินสวนตัว หรือ เพลิดเพลินไปกับบริการตาง ๆ ที่เรือสําราญ COSTA 

FORTUNA คดัสรรไวใหเลือก หรือ เลือกทีจ่ะไปแวะเยือน เย่ียมชมเมืองสุหนุวิลลดวยตนเอง  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 

อิสระใหทุกทาน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอํานวยความสะดวก

ตางๆบนเรือ ที่ทาเรือ  จัดเตรียมไวใหทุกทานอยางเต็มที่ตลอดทั้งวัน ทาน

สามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมตางๆ ไดจากเอกสาร ช่ือวา TODAY ที่จะมีสง

ไวใหทุกทานทกุชาที่หนาหองของทุกทาน 

18.00 น. เรือสําราญ COSTA FORTUNA ออกจากทา  

  เมืองสีหนุวิลล ประเทศกัมพูชา มุงสู  เกาะฟูกวก    

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA    

            หลังอาหารค่ํา ชมการแสดงที ่โรงละคร Rex 1932 Theatre กอนกลบัไป 

  พักผอน ณ หองพักสวนตัวของทาน 

วันที่สามของการเดินทาง   เกาะฟูกวก, ประเทศเวียดนาม  (อิสระเลือกซือ้ทัวรเสริมบนฝง)       

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 

08.00 น. เรือสําราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหนา เกาะฟูกวก(Phu Quoc)” เปนเกาะที่ใหญที่สุดในเวียดนาม 

หางจากแหลมฉบังของไทย 540 กิโลเมตร เปนอีกหน่ึงสถานที่ทองเที่ยวทางทะเลที่มีช่ือเสียงมากของประเทศ

เวียดนาม อีกทั้งยังเปนสวรรคเขตรอนอันแสนเงียบสงบทามกลางนํ้าทะเลสีฟาคราม ซึ่งไดรับความนิยมในหมู

นักทองเที่ยวเปนอยางมาก *** อิสระใหทานเลือกซ้ือทัวรเสริมบนฝงที่ทางเรือมี

บริการคะ*** 

  สถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจของ เกาะฟูกวก Ho Quoc Pagoda วัดทางพุทธ 

ศาสนาที่สรางขึ้นบนเนินเขาบริเวณชายฝงดานตะวันออก ซึ่งกลาวไดวาเปนจุด ชม

วิวทิวทัศนยามอาทิตยขึ้นเหนืออาวไทยไดสวยที่สุดของเกาะฯ ชมเจดียองคใหญ

ที่สุดบนเกาะฟูกวกที่ต้ังอยูโดดเดนประจันหนากับทองทะเล ภายในวัดมีรูปปนทางพุทธศาสนาต้ังรายเรียงอยูบน
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ลานหนาบันไดทางขึ้นสักการะขอพรเจาแมกวนอิมประดิษฐานอยูในวัด หมูบาน

ประมง Ham Ninh ซึ่งในด้ังเดิมน้ันชาวบานในหมูบานน้ีจะใชปลาเพียงอยาง

เดียวในการดํารงชีวิต แตเมื่อ  ไมก่ีปที่ผานมาเมื่อการทองเที่ยวกลายมาเปน

แหลงที่มาของรายไดหลัก ชาวบานไดเปลี่ยนการดํารงชีวิตดวยการขายอาหาร

ทะเล และการขายหัตถกรรมสินคาของที่ระลึก  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 

อิสระใหทุกทาน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอํานวยความ

สะดวกตางๆบนเรือ ที่ทาเรือ  จัดเตรียมไวใหทุกทานอยางเต็มที่ตลอดทั้งวัน 

ทานสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมตางๆ ไดจากเอกสาร ช่ือวา TODAY 

ที่จะมีสงไวใหทุกทานทุกชาที่หนาหองของทุกทาน 

17.00 น. เรือสําราญ COSTA FORTUNA ออกเดินทางจาก  

  เกาะฟูกวก ประเทศเวียดนาม มุงสู เกาะสมยุ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 

หลังอาหารค่ํา ชมการแสดงทีโ่รงละคร Rex 1932 Theatre กอนกลับไปพักผอน ณ หองพักสวนตัว 

ของทาน 

วันที่สี่          เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซื้อทวัรเสริมบนฝง)      

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 

09.00 น. เรือสําราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหนาเกาะสมุย 

