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ทริปในฝัน ล่องเรือสําราญ แหลมฉบัง - เกาะสมุย - สิงคโปร ์5 วัน 4 คืน 
สัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุด พิเศษ การล่องเรือสําราญระดับโลก Costa Fortun 

 
 
 

 
 

พักบนเรือสําราญ Costa Fortun 3 คืน - พักสิงคโปร์ 1 คืน 
รวมรถ รับ-ส่งไป ท่าเรือแหลมฉบัง - รวมตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์-กรุงเทพฯ 1 เที่ยว 

รวมเที่ยว - ช้อปปิ้งที่สิงคโปร์ 2 วัน / มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทั้งการเดินทาง 

โดยสายการบิน สกู๊ต แอร์ไลน์/แอร์เอเชีย/ไทยไลอ้อนแอร์ 
ที่นั่ง...สายการบินจํานวนจํากัด...จองก่อนได้ก่อนก่อน 

 
 
 
 
 
 

กําหนดการเดนิทางวนัที่  11-15 พ.ย. 61   (ห้องแบบไม่มีหน้าต่าง)   ราคาเริ่มตน้ที ่    18,999.- 
 

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 บริการรถรับทีก่รุงเทพฯ สู่ ทา่เรือแหลมฉบงั - เช็คอินขึ้นเรือสําราญ Costa Fortuna - อิสระพักผอ่นบนเรือสําราญ 

วันที่2 เรือเทยีบทา่ เกาะสมุย, ประเทศไทย (อสิระเลือกซื้อทัวรเ์สริมบนฝั่ง) 

วันที่3 ล่องน่านน้ําสากล อิสระพักผ่อนบนเรือสําราญ หรือสนุกกับกินกรรมบนเรือมากมาย อาทิ สระวา่ยน้ํา คาสิโน สปา ฟิตเนส 

วันที่4 
อําลาเรือสําราญ จอดเทียบท่า สิงคโปร์ - ถ่ายรูป Merlion Signature - ชมวิวมารินาเบย์ แซนด ์- ช้อปปิ้งถนนออชาร์ด 
เข้าทีพ่ัก 3 ดาว 

วันที่5 ช่วงเช้า อิสระพักผ่อน หรือเดินเล่นย่านกลางเมือง - สนามบินซางฮี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) 
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หมายเหตุ   ฟรี รถส่งแหลมฉบัง สําหรับท่านที่ต้องการใช้บริการรถรับ-ส่ง จาก กรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง 
กรุณาแจ้งให้กับทางเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า ระหว่างการทําจอง  

08.30 น.  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้แก่ท่าน  
09.00 น. นําท่าน ออกเดินทางสู่ท่าเรือแหลมฉบัง 
12.00 น. เดินทางถึง ท่าเรือแหลมฉบัง (ทุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน) นําทุกท่านทํา

การเช็คอินขึ้นเรือ COSTA FORTUNA ที่ได้รับฉายาว่า Museum at Sea ซึ่งเป็นเรือสัญชาติอิตาเลี่ยน 
โดยเรือมีขนาด 103,000 ตัน แบ่งเป็น 17 ชั้น สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 3,470 ท่าน ที่หรูหราใน
สไตล์ยุโรป พร้อมบริการในระดับสากล บนเรือสําราญท่านจะได้พบกับความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ เต็ม
อิ่มกับอาหารสไตล์ยุโรป และ อาหารนานาชาติ 24 ชั่วโมง ชมการแสดงแสนอลังการทุกคืนหลังอาหารที่  
Theatre Rex รื่นเริงกับการร้องเพลงและเต้นรํา ท่านสามารถออกลีลาแดนซ์กระจายที่ Vulcania Disco 
**ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่เรือสําราญ COSTA FORTUNA จะจัดขึ้นในวัน
ถัดไปได้จากเอกสาร Today ที่จะส่งถึงห้องพักของท่านทุกคืน** 

