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แพ็คเกจลองเรอืสําราญ Costa Fortuna 4 วัน 3 คืน 
เสนทาง แหลมฉบัง - สีหนุวิลล - เกาะสมุย - แหลมฉบัง  

 

 
ฟรี รถรับสง ทาเรือแหลมฉบัง 

โปรสนุกคุมยกกวนสําหรับพัก 4 ทานตอหอง เฉพาะทานที่ 4 ลด 50% เมื่อพัก หองดานใน, หองมีหนาตาง, หองมีระเบียง  

โปรสนุกคุมยกกวนสําหรับพัก 3 ทานตอหอง เฉพาะทานที่ 3 ลด 50% เมื่อพัก หองสวีท, หองแกรนดสวีท  

โปรวัยเกา เทีย่วคุม  อายุ 60 ปขึ้นไป ลด 1,000 บาท  เมื่อพักหองมีหนาตางขึ้นไป 

หมายเหตุ  เงือ่นไขโปรโมชัน่ ทั้ง 2 โปร ไมสามารถใชรวมกันได / เฉพาะทานที่จอง 200 ทานแรกเทานัน้ 

และเปนไปตามที่บริษัทกําหนดเทานัน้ 

กําหนดการเดินทาง วันท่ี  8-11 พ.ย. 61            ราคาเริม่ตน   13,000.- 

สรุปการเดินทางโดยยอ 

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

พักผอนบนเรอืสาํราญ 

วันที่2 
เรือสาํราญเทยีบทา เมืองสหีนุวิลล - อิสระเดินเลนชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวรเสริมบนฝง (สอบถามคาบริการ 

เพิ่มเติมไดจากบนเรือ) - กลับขึน้เรือสาํราญ - อิสระพกัผอน 

วันที่3 
เรือสาํราญเทยีบทา เกาะสมุย - อิสระเดินเลนชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวรเสริมบนฝง (สอบถามคาบริการเพิ่มเติมได 

จากบนเรือ) - กลับขึน้เรือสาํราญ - อิสระชมการแสดงที่ โรงละคร Rex 1932 Theatre 

วันที่4 อําลาเรือสําราญ เทียบทาแหลมฉบัง - บริการรถสงกลบักรุงเทพฯ 
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วันแรก            ทาเรอืแหลมฉบัง - นานน้ําสากล  

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

ไดที่ .......(สถานที่ขึน้รถแจงใหทราบอีกครั้ง)..........และกรุณาแจงเจาหนาทีผู่ดูแลการจองทัวร ใหทราบ

ลวงหนา ระหวางทําการจองทัวร  

13.00 น. พรอมกัน ณ ทาเรือแหลมฉบงั จ.ชลบรุี   

  (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 ที่แผนปาย

ดานหลังประตูหองพักของทาน 

17.00 น. เรือสําราญ COSTA FORTUNA ออกจากทาเรือแหลมฉบังตัดผานอาวไทยสูนานนํ้าสากล 

ค่ํา ทุกทานสามารถรับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารบนเรือสําราญ ตามรอบที่ไดมีเอกสารวางไวใหในหองพัก 

ทานยังสามารถอิสระพักผอน หรือ เลือกใชบริการพรอมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับการคัด

สรรไวบเรือสําราญ COSTA FORTUNA 

หมายเหตุ  ทุกทานสามารถเลือกซื้อแพ็คเกจเครื่องด่ืมบนเรือได ตลอดการเดินทาง 
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วันที่สอง สีหนุวิลล, ประเทศกัมพูชา  (อิสระเลือกซือ้ทัวรเสริมบนฝง)     

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 

09.00 น. เรือสําราญ COSTA FORTUNA เขาเทียบทาเมืองสีหนวิุลล (Sihanoukville)  

  *** อิสระใหทานเลือก ซื้อทัวรเสริมบนฝงที่ทางเรือมีบริการ*** 

 โดยแตเดิมเมืองทาเรือน้ีรูจักกันในนาม "เมืองกัมปงโสม" ถือเปนเมืองตากอากาศชายทะเลอันดับหน่ึงของกัมพูชา 

และยังเปนเมืองทาสําคัญ โดยมีทาเรือนํ้าลึกระดับสากล (International Port) แหงเดียวของกัมพูชาอีก และเปน