*** อิสระใหทานเลือกซื้อทัวรเสริมบนฝงที่ทางเรือมีบริการ*** 

การเดินทางบนเกาะสมุย บนเกาะสมุยการเดินทางคอนขางที่จะสะดวกสบาย 

มีถนนยาวรอบเกาะ ประมาณ  50 กิโลเมตร ช่ือถนนทวีราษฎรภักดี และก็ยังมี

รถสองแถวที่ว่ิงรอบเกาะไวใหบริการ ต้ังแตเวลา 6.00 - 21.00 น. ราคาก็เริ่ม

กันต้ังแต 30 บาท ไปจนถึง 60 บาท ตามแตระยะทาง แท็กซี่ก็มแีตราคาตอง

ตกลงกันเอง ไมมีมิเตอร หรอืใครอยากจะเชารถขับเองก็มีต้ังแตรถยนตจนถึง

มอเตอรไซค รานใหเชารถจะอยูแถว ๆ ทาเรือดอนสักมีใหเลือกหลายรานเลย 

ราคาก็แตกตางกันไปเริ่มตนที่ มอเตอรไซค 200 บาท รถจิ๊ป 800 บาท ตอวัน 

มอเตอรไซครบัจางเกาะสมุยก็มีแตราคาจะแพงกวารถสองแถวสักหนอยเริ่มตน

ที่ 30 บาท  

 สถานทีท่องเทีย่วที่นาสนใจในเกาะสมุย เกาะสมุยมีแหลงทองเที่ยวสําคัญที่มีช่ือเสียงมากมายและ  หลากหลาย

รูปแบบ เชน หาดเฉวง หาดละไม หาดทองตะเคียน หาดแมนํ้า หาดหนาทอน หินตาหินยาย นํ้าตกหนาเหมือง วัด

พระใหญ หรือศูนยวัฒนธรรมวัดละไม เปนตน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 
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 อิสระใหทุกทาน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอํานวยความ

สะดวกตางๆบนเรือ ที่ทาเรือ  จัดเตรียมไวใหทุกทานอยางเต็มที่ตลอดทั้งวัน 

ทานสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมตางๆ ไดจากเอกสาร ช่ือวา TODAY ที่

จะมีสงไวใหทกุทานทุกชาที่หนาหองของทุกทาน 

18.00 น. เรือสําราญ COSTA FORTUNA เดินทางออกจากเกาะสมุย  

  ประเทศไทย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 

หลังอาหารค่ํา ชมการแสดงทีโ่รงละคร Rex 1932 Theatre กอนกลับไปพักผอน ณ หองพักสวนตัวของทาน 

หมายเหตุ ในเย็นวันนี้ทานจะไดรับปายผูกกระเปาสีตางๆ ซ่ึงเปนตัวกําหนดลําดับการนํากระเปาลงจากเรือ ทานจะตอง

จัดกระเปาใบใหญวางไวหนาหอง กอนเที่ยงคืน โดยแยกขาวของเครื่องใชที่จําเปนไวในกระเปาเดินทางใบเล็ก 

เพราะเจาหนาที่ของเรือจะมาเก็บกระเปาใบใหญของทานไปต้ังแตกลางดึก และบัญชีคาใชจายตางๆ จะถูกสง

มาใหทานตรวจเช็คกอนทําการชําระในวันรุงขึ้น สําหรับทานที่ตองการชําระผานบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะ

ชารจคาใชจายผานบัตรเครดิตที่ทานไดใหหมายเลขไวในวันที่ทานเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

วันที่สี ่           ทาเรอืแหลมฉบัง - กรุงเทพฯ  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 

  
08.00 น.  เรือสําราญ COSTA FORTUNA เขาเทียบทาแหลมฉบังหลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร และ

รับกระเปา สัมภาระการเดินทางแลว เดินทางกลับเขาสูกรุงเทพฯ  

 สําหรบัคณะทานที่จองรถรับสงไว มุงหนากลับสู กรุงเทพฯ พรอมคณะ  
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ประเภทหองพกับนเรือ 

ตอทาน (บาท) 

ผูใหญทานละ 

(พัก 2 ทานตอหอง) 

ผูใหญคนที่ 3 และ 4 

(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 

เด็กอายุตํ่ากวา 13 ป 

(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 
พักเด่ียว 

Inside Classic 15,999 11,999 8,999 - 

Inside Premium 16,999 11,999 8,999 - 

Oceanview Classic 18,999 11,999 8,999 - 

Oceanview Premium 19,999 11,999 8,999 - 

Balcony Classic 21,999 11,999 8,999 - 

Balcony Premium 22,999 11,999 8,999 - 

Mini Suite 25,999 - - - 

Suite 27,999 13,999 8,999 - 

Grand Suite โปรดสอบถามเจาหนาที ่

 

อัตรานี้ไมรวม   คาทิปพนักงานบนเรือ  

สําหรบัหองพกัแบบ Inside / Oceanview / Balcony / Hello Kitty Room Balcony  เก็บทิปทานละ 

