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แพ็คเกจเรือสําราญสุดหรู Costa Fortuna สไตส์อิตาเลียน 4 วัน 3 คืน 
เส้นทาง สิงคโปร์ - พอร์ตคลัง กัวลาลัมเปอร์ - ปีนัง (มาเลเซีย) - สิงคโปร ์

 

 

พิเศษ เดินทางแบบครอบครัว ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ฟร!ี! เด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี (เฉพาะคา่เรือ) 

 
 
 
 
 

                  แพ็คเกจไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (Cruise Only) - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - รถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน 
 

กําหนดการเดนิทาง วนัที่  29พ.ย.-2ธ.ค. 61       ราคาเริ่มต้นที่  18,900 บาท         (พักห้องมีระเบยีง) 

ราคาพิเศษนี ้จอง และชาํระยอดเต็ม ภายใน 17 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น 
 

Date Port Arrival Departure 
Day 1  Singapore - 20:00 
Day 2  Port Klang/Kuala Lumpur, [Malaysia] 10:00 18:00 
Day 3  Penang [Malaysia] 08:00 14:00 
Day 4  Singapore 14:00 - 

 

.......  อิสระเดินทางเอง จากกรุงเทพฯ 
สิงคโปร์   เป็นประเทศที่มีความเจรญิก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร และ
เป็นศูนย์กลางการคมนาคม สิงคโปร์เต็มไปด้วยอาคารระฟ้ามากมาย ผสมผสานกลมกลืนกัน
อย่างลงตัว กับวีถีเดิมๆ ของคนที่นี ่โดยมี  เมอร์ไลออน  เป็น สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์   
(ไม่รวมค่ารถรับ-ส่งระหว่างสนามบิน-ท่าเรือ) 
ท่าเรือทีส่ิงคโปร์ครุยส์เซน็ต์เตอร ์(Singapore Cruise  Center) ตั้งอยู่บริเวณ Harbor Front 
Centre เพื่อเช็คอินขึ้นเรือ  

 

วันที่แรกของการเดินทาง      พฤหัสที่ 29 พ.ย. 2561 สิงคโปร์ - ท่าเรือสิงคโปร ์
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เอกสารที่ต้องใช้ในการเช็คอิน  
1. พาสปอร์ตผูเ้ดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลอืมากว่า 6 เดือน  
2. Boarding Form ของ Costa  
3. Health Form  
4. ใบ ต.ม.ขาเขา้-ขาออกประเทศสิงคโปร ์

** หมายเหต ุ: ทางเรือจะเปิดให้ทําการเช็คอิน ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 ชั่วโมง และเคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดก่อน
เวลาเรือออก 1 ชั่วโมง** 

ขอต้อนรบัทุกท่านสู่ เรือสําราญอิตาลีสุดหร ูCosta Fortuna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลังเช็คอินขึ้นเรือเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถรับประทานอาหารได้ที่ห้องบุฟเฟ่ต(Deck 9-10) 
จากนั้นเชิญท่านอิสระกับกิจกรรมหลากหลายบนเรือสําหรับช่วงเย็น ท่านสามารถเลือกทําในสิ่ง
ที่ปรารถนา พบกับกิจกรรมอันแสนสนุกสนาน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือ ที่ห้องบุฟเฟ่ต์ตามอัธยาศัย  
หมายเหตุ :   

1. เวลาอาหารเย็นตามมาตราฐานเอเซีย  แบ่งเป็น 2 รอบ  
รอบแรก  เริ่มเวลา   17.30 น.   
รอบสอง เริ่มเวลา   20.15 น.  

ทั้งนี้ให้เช็คเวลาห้องอาหารที่แน่นอน จาก Today อีกครั้ง 
2. เวลาในการรับประทานอาหารขึ้นอยู่กับประเภทห้องพักที่จอง โดยประเภท   

Classic  ทางเรือจะจัดเวลาและห้องอาหารให้ท่าน      
Premium ท่านสามารถเลือกเวลาและห้องอาหารได้ล่วงหน้าได้  

19.30 น ขอเชิญท่านนําเสื้อชูชีพมาร่วมฟังการสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรือ  
(Emergency Drill)   (กรุณาเช็คเวลาที่แน่นอนจาก Today อีกครั้ง) 

20.00 น.  เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสูพ่อร์ตคลัง /  ประเทศมาเลเซีย 
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ค่ําคืนนีเ้ชิญท่านพักผ่อน และสนุกสนานกับวันเวลาที่สุดแสนอิสระ ซึ่งจะเริ่มต้น ณ ราตรีนี้ อาทิ ชมโชว์
ที่พรั่งพร้อมด้วยระบบแสงสีเสียง โรงภาพยนตร์ เสี่ยงโชคกันที่ห้องคาสิโน  ห้องฟังเพลงและห้องเลาจ์น  
บาร์เครื่องดื่ม หรือจะสนุกสนานกันกับพ้องเพื่อนที่ดิสโก้เธค  

