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แพ็คเกจล่องเรือส าราญ Costa Fortuna 4 วัน 3 คืน 
เส้นทาง แหลมฉบัง - สีหนุวิลล์ - เกาะสมุย - แหลมฉบัง  

 

 
ฟรี รถรับส่ง ท่าเรือแหลมฉบงั 

โปรสนุกคุ้มยกก๊วนส าหรับพัก 4 ท่านต่อห้อง เฉพาะท่านที่ 4 ลด 50% เมื่อพัก ห้องด้านใน, ห้องมีหน้าต่าง, ห้องมีระเบียง  
โปรสนุกคุ้มยกก๊วนส าหรับพัก 3 ท่านต่อห้อง เฉพาะท่านที่ 3 ลด 50% เมื่อพัก ห้องสวีท, ห้องแกรนด์สวีท  
โปรวัยเก๋า เทีย่วคุ้ม  อายุ 60 ปีขึ้นไป ลด 1,000 บาท  เมื่อพักห้องมีหน้าต่างขึ้นไป 

หมายเหตุ  เงือ่นไขโปรโมชัน่ ทั้ง 2 โปร ไม่สามารถใช้รว่มกันได้ / เฉพาะท่านที่จอง 200 ท่านแรกเท่านั้น 
และเปน็ไปตามที่บริษัทก าหนดเทา่นั้น 

ก าหนดการเดินทาง วันที่  8-11 พ.ย. 61            ราคาเริม่ต้น   13,000.- 

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 
บริการรถรับสง่จาก กรุงเทพฯ สู่ ท่าเรือแหลมฉบัง - เช็คอินขึ้นเรือส าราญ Costa Fortuna - ซ้อมหนีภัย – อิสระ 

พักผ่อนบนเรือส าราญ 

วันที่2 
เรือส าราญเทยีบท่า เมืองสีหนุวิลล์ - อิสระเดนิเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝัง่ (สอบถามค่าบริการ 

เพิ่มเติมได้จากบนเรือ) - กลับขึ้นเรือส าราญ - อิสระพกัผ่อน 

วันที่3 
เรือส าราญเทยีบท่า เกาะสมุย - อิสระเดนิเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝัง่ (สอบถามคา่บริการเพิ่มเติมได้ 

จากบนเรือ) - กลับขึ้นเรือส าราญ - อิสระชมการแสดงที่ โรงละคร Rex 1932 Theatre 

วันที่4 อ าลาเรือส าราญ เทียบท่าแหลมฉบัง - บริการรถส่งกลบักรุงเทพฯ 
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วันแรก            ท่าเรอืแหลมฉบัง - น่านน้ าสากล  

หมายเหต ุ รถรับส่ง ส าหรับท่านที่ต้องการใช้บริการรถรับ-ส่ง จาก กรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ สามารถขึ้นรถ
ได้ที่ .......(สถานที่ขึ้นรถแจง้ให้ทราบอีกครั้ง)..........และกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการจองทัวร์ ให้ทราบ
ล่วงหนา้ ระหว่างท าการจองทัวร์  

13.00 น. พร้อมกัน ณ ทา่เรือแหลมฉบงั จ.ชลบุรี   
  (ส าคญัมาก ***ทุกทา่น ต้องเตรียมหนังสอืเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปมาที่ท่าเรือด้วย) 
13.30 น. เริ่มท าการเช็คอินขึ้นเรือส าราญ COSTA FORTUNA   ซึ่งเป็นเรือสัญชาติอิตาเลี่ยน โดยเรือมีขนาด 102,587 

ตัน แบ่งเป็น 17 ชั้น (ชั้นส าหรับใช้สอย 13 ชั้น) สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 3,470 ท่าน ที่หรูหราในสไตล์
ยุโรป พร้อมบริการในระดับสากล บนเรือส าราญท่านจะได้พบกับความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ เต็มอิ่มกับ
อาหารสไตล์ยุโรป และ อาหารเอเชีย ชมการแสดงแสนอลงัการทุกคืนหลังมื้ออาหารค่ าที่ โรงละคร 
Rex1932Theatre  **ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่เรือส าราญ COSTA FORTUNA 
จะจัดขึ้นในวันถัดไปได้จากเอกสาร Today ที่จะส่งถึงห้องพักของท่านทุกคืน** 

 
 ก่อนที่เรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) 

โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่ก าหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ที่แผ่นป้าย
ด้านหลังประตูห้องพักของท่าน 

17.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่าเรือแหลมฉบังตัดผ่านอ่าวไทยสู่น่านน้ าสากล 
ค่ า ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารค่ า ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ ตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก 

ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัด
สรรไว้บเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

หมายเหต ุ ทุกท่านสามารถเลือกซื้อแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือได้ ตลอดการเดินทาง 
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วันที่สอง สีหนุวลิล,์ ประเทศกัมพูชา  (อิสระเลือกซือ้ทัวร์เสริมบนฝั่ง)     