- ผูใหญ    ทานละ  58  USD 

- เด็ก ( อายุระหวาง 4-13ป)  ทานละ  29  USD 

สําหรบัหองพกัแบบ Mini Suite / Suite / Grand Suite เก็บทิปทานละ 

- ผูใหญ    ทานละ  70  USD 

- เด็ก ( อายุระหวาง 4-13ป)  ทานละ  35  USD 

ตลอดการเดนิทาง 5 วัน ซ่ึงเปนธรรมเนียมสําหรับการลองเรือสําราญ ในสวนนี้ลูกคาตองไปชําระเองบนเรือ 

และจะถูกชารตเขาไปใน Cruise Card โดยอัตโนมัติ 

***** สําหรับทัวรเสริมบนฝง สามารถซื้อเพิ่มเติมบนเรือไดเลย ***** 
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ชนิดและประเภทหองพัก บนเรือ COSTA FORTUNA 
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หองอาหารทีท่านสามารถเลือกรับประทานไดฟรี รวมอยูในคาบริการทัวรแลว 

 
 

 

 

 

  
 

อัตรานี้รวม: 

1. หองพักบนเรือสําราญ 4 คืน (ตามแบบหองพักที่ทานไดทําการชําระเงินมา) 

2. อาหารบนเรือสําราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ, ภาษีทาเรือ 

3. รถรับสงจากกรุงเทพ-ทาเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ 

4. เจาหนาที่บริษัทคอยอํานวยความสะดวก 

5. คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สําหรับผูที่อายุไมเกิน 70 ป) 

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

อัตรานี้ไมรวม: 

1. คาทิปพนักงานบนเรือ  

    สําหรับทานที่พักหอง Inside / Oceanview / Balcony / Hello Kitty Room Balcony 

- ผูใหญ    ทานละ  58  USD        - เด็ก ( อายรุะหวาง 4-13ป) ทานละ  29  USD 

    

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 
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    สําหรับหองพักแบบ Mini Suite / Suite / Grand Suite เก็บทิปทานละ 

  - ผูใหญ    ทานละ  70  USD  - เด็ก ( อายรุะหวาง 4-13ป) ทานละ  35  USD 

   ตองไปชําระเองบนเรือ และจะถูกชารตเขาไปใน Cruise Card โดยอัตโนมัติ 

2. คาทัวรเสริมบนฝงตามเมืองตางๆ ที่เรือจอด 

3. อาหารพิเศษที่ทานสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 

4. คาเพคเกจนํ้าด่ืมบนเรือสําราญ 

5. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 เปอรเซ็นต และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 เปอรเซ็นต 

6.  คาทําหนังสือเดินทาง, คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ (ถามี) 

7.  คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท คาเครื่องด่ืม ฯลฯ 

8. คาประกันภัยอุบัติเหตุอื่นๆ 

การชําระเงิน 

* โปรดชาํระคาทัวรยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ไดรับการยื่นยันทีน่ั่งวางจากเจาหนาที่แลวทันท ีพรอมสงสําเนาหนาหนังสือ

เดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐาน

โอนเงินมาไดที่  Fax 0 2116 6423   (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวย

สาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลกิการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 

การยกเลิก 

หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน(ไมคืนเงินในทุกกรณี) แตทางผูโดยสารสามารถเปลี่ยนช่ือผูเดินทาง

ไดกอนวันเดินทาง 30 วันทําการ (ไมรวมเสาร-อาทิตย) กรณีเกิดเหตุตองยอกเลิกการเดินทางจริงๆตองแจงลวงหนากอนการ

เดินทาง 60 วันทําการ เทาน้ัน! 

หมายเหตุ : 

1. กรณีที่เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหผูเดินทางเขาหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไมสามารถคืนคาทัวรใหได 

2. ระหวางการเดินทางทองเที่ยว หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธ์ิและไม

สามารถขอคืนคาบริการได 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เชน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน 

การกอการจลาจล การถูกปฏิเสธไมใหเขาหรือออกนอกประเทศ เปนตน 

4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมทีพั่กในตางประเทศ  

เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของทานวามีอายุการใชงานอยางนอย 6 เดือนนบัจากวันที่เดินทาง 

กรณีอายุหนังสือเดนิทางนอยกวา 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง 

ควรรีบทําเลมหนังสือเดินทางใหม และสงสําเนาหนาหนงัสือเดินทางมาใหกับทางบรษิัทฯอีกครั้ง 

หากมีการผิดพลาดทางบรษิัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ 

*** เม่ือทานไดชําระเงนิคามัดจําบริการทวัร หรือชําระคาบริการทัวรเต็มจํานวนแลว *** 

*** ทางบริษทัฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ *** 
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