 *** ก่อนที่เรือสําราญจะทําการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล 
(Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่กําหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของ
แต่ล่ะท่านได้ จากแผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน*** 

17.00 น.  เรือสําราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่าเรือแหลมฉบังตัดผ่านอ่าวไทยสู่น่านน้ําสากล 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความ

เพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือสําราญ COSTA FORTUNA 
หมายเหตุ  ทุกท่านสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องดื่มได้ ในระหว่างที่อยู่บนเรือสําราญตลอดการเดินทาง เพียงใช้ 

CRUISE CARD ในการสั่งซื้อ รายละเอียดของแพคเกจสามารถขอได้จากเจ้าหน้าที่บนเรือสําราญ 
 
 
 

 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 
08.00 น. เรือสําราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอเกาะสมุย 
 *** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการค่ะ*** 
 การเดินทางบนเกาะสมุย บนเกาะสมุยการเดินทางค่อนข้างที่จะสะดวกสบาย มีถนนยาวรอบเกาะประมาณ 

50 กิโลเมตร ชื่อถนนทวีราษฎร์ภักดี และยังมีรถสองแถววิ่งรอบเกาะไว้ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 6.00 - 21.00 
น. ราคาเริ่มตั้งแต่ 30 บาท ไปจนถึง 60 บาท ตามแต่ระยะทาง ในส่วนของรถแท็กซี่ในเรื่องของราคา

วันแรก กรุงเทพฯ - แหลมฉบัง                  (1) 

วันที่สอง   เกาะสมุย, ประเทศไทย (อสิระเลือกซื้อทวัร์เสริมบนฝั่ง)            (2)  
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ตามแต่ท่านตกลงกับผู้ให้บริการ ไม่มีมิเตอร์ หรือท่านใดอยากจะเช่ารถขับเองก็มีให้บริการตั้ งแต่รถยนต์
จนถึงมอเตอร์ไซค์ ร้านที่ให้บริการเช่ารถจะอยู่แถวๆ ท่าเรือดอนสัก ซึ่งมีให้ท่านเลือกใช้บรืการหลายร้าน 
ราคาก็แตกต่างกันไปเริ่มต้นที่ มอเตอร์ไซค์ 200 บาท รถจิ๊ป 800 บาท ต่อวัน มอเตอร์ไซค์รับจ้างบนเกาะ 

 สมุยก็มีให้บริการเช่นกัน แต่ราคาอาจจะแพงกว่ารถสองแถวสักหน่อย 
โดยเริ่มต้นที่ 30 บาท  

 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเกาะสมุย เกาะสมุยมีแหล่งท่องเที่ยว
สําคัญที่มีชื่อเสียงมากมายและหลากหลายรูปแบบ เช่น หาดเฉวง หาด
ละไม หาดท้องตะเคียน หาดแม่น้ํา หาดหน้าทอน หินตาหินยาย น้ําตก
หน้าเหมือง วัดพระใหญ่ หรือศูนย์วัฒนธรรมวัดละไม เป็นต้น 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 
บ่าย ท่านสามารถเลือกเที่ยวชมเกาะสมุยต่อได้ หรือท่านใดที่เหนื่อยล้ากับการเที่ยวช่วงเช้าก็สามารถพักผ่อนบน

เรือสําราญได้ หรือ เลือกใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรือได้จัดไว้เพื่อท่าน นอกจากนี้ท่าน
สามารถเลือกใช้บริการของห้อง Spa & Fitness Center  

 *** ท่านจะต้องกลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรืออกจากท่าประมาณ  1.30 ชั่วโมง *** 
18.00 น.  เรือสําราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่าเรือเกาะสมุย เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเรือสิงคโปร ์
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 
 หลังอาหารค่ํา ชมการแสดงที่ Theatre Rex ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัว 
 

 
 
 

