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ทริปล่องเรือส าราญ Costa Fortuna 4 วัน 3 คืน 
เส้นทาง แหลมฉบัง - สีหนุวิลล์(กัมพูชา) - เกาะสมุย - แหลมฉบัง 

 
 

ก าหนดการเดินทาง วันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2561    ราคา 15,999 บาท (พักห้องมีหน้าต่าง) 
                        วันที่ 8-11 พฤศจิกายน  2561   ราคา 18,999 บาท (พักห้องมีระเบียง) 

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

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

วันที่2 
เรือส าราญเทยีบท่า เมืองสีหนุวิลล์ - อิสระเดนิเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝัง่ (สอบถามค่าบริการ
เพิ่มเติมได้ จากบนเรือ) - กลับขึ้นเรือส าราญ - อิสระพักผ่อน 

วันที3่ 
เรือส าราญเทยีบท่า เกาะสมุย - อิสระเดนิเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝัง่ (สอบถามคา่บริการเพิ่มเติมได้
จากบนเรือ) - กลับขึ้นเรือส าราญ - อิสระชมการแสดงที่ โรงละคร Rex 1932 Theatre 

วันที่4 อ าลาเรือส าราญ เทียบท่าแหลมฉบัง - บริการรถส่งกลบักรุงเทพฯ 

 
วันแรกของการเดินทาง          ท่าเรือแหลมฉบัง - น่านน้ าสากล 
 หมายเหตุ รถรับส่ง ส าหรับท่านที่ต้องการใช้บริการรถรับ – ส่ง จาก กรุงเทพฯ - ท่าเรือแหลมฉบัง 

- กรุงเทพฯ สามารถขึ้นรถได้ที่ สวนจุฬาฯ 100ปี และกรุณาแจ้งให้กับทางบริษัททราบล่วงหน้า 
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13.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้แก่ท่าน 
(ส าคัญมาก ***ทุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มอีายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปมาที่ท่าเรือด้วย) 

13.30 น. เริ่มท าการเช็คอินขึ้นเรือส าราญ COSTA FORTUNA ซึ่งเป็นเรือสัญชาติอิตาเลี่ยน โดยเรือมีขนาด 
102,587 ตัน แบ่งเป็น 17 ชั้น (ชั้นส าหรับใช้สอย 13 ชั้น) สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 3,470ท่าน 
ที่หรูหราในสไตล์ยุโรป พร้อมบริการในระดับสากล บนเรือส าราญท่านจะได้พบกับความบันเทิง
หลากหลายรูปแบบ เต็มอิ่มกับอาหารสไตล์ยุโรป และ อาหารเอเชีย ชมการแสดงแสนอลังการทุกคืนหลัง
มื้ออาหารค่ าที่ โรงละคร Rex1932Theatre  **ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่
เรือส าราญ COSTA FORTUNA จะจัดขึ้นในวันถัดไปได้จาก 

**ก่อนที่เรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) 
โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่ก าหนดไว้  

โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ทีแ่ผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน** 
เอกสาร Today ที่จะส่งถึงห้องพักของทา่นทุกคืน** 

 
17.00 น.  เรือส าราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่าเรือแหลมฉบังตัดผ่านอ่าวไทยสู่น่านน้ าสากล 
ค่ า ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ ตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ใน

ห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ 
ที่ได้รับการคัดสรรไว้บเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

   หมายเหต ุ ทกุท่านสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือได้ ตลอดการเดินทาง 
 
 

 
 
 

วันที่สองของการเดินทาง   สีหนุวลิล์ ประเทศกัมพชูา 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
09.00 น.  เรือส าราญ COSTA FORTUNA เข้าเทียบท่าเมืองสีหนุวิลล์ (Sihanoukville) 
 