 
 
 
 
 

 

   พักค้างคืนบนเรือสําราญ Costa  Fortuna     
วันที่สองของการเดินทาง ศุกร์ที่ 30 พ.ย. 2561  พอร์ตกลัง (กัวลาลัมเปอร์), มาเลเซีย  

  เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 18.00 น.  
เช้า              เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์บนเรือ 

เช้านี้ท่านสามารถออกกําลังกายด้วยการจ็อกกิ้งบนจอ็กกิ้งแทรคระยะทาง 180 เมตร หรือจะ
ว่ายน้ํา ออกกําลังกายที่ห้องยิม เพื่อความสดชื่น 

10.00 น. เรือเทียบท่าพอร์ตกลัง   
 ซาลามัตดาตาง ขอต้อนรับสู่ประเทศมาเลเซีย ดินแดนแห่งความมหัศจรรย์ทีผสมผสาน

วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและวิถีชีวิต แบบใหม่อย่างกลมกลืน  พอร์ตกลัง เป็นท่าเรือที่สําคัญที่สุด
ในประเทศมาเลเซีย  โดยตั้งอยู่ห่างจากนครกัวลาลัมเปอร์  เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศมาเลเซียด้วยระยะทาง 54 กิโลเมตร  ใช้เวลาในการเดินทางโดยประมาณ 1.30 ชั่วโมง   

  อย่าลืมนํา Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝั่งท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์กับ
ทางเรือหรือลงมาเดินเล่นตามอัธยาศัย   ทัวร์แนะนํามีดังนี้  

 6091 CLASSIC KUALA LUMPUR AND THE NATIONAL MUSEUM 6  HRSUSD 72.00 
 6092 KUALA LUMPUR, THE GARDEN CITY    6  HRS USD 72.00 
 6096 BATU CAVES AND VIEWS OF KUALA LUMPUR  6  HRS USD 72.00 
 029N BATU CAVES AND SKY BRIDGE         6 HRS USD 99.00 

หมายเหตุ ในกรณีที่ท่านลงไปเที่ยวบนฝั่งเอง กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชัว่โมง 

18.00 น.  เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสูป่ีนัง ประเทศมาเลเซีย 

 เชิญท่านรับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารบนเรือ 
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ค่ํา คืนนี้เชิญท่านพักผ่อน และสนุกสนานกับวันเวลาที่สุดแสนอิสระ  หรือชมการแสดงโชว์ที่พรั่ง
พร้อมด้วยระบบแสงสีเสียง ณ โรงภาพยนตร์  (Deck 3-5)  ที่นํามาให้ท่านได้ชมทุกวันไม่ซ้ํา  

 
 
 
 
 
 

 

   พักค้างคืนบนเรือสําราญ Costa  Fortuna     
วันที่สามของการเดินทาง ปีนัง,  ประเทศมาเลเซีย  

 เรือจอดเทียบท่าตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 14.00 น.  
เช้า              เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์บนเรือ 
08.00 น. เรือเทียบท่า เมืองปีนัง (Penang) ประเทศมาเลเซีย  
 ขอต้อนรับท่านสู่ ปีนัง หรือถูกกล่าวถึงในนามไข่มุกแห่งตะวันออก ปีนังได้รับการสถาปนาให้

เป็นที่มั่นทางการค้าของอังกฤษเมืองแรกในภูมิภาคตะวันออกเมื่อปี 1786   ทุกวันนี้ ปีนังเป็น
เมืองขนาดใหญ่ที่ผสมผสานเอาวัฒนธรรมสองซีกโลกไว้ด้วยกัน กลายเป็นเสน่ห์ดึงดูด  
นักท่องเที่ยวให้มาเยือน   

   อย่าลืมนํา Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งท่ีลงและขึ้นเที่ยวบนฝั่ง 
ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์กับเรือหรือลงมาเดินเล่นตามอัธยาศัย   ทัวร์แนะนํามีดังนี้  

 6250 CLASSIC TOUR OF GEORGETOWN IN THE STATE OF PENANG  31/2 HRS USD 54.00 
 6252 GEORGETOWN FROM HISTORIC BUILDINGS TO  MARVELLOUS GARDENS   

   31/2HRS USD 54.00 
 6254 SIGHTSEEING TOUR OF THE ISLAND OF PENANG 41/2HRS USD 59.00 

หมายเหตุ  ในกรณีที่ท่านลงไปเที่ยวบนฝั่งเอง กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 
กลางวัน เชิญท่านรับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารบนเรือ 
14.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู ่สิงคโปร์  