 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักของท่าน หรือเลือกที่จะไปออก กําลังกายรับอรุณด้วย
การจ๊อกกิ้งบนชั้นดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านควรเลือกใช้บริการของห้อง  Fitness 
Center ส่วนท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ สินค้าที่ระลึก 
สินค้าแบรนด์ต่าง ๆ ที่ร้าน Duty Free ซึ่งราคาถูกมาก ๆ บนเรือสําราญ COSTA FORTUNA  
สําหรับท่านที่ชอบการเสี่ยงดวง บนเรือสําราญมีห้อง  Casino ทั้งนี้ยังสามารถเข้าคลาสต่างๆ ที่เรือ จัด
กิจกรรมไว้ให้กับลูกค้า เช่น การสอนเต้นรํา การสอนแกะสลัก การทําอาหาร การสอนพับผ้าขนหนูรูป
สัตว์ต่าง ๆ การสอนนวดแบบผ่อนคลาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ทางเรือสําราญจัดไว้ตอบสนองความ
ต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 

วันที่สาม ล่องน่านน้ําสากล                (3)  
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บ่าย อิสระให้ท่านได้เลือกใช้บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมเล่นเกมบนเรือสําราญ  COSTA 
FORTUNA ตามอัธยาศัย อาทิ The Snake Game, Musical Quiz, The Towel Game, Arts & 
Crafts for Origami, Sance Lesson: Samba หรือ จะสนุกไปกับ Super Karaoke ที่  Disco 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 
 หลังอาหารค่ํา ชมการแสดงที่ Theatre Rex ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน 

หมายเหตุ ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋าลงจากเรือ ท่าน
จะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง ก่อนเที่ยงคืน โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นไว้ใน 
 กระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และ
บัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทําการชําระในวันรุ่งขึ้น สําหรับท่านที่ต้องการ
ชําระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายของท่านผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ใน
วันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัต ิ

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 
08.00 น.  เรือสําราญ COSTA FORTUNA เข้าเทียบท่าสิงคโปร์ (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่า

ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจหนังสือดินทาง และ
ศุลกากรแล้ว เชิญท่านรบักระเป๋าและสัมภาระการเดินทางตามแถบสีที่
ท่านได้ติดไว้กับกระเป๋าที่ทางเรือให้มา  

 จากนั้นนําท่านเดินทางนั่งรถเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ ผ่านชมเมืองสิงคโปร์ 
ที่มีการจัดการผังเมืองได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด ซึ่งล้อมรอบด้วยทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา
และศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอร์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ําสงิคโปร์  

  นําท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน (Merlion) หรือ สิงโตทะเล สัญลักษณข์องประเทศสิงคโปร์  โดยรูปปั้น
ครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมารินา (Marina Bay) มีทัศนียภาพที่สวยงาม บันทึกภาพโรงละคร
ริมน้ํา  

 เอสพลานาด (Esplanade) อาคารที่มีลักษณะคล้ายทุเรยีนขนาดยักษ์ โดยมีฉากหลังเป็นสิงคโปร์ฟลาย
เออร์ (Singapore Flyer) ชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ที่สูงที่สุดในโลก มี
ความสูงเท่ากับตึก 42 ชั้น หรือ 165 เมตร  
ชมทิวทัศน์ริมอ่าวที่ มารินาเบย์ แซนด์ (Marina Bay Sand) คาสิโน
สุดหรูใจกลางเมือง สิงคโปร์ เป็นอาคารในสถาปัตยกรรมสมัยใหมท่ี่โดด
เด่นที่สุดของสิงคโปร์ ประกอบด้วย อาคาร 3 หลังและสวนลอยฟ้า ซึ่งมี
รูปร่างคล้ายเซิร์ฟบอร์ด (surf board) โดยมีนัยยะด้าน ฮวงจุ้ยในการที่จะพาสิงคโปร์ผ่านคลื่นลมทาง
เศรษฐกิจไปไดด้้วยดี   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