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
09.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA เข้าเทียบท่าเมืองสีหนวุิลล์ (Sihanoukville)  
  *** อิสระใหท้่านเลือก ซ้ือทัวร์เสริมบนฝัง่ท่ีทางเรือมีบริการ*** 

 โดยแต่เดิมเมืองท่าเรือน้ีรู้จักกันในนาม "เมืองกัมปงโสม" ถือเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลอันดับหนึ่งของกัมพูชา 
และยังเป็นเมืองท่าส าคัญ โดยมีท่าเรือน้ าลึกระดับสากล (International Port) แห่งเดียวของกัมพูชาอีก และเป็น
เมืองที่ติดอันดับ 8 ในการจัดอันดับ 10 สุดยอดหาดในเอเชีย โดยหนังสือพิมพ์ 
Sunday Herald Sun ของประเทศออสเตรเลีย อิสระใหท้า่นพักผ่อนใน
ห้องพักเคบินส่วนตัว หรือ เพลิดเพลินไปกับบริการต่าง ๆ ที่เรือส าราญ 
COSTA FORTUNA คัดสรรไว้ให้เลือก หรือ เลือกที่จะไปแวะเยือน เยี่ยมชม
เมืองสุหนุวิลล์ด้วยตนเอง  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่ง านวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ที่ท่าเรือ  
จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อ
ว่า TODAY ทีจ่ะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน 

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

วันที่สาม          เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝัง่)      

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
09.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหน้าเกาะสมุย 

*** อิสระใหท้่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝัง่ที่ทางเรือมีบริการ*** 
การเดินทางบนเกาะสมุย บนเกาะสมุยการเดินทางค่อนข้างที่จะสะดวกสบาย 
มีถนนยาวรอบเกาะ ประมาณ  50 กิโลเมตร ชื่อถนนทวีราษฎร์ภักดี และก็ยังมี
รถสองแถวที่วิง่รอบเกาะไว้ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 6.00 - 21.00 น. ราคาก็เริ่ม
กันตั้งแต่ 30 บาท ไปจนถึง 60 บาท ตามแต่ระยะทาง แท็กซี่ก็มีแต่ราคาต้อง
ตกลงกันเอง ไม่มีมิเตอร์ หรือใครอยากจะเช่ารถขับเองก็มีตั้งแต่รถยนต์จนถึง
มอเตอร์ไซค์ ร้านให้เช่ารถจะอยู่แถว ๆ ท่าเรือดอนสักมีให้เลือกหลายร้านเลย 
ราคาก็แตกต่างกันไปเริ่มต้นที่ มอเตอร์ไซค ์200 บาท รถจิ๊ป 800 บาท ต่อวัน 
มอเตอร์ไซค์รับจ้างเกาะสมุยก็มีแต่ราคาจะแพงกว่ารถสองแถวสักหน่อยเริ่มต้น
ที่ 30 บาท  
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 สถานทีท่่องเทีย่วที่น่าสนใจในเกาะสมุย เกาะสมุยมีแหล่งท่องเที่ยวส าคัญที่มีชื่อเสียงมากมายและ  หลากหลาย
รูปแบบ เช่น หาดเฉวง หาดละไม หาดท้องตะเคียน หาดแม่น้ า หาดหนา้ทอน หินตาหินยาย น้ าตกหน้าเหมือง วัด
พระใหญ่ หรือศูนย์วัฒนธรรมวัดละไม เป็นต้น 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
 อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ที่ท่าเรอื  

จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อ
ว่า TODAY ทีจ่ะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน 

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

หลังอาหารค่ า ชมการแสดงทีโ่รงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน 
หมายเหตุ ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้อง

จัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง ก่อนเที่ยงคืน โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก 
เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่ง
มาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวันรุ่งขึ้น ส าหรับท่านที่ต้องการช าระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะ
ชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

วันที่สี ่           ท่าเรอืแหลมฉบัง - กรุงเทพฯ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
 
 
 
 
 
08.00 น.  เรือส าราญ COSTA FORTUNA เข้าเทียบท่าแหลมฉบงัหลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร และ

รับกระเป๋า สัมภาระการเดินทางแล้ว เดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพฯ  
  ส าหรบัคณะทา่นที่จองรถรับส่งไว้ มุ่งหน้ากลับสู่กรงุเทพฯพร้อมคณะ  
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  เงือ่นไขโปรโมชัน่ ทั้ง 2 โปร ไม่สามารถใช้รว่มกันได้ / เฉพาะท่านที่จอง 200 ท่านแรกเท่านั้น 
และเปน็ไปตามที่บริษัทก าหนดเทา่นั้น 
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ประเภทห้องพักบนเรือ ต่อท่าน  
วันที่  8-11 พ.ย. 61   