*** อิสระให้ท่านเลือก  ซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการ***
โดยแต่เดิมเมืองท่าเรือนี้รู้จักกันในนาม "เมืองกัมปงโสม" ถือเป็น
เมืองตากอากาศชายทะเลอันดับหนึ่งของกัมพูชา และยังเป็นเมือง
ท่าส าคัญ โดยมีท่าเรือน้ าลึกระดับสากล (International Port) แห่ง 
เดียวของกัมพูชาอีก และเป็นเมืองที่ติดอันดับ 8 ในการจัดอันดับ 10 
สุดยอดหาดในเอเชีย โดยหนังสือพิมพ์ Sunday Herald Sun ของ
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ประเทศออสเตรเลีย อิสระให้ท่านพักผ่อนในห้องพักเคบินส่วนตัว หรือ เพลิดเพลินไปกับบริการต่าง ๆ ที่เรือ
ส าราญ COSTA FORTUNA คัดสรรไว้ให้เลือก หรือ เลือกที่จะไปแวะเยือน เยี่ยมชมเมืองสุหนุวิลล์ด้วย
ตนเอง  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA 
FORTUNA อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ 
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ที่ท่าเรือ  จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่าน
อย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้
จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าที่หน้าห้องของ
ทุกท่าน 

17.00 น.  เรือส าราญ COSTA FORTUNA ออกเดินทางจาก  
   สีหนุวิวล์ ประเทศกัมพูชา มุ่งสู่ เกาะสมุย 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ  COSTA FORTUNA   หลังอาหารค่ า ชมการแสดงที่

โรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน 
วันที่สามของการเดินทาง  เกาะสมุย ประเทศไทย 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
09.00 น.  เรือส าราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหน้าเกาะสมุย 
*** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการ*** 

การเดินทางบนเกาะสมุย บนเกาะสมุยการเดินทางค่อนข้างที่จะสะดวกสบาย มีถนนยาวรอบ
เกาะ ประมาณ  50 กิโลเมตร ชื่อถนนทวีราษฎร์ภักดี และก็ยังมีรถสองแถวที่วิ่งรอบเกาะไว้
ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 6.00 - 21.00 น. ราคาก็เริ่มกันตั้งแต่ 30 บาท ไปจนถึง 60 บาท 
ตามแต่ระยะทาง แท็กซี่ก็มีแต่ราคาต้องตกลงกันเอง ไม่มีมิเตอร์ หรือใครอยากจะเช่ารถขับเอง
ก็มีตั้งแต่รถยนต์จนถึงมอเตอร์ไซค์ ร้านให้เช่ารถจะอยู่แถว ๆ ท่าเรือดอนสักมีให้เลือกหลาย
ร้านเลย ราคาก็แตกต่างกันไปเริ่มต้นที่ มอเตอร์ไซค์ 200 บาท รถจิ๊ป 800 บาท ต่อวัน 
มอเตอร์ไซค์รับจ้างเกาะสมุยก็มีแต่ราคาจะแพงกว่ารถสองแถวสักหน่อยเริ่มต้นที่ 30 บาท  
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเกาะสมุย  เกาะสมุยมีแหล่งท่องเที่ยวส าคัญที่มีชื่อเสียง
มากมายและ  หลากหลายรูปแบบ เช่น หาดเฉวง หาดละไม หาดท้องตะเคียน หาดแม่น้ า หาด
หน้าทอน หินตาหินยาย น้ าตกหน้าเหมือง วัดพระใหญ่ หรือศูนย์วัฒนธรรมวัดละไม เป็นต้น 

 
 
 
 



www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 

 

 

 

 

  

 

VS180918 

Page 4 of 7  

 
 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆบนเรือ 
ที่ท่าเรือ  จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตาราง
กิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุก
ท่าน 

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

หลังอาหารค่ า ชมการแสดงที่โรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพัก
ส่วนตัวของท่าน 

 
 

 
 
 
วันที่สี่ของการเดินทาง ท่าเรือแหลมฉบัง - กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

  
 8.00 น.    เรือส าราญ COSTA FORTUNA เข้าเทียบท่าแหลมฉบังหลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร และรับ

กระเป๋า สัมภาระการเดินทางแล้วเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพฯ มุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยรถบัส 

 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน วันที่  8-11 พ.ย. 61  (งดแถมกระเป๋า) 