เมืองที่ติดอันดับ 8 ในการจัดอันดับ 10 สุดยอดหาดในเอเชีย โดยหนังสือพิมพ 

Sunday Herald Sun ของประเทศออสเตรเลีย อิสระใหทานพักผอนใน

หองพักเคบินสวนตัว หรือ เพลิดเพลินไปกับบริการตาง ๆ ที่เรือสําราญ 

COSTA FORTUNA คัดสรรไวใหเลือก หรือ เลือกที่จะไปแวะเยือน เยี่ยมชม

เมืองสุหนุวิลลดวยตนเอง  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 

อิสระใหทุกทาน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งํานวยความสะดวกตางๆบนเรือ ที่ทาเรือ  

จัดเตรียมไวใหทุกทานอยางเต็มที่ตลอดทั้งวัน ทานสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมตางๆ ไดจากเอกสาร ช่ือ

วา TODAY ทีจ่ะมีสงไวใหทกุทานทุกชาที่หนาหองของทุกทาน 

17.00 น. เรือสําราญ COSTA FORTUNA ออกจากทา เมืองสีหนุวิลล ประเทศกัมพูชา  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของเรือสําราญ      

            COSTA FORTUNA   หลังอาหารค่ํา ชมการแสดงที ่

            โรงละคร Rex 1932 Theatre กอนกลับไปพักผอน ณ หองพักสวนตัวของทาน 

วันที่สาม          เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซื้อทัวรเสริมบนฝง)      

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  
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 สถานทีท่องเทีย่วที่นาสนใจในเกาะสมุย เกาะสมุยมีแหลงทองเที่ยวสําคัญที่มีช่ือเสียงมากมายและ  หลากหลาย

รูปแบบ เชน หาดเฉวง หาดละไม หาดทองตะเคียน หาดแมนํ้า หาดหนาทอน หินตาหินยาย นํ้าตกหนาเหมือง วัด

พระใหญ หรือศูนยวัฒนธรรมวัดละไม เปนตน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 

 อิสระใหทุกทาน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆบนเรือ ที่ทาเรอื  

จัดเตรียมไวใหทุกทานอยางเต็มที่ตลอดทั้งวัน ทานสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมตางๆ ไดจากเอกสาร ช่ือ

วา TODAY ทีจ่ะมีสงไวใหทกุทานทุกชาที่หนาหองของทุกทาน 

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 มุงหนากลับสูกรงุเทพฯพรอมคณะ  

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ  เงือ่นไขโปรโมชัน่ ทั้ง 2 โปร ไมสามารถใชรวมกันได / เฉพาะทานที่จอง 200 ทานแรกเทานัน้ 

และเปนไปตามที่บริษัทกําหนดเทานัน้ 
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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 หองดานใน ไมมีหนาตาง 13,000 10,000 7,000 8,000 

Oceanview หองมีหนาตาง 16,000 10,000 7,000 8,000 

Balcony หองมีระเบยีง 19,000 10,000 7,000 10,000 

Mini Suite 23,000 N/A N/A N/A 

Suite 25,000 12,000 7,000 N/A 

Grand Suite 29,000 12,000 7,000 N/A 

 

อัตรานี้ไมรวม   คาทิปพนักงานบนเรือ  ที่พักหอง Inside Outside Balcony 

ผูใหญ   ทานละ  43.50  USD  /   เด็ก ( อายุระหวาง 4-12 ป)   ทานละ  21.75  USD / เด็กอายุตํ่ากวา 4 ป ฟร ี

อัตรานี้ไมรวม   คาทิปพนักงานบนเรือ  ที่พักหอง Mini Suite / Suite / Grand Suite 

ผูใหญ   ทานละ  52.50  USD  /   เด็ก ( อายุระหวาง 4-12 ป)   ทานละ  26.25  USD / เด็กอายุตํ่ากวา 4 ป ฟร ี

ตลอดการเดินทาง 4 วัน ซึ่งเปนธรรมเนียมสําหรบัการลองเรือสาํราญ ในสวนนีลู้กคาตองไปชําระเองบนเรือ และจะถูกชารต