** คืนนี้ขอให้ท่านเก็บกระเป๋าใบใหญ่และสัมภาระต่างๆให้เรียบร้อย โดยทางเจ้าหน้าที่จะนํา
แท็กผูกกระเป๋าสีต่างๆ ตามเวลาที่จะลงจากเรือมาไว้ให้ท่านในห้องพัก   ให้ท่านผูกแท็ก
กระเป๋าให้เรียบร้อย จากนั้นนํามาวางไว้หน้าห้องพัก  เจ้าหน้าที่ของเรือมาจัดเก็บก่อนเวลา 
23.00 น.  ซึ่งทางเรือจะนํากระเป๋าของท่านลงจากเรือในเช้าวันรุ่งขึ้น   และขอแนะนําให้ท่าน
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จัดของใช้ที่เหลืออยู่นําใส่กระเป๋าใบเล็กเพื่อถือลงจากเรือในวันรุ่งขึ้น ** 

   พักค้างคืนบนเรือสําราญ Costa  Fortuna     
วันที่สีข่องการเดินทาง ท่าเรือสิงคโปร์  

  เรือเทียบท่าเวลา 14.00 น.  
เช้า              รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารบนเรือ 

เช้านี้ท่านสามารถออกกําลังกายด้วยการจ็อกกิ้งบนจ็อกกิ้งแทรคหรือจะว่ายน้ํา ออกกําลังกายที่
ห้องยิม เพื่อความสดชื่น  ก่อนจัดเก็บกระเป๋าสัมภาระให้เรียบรอ้ย 

กลางวัน       เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ 

หลังอาหาร พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ  และรอเจ้าหน้าที่ ประกาศเรียกลงเรือ ณ จุดนัดหมาย    
   อย่าลืมนํา Costa card ติดตัวมาด้วยเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ขณะที่ลงจากเรือ 

14.00 น.    เรือเทียบท่าที่สิงคโปร์    
             หลังจากตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)   

  หมายเหตุ  การเดินทางจากท่าเรือ สู่สนามบิน ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30-45 นาที โดย
รถแท็กซี ่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจราจร  

กรุณาเผื่อเวลาและเดนิทางถึงสนามบนิกอ่นเวลาเที่ยวบินของทา่นอย่างน้อย 3 ชั่วโมง 

 

ราคาพิเศษนี้ จอง และชําระยอดเต็ม ภายใน 17 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น 

 

อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท,  
การเรียกเก็บเซอร์ชาร์จจากทางเรือฯ 

เราสามารถจองตั๋วเครื่องบินและที่พักเพิ่มเติมให้ท่าน รับประกันราคาถูก 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 

ราคาห้องพัก 
บนเรือต่อท่าน 

(บาท) 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า  วันที่  29พ.ย.-2ธ.ค. 61 
Classic Premium 

3rd  

(ผู้ใหญ)่ 

เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ป ี
***  

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
Inside Outside Balcony Inside Outside Balcony 

Full Full Full Full Full 18,900. 10,900. 5,500. 
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อัตรานี้รวม 
1. ค่าห้องพักบนเรือ 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)    
2. บริการอาหารบนเรือทุกมือ้ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ) 
3. ภาษีท่าเรือ และประกันภัยบนเรือ  

อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง / รถรับ-ส่ง จากสนามบิน-ท่าเรือ และ ท่าเรือ-สนามบิน 
2. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า (ถ้ามี) 
3. ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ USD 43.50 / เด็กอายุ 4 – 12 ปี USD 21.75 /  

เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรี 
4.  ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ และค่าภาษีน้ํามัน, ภาษีสนามบิน  
5. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง  
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล  
7. ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินบิาร์ในห้อง ฯ 
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (หากต้องการ) 

หมายเหต ุ:  
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง,จํานวนห้องพักบนเรือ ที่ยังว่างอยู่ 

*** เด็กอายุต่าํกว่า 18 ปี พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ***  ฟรเีฉพาะค่าตั๋วเรือ คงยังชําระ ภาษีท่าเรือ, ประกันภัยบนเรือ  
เงื่อนไขการชาํระเงิน :  

- โปรดชําระค่าทัวร์ยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 1 วันทําการนับ 
จากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง 
เล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ชําระ
เงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการ
เดินทาง) 
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอํานวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  

เงื่อนไขการยกเลิก :  
- ยกเลิกหลังการยืนยัน และชําระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง และจํานวนห้องว่างบนเรือ 

เนื่องจากเป็นแพ็คเจทัวร์ราคาโปรโมชั่น เมื่อชําระค่าบริการยอดเต็มจํานวนแล้ว  
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง, จํานวนห้องพักบนเรือที่ยัง
ว่างอยู่ 



www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 
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ลักษณะห้องพักบนเรือสําราญ Costa Fortuna 
สนใจ Upgrade ห้องพัก โปรดสอบถามค่าบริการเพิ่มเติม 

 

 

 
 