ประเภทห้องพักบนเรือ ผู้ใหญท่่านละ่ ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4 เด็กอายุต่ ากวา่ 13 ป ี
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อัตรานี้ไม่รวม   ค่าทิปพนักงานบนเรือ  

ส าหรบัห้องพักแบบ Inside / Balcony / เก็บทิปท่านละ 

- ผู้ใหญ ่    ท่านละ  43.5  USD 

- เด็ก ( อายุระหว่าง 4-13ปี) ท่านละ  21.75  USD 

ตลอดการเดินทาง 4 วัน ซึ่งเป็นธรรมเนียมส าหรับการล่องเรือส าราญ ในส่วนนี้ลูกค้าต้องไปช าระเองบนเรือและจะถูกชาร์ตเขา้ไป

ใน Cruise Card โดยอัตโนมัติ 

***** หมายเหตุ ส าหรับทัวร์เสริมบนฝั่งสามารถซื้อเพิ่มเติมบนเรือได้เลยครับ ***** 

ชนิดและประเภทห้องพัก บนเรือ COSTA FORTUNA 
   Oceanview Classic (EC) 

17.7 sq m (190.52 sq ft) 
1 double bed or  
2 single beds                                               
1 foldaway bed 
Window (non open) 

                                                                                                 
   Balcony Classic (BC) 
20.4 sq m (219.58 sq ft) 

1 double bed or  
2 single beds                                      
1 foldaway bed 
1 sofa bed 

 
 
 
 
 

ห้องอาหารทีท่่านสามารถเลือกรับประทานได้ฟรี รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์แล้ว 

COSTA FORTUNA (พัก 2 ท่านต่อห้อง) (พักกบัผู้ใหญ ่2 ท่าน) (พักกับผู้ใหญ ่2 ท่าน) 
Ocean view  CLASSIC 15,999 10,999 7,999 
Balcony CLASSIC 18,999 10,999 7,999 
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อัตรานี้รวม 
1. ห้องพักบนเรือส าราญ 3 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ท าการช าระเงินมา) 
2. อาหารบนเรือส าราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ, ภาษีท่าเรือ 
3. รถรับส่งจากกรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ 
4. เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอ านวยความสะดวก 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 
6. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 

อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ  43.5  USD / เด็ก (อายุระหว่าง 4-13ปี) ท่านละ  21.75 USD 
2. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด 
3. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 

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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4. ค่าแพ็คเกจน้ าด่ืมบนเรือส าราญ 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 
6. ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาต ิ
7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องด่ืม ฯลฯ 

การช าระเงิน  
- โปรดช าระคา่ทัวร์ยอดเต็มจ านวน หลังจากที่ได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 1-2 วันท าการนับ 
จากวันจองทัวร์ พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไมห่มดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง 
เล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ช าระเงินค่า
มัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- แพ็คเกจนี ้ไม่มีเจ้าหน้าที่ทวัร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- ยกเลิกหลังการยืนยัน และช าระเงนิแล้ว เก็บค่าใช้จา่ยเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึน้อยู่กับระยะเวลาในการจอง และจ านวนห้องว่างบนเรือ 
การยกเลิก 
หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน (ไม่คืนเงินในทุกกรณี) แต่ทางผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อน
วันเดินทาง 30 วันท าการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)  

หมายเหตุ : 
1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้ 
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่

สามารถขอคืนค่าบริการได ้
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ

ก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
 

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านวา่มีอายุการใชง้านอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง 
กรณีอายุหนังสือเดนิทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวนัที่เดินทาง 

ควรรีบท าเล่มหนังสือเดนิทางใหม่ และสง่ส าเนาหน้าหนงัสือเดนิทางมาให้กับทางบริษัทฯอีกครั้ง 
หากมีการผิดพลาดทางบรษิัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

*** เมื่อท่านได้ช าระเงินคา่มัดจ าบริการทัวร์ หรือช าระค่าบริการทัวรเ์ต็มจ านวนแลว้ *** 
*** ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ *** 

 