เขาไปใน Cruise Card โดยอัตโนมัติ 
 

***** หมายเหตุ สําหรบัทัวรเสริมบนฝงสามารถซื้อเพิ่มเติมบนเรือไดเลย ***** 
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ชนิดและประเภทหองพัก บนเรือ COSTA FORTUNA 
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หองอาหารทีท่านสามารถเลือกรับประทานไดฟรี รวมอยูในคาบริการทัวรแลว 

 
 

 

 

  
 

อัตราน้ีรวม: 

1. หองพักบนเรือสําราญ 3 คืน (ตามแบบหองพักที่ทานไดทําการชําระเงินมา) 

2. อาหารบนเรือสําราญ, กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสําราญ 

3. รถรับสงจากกรุงเทพ-ทาเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ 

4. ภาษีทาเรือ 

5. คาประกันภัยการเดินทาง 

อัตราน้ีไมรวม: 

1. คาทิปพนักงานบนเรือ สําหรับทานที่พักหอง  Inside / Outside / Balcony 

ผูใหญ   ทานละ  43.50  USD  /   เด็ก ( อายุระหวาง 4-12 ป)   ทานละ  21.75  USD / เด็กอายตุ่ํากวา 4 ป ฟร ี

   คาทิปพนักงานบนเรือ สําหรบัทานที่พกัหอง Mini Suite / Suite / Grand Suite 

ผูใหญ   ทานละ  52.50  USD  /   เด็ก ( อายุระหวาง 4-12 ป)   ทานละ  26.25  USD / เด็กอายุต่ํากวา 4 ป ฟร ี

2. คาวีซา (ถาม)ี 

3. คาทวัรเสริมบนฝงตามเมืองตางๆ ที่เรอืจอด 

4. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท คาเครือ่งดื่ม ฯลฯ 

5. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 เปอรเซ็นต และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 เปอรเซ็นต (หากตองการ) 

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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6. คาประกันภัยอุบัติเหตุอื่นๆ 

7. อาหารพิเศษที่ทานส่ังเพิ่มเติมกับทางเรือ  

8. คาเพคเกจน้ําดื่มบนเรือสําราญ 

9. คาทําหนังสือเดินทาง, คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ 

การชําระเงิน  

1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 5,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทวัร  พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที ่

ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดนิทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย)  และหลักฐานโอนเงินมาไดที่  

Fax 0 2116 6423 

2. คาทัวรสวนที่เหลอืชําระภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  หรอืตามวันเรียกเก็บเงินทีร่ะบุ (การไมชําระเงินคามัด 

จํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตใุดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

การยกเลิก  เนื่องจากเปนแพ็คเกจราคาโปรโมชั่น เมื่อชําระคาบริการยอดเต็มจํานวนแลว ไมสามารถเปล่ียนแปลง แกไขชื่อผูเดินทาง  

หรือยกเลิก ขอคืนคาทัวร ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

หมายเหตุ : 

1. ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคา ทัง้นีข้ึ้นอยูกับระยะเวลาในการจอง, จํานวนหองพักบนเรือที่ยังวางอยู 

2. กรณีที่เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหผูเดินทางเขาหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไมสามารถคืนคาทัวรใหได 

3. ระหวางการเดินทางทองเที่ยว หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธิ์ และไมสามารถ

ขอคืนคาบริการได 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เชน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานการกอการ

จลาจล การถูกปฏิเสธไมใหเขาหรือออกนอกประเทศ เปนตน 

5. รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของตารางเดินเรือ  เหตุการณทางการเมอืงและ/หรือ ภัย

ธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะคํานงึถงึความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของทาน วาไมหมดอายุภายใน 6 เดือนนับจากวันกอนเดินทาง จนถึงวนัเดินทาง 

กรณีอายหุนังสอืเดินทางนอยกวา 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง ควรรีบทําเลมหนังสอืเดินทางใหม และสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง

มาใหกับทางบริษัทฯอีกคร้ัง หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

*** เม่ือทานไดชําระเงินคามัดจําบริการทัวร หรือชําระคาบริการทัวรเต็มจํานวนแลว *** 

*** ทางบริษัทฯ จะขอถอืวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ *** 
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