ผู้ใหญท่่านละ่ 
(พัก 2 ท่านต่อห้อง) 

ผู้ใหญค่นที่ 3 และ 4 
(พักกับผู้ใหญ ่2 ท่าน) 

เด็กอายุต่ ากวา่ 13 ป ี
(พักกับผู้ใหญ ่2 ท่าน) 

พักเดี่ยว 

Inside ห้องด้านใน ไม่มีหนา้ต่าง 13,000 10,000 7,000 8,000 

Oceanview ห้องมีหน้าต่าง 16,000 10,000 7,000 8,000 

Balcony ห้องมีระเบียง 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 

 
อัตรานี้ไม่รวม   ค่าทิปพนักงานบนเรือ  ที่พักห้อง Inside Outside Balcony 
ผู้ใหญ ่   ท่านละ  43.50  USD  /   เด็ก ( อายุระหว่าง 4-12 ป)ี   ท่านละ  21.75  USD / เด็กอายุต่ ากว่า 4 ปี ฟร ี
อัตรานี้ไม่รวม   ค่าทิปพนักงานบนเรือ  ที่พักห้อง Mini Suite / Suite / Grand Suite 
ผู้ใหญ ่   ท่านละ  52.50  USD  /   เด็ก ( อายุระหว่าง 4-12 ป)ี   ท่านละ  26.25  USD / เด็กอายุต่ ากว่า 4 ปี ฟร ี
ตลอดการเดินทาง 4 วัน ซึ่งเป็นธรรมเนียมส าหรบัการลอ่งเรือส าราญ ในส่วนนี้ลูกค้าต้องไปช าระเองบนเรือ และจะถูกชาร์ต

เข้าไปใน Cruise Card โดยอัตโนมัต ิ
 

***** หมายเหตุ ส าหรบัทัวร์เสริมบนฝั่งสามารถซื้อเพิ่มเติมบนเรือได้เลย ***** 
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ชนิดและประเภทห้องพัก บนเรือ COSTA FORTUNA 
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ห้องอาหารทีท่่านสามารถเลือกรับประทานได้ฟรี รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์แล้ว 

 
 
 
 

  
 
อัตรานี้รวม: 
1. ห้องพักบนเรือส าราญ 3 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ท าการช าระเงินมา) 
2. อาหารบนเรือส าราญ, กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือส าราญ 
3. รถรับส่งจากกรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ 
4. ภาษีท่าเรือ 
5. ค่าประกันภัยการเดินทาง 
อัตรานี้ไม่รวม: 
1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ ส าหรับท่านที่พักห้อง  Inside / Outside / Balcony 
ผู้ใหญ ่   ท่านละ  43.50  USD  /   เด็ก ( อายุระหว่าง 4-12 ป)ี   ท่านละ  21.75  USD / เด็กอายุต่ ากว่า 4 ปี ฟร ี
   ค่าทิปพนักงานบนเรือ ส าหรับท่านที่พกัห้อง Mini Suite / Suite / Grand Suite 
ผู้ใหญ ่   ท่านละ  52.50  USD  /   เด็ก ( อายุระหว่าง 4-12 ป)ี   ท่านละ  26.25  USD / เด็กอายุต่ ากว่า 4 ปี ฟร ี
2. ค่าวีซ่า (ถ้าม)ี 
3. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครือ่งดื่ม ฯลฯ 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ (หากต้องการ) 

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. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุอื่นๆ 
7. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ  
8. ค่าเพคเกจน้ าดื่มบนเรือส าราญ 
9. ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
การช าระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ 
ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดนิทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่  
Fax 0 2116 6423 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  หรอืตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่ามัด 
จ า หรือช าระไมค่รบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตใุดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
การยกเลิก  เนื่องจากเป็นแพ็คเกจราคาโปรโมชั่น เมื่อช าระค่าบริการยอดเต็มจ านวนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง  
หรือยกเลิก ขอคืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
หมายเหตุ : 
1. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคา ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง, จ านวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่ 
2. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้ 
3. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์  และไม่สามารถ
ขอคืนค่าบริการได้ 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานการก่อการ
จลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
5. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของตารางเดินเรือ  เหตุการณ์ทางการเมอืงและ/หรือ ภัย
ธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะค านงึถงึความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 
โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่าน ว่าไม่หมดอายุภายใน 6 เดือนนับจากวันก่อนเดินทาง จนถึงวนัเดินทาง 

กรณีอายหุนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนบัจากวันที่เดินทาง ควรรีบท าเล่มหนังสือเดินทางใหม ่และส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง
มาให้กับทางบริษัทฯอีกครั้ง หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

*** เมือ่ท่านได้ช าระเงินค่ามัดจ าบริการทัวร์ หรือช าระค่าบริการทัวร์เต็มจ านวนแล้ว *** 
*** ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ *** 