วันที่สี ่     สิงคโปร ์                   (4)  
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  อิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านการค้าชื่อดังของสิงคโปร์ย่าน ถนนออร์ชาร์ด ที่เต็มไปด้วยสีสันของสินค้าหรูหรา
หลากแบรนด์จากทั่ วโลกที่สลับกันมาลดราคาในห้างสรรพสินค้า นับสิบๆ แห่ง อาทิ  ION, 
Takashimaya, Tang Plaza, Paragon, 313@Somerset  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  นําท่านเช็คอินโรงแรมที่พัก (ระดับ 3 ดาว) 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  อิสระช้อปป้ิง ณ ย่านการค้าชื่อดังของสิงคโปร ์หรือเที่ยวชมย่านใจกลางเมืองสิงคโปร ์
  ตามอัธยาศัย *** ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน *** 
                    เดินทางกลบั ด้วยสายการบิน **สกู๊ต แอร์ไลน์ (Scoot)*** 
18.30 น. พร้อมที่จุดนัดหมาย นําท่านเดินทางสู่ สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์ 

เพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 
22.10 22.00 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน นกสกู๊ต เที่ยวบินที่ TR868 

23.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
เดินทางกลับ ด้วยสายการบิน **แอร์เอเชีย** (Air Asia) 

19.00 น. พร้อมที่จุดนัดหมาย นําท่านเดินทางสู่ สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์ 
เพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

22.10  22.45 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที ่FD 352 
00.10+1 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

เดินทางกลับ ด้วยสายการบิน **ไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion)** 
16.30 น. พร้อมที่จุดนัดหมาย นําท่านเดินทางสู่ สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์ 

เพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 
22.10  20.30 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL105 

21.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

คําแนะนํา  สําหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือ
การเดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายงัสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อ
ตั๋วรถไฟ หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมกีารจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และ
ตารางเวลาการเดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิด
ข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 
              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าว
มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อกัษรจากทางบริษัทฯ 
 

วันที่ห้า             สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ                 (5)  
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน 
งดแถมกระเป๋า วันที่ 11-15 พ.ย. 61 

แบบห้องพัก 

ผู้ใหญท่่านละ่ 
(พัก 2 ท่านต่อห้อง) 

ผู้ใหญค่นที่ 3 และ 4 
(พักกับผู้ใหญ ่2 ท่าน) 

เด็กอายุต่ํากวา่ 12 ป ี
(พักกับผู้ใหญ ่2 ท่าน) 

พักเดี่ยว 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 18,999 16,999 15,999 21,999 

ห้องพักแบบมหีน้าต่าง 21,999 16,999 15,999 25,999 

ห้องพักแบบมรีะเบยีง 24,999 16,999 15,999 28,999 

อัตรานี้รวม: 
1. ห้องพักบนเรือสําราญ 3 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทําการชําระเงินมา) 
2. ห้องพักโรงแรมที่สิงคโปร์ (ระดับ 3 ดาว) 1 คืน 
3. รถรับส่งจากกรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง 
4. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด สิงคโปร์ – กรงุเทพฯ  
5. ค่าขนส่งกระเป๋าโดยสาร ซึ่งสายการบินมีบริการท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไมเ่กิน 20 กิโลกรัม หากน้ําหนกัหรือจํานวนของกระเป๋า
เกินกว่าที่กําหนดท่านอาจต้องชําระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน 
6. อาหารบนเรือสําราญ (ยกเวน้ห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ, ภาษีท่าเรือ 
7. ทัวร์ที่สิงคโปร์ (รายละเอียดตามระบุในรายการ) 
8. เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอํานวยความสะดวก 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางแบบหมู่คณะ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สําหรบัผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 
10. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุแบบหมู่คณะ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สําหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 

อัตรานี้ไม่รวม: 
1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ USD 43.50/ต่อท่าน (USD 14.5/ คืน) และ เด็กอายุ 4-12ปี ท่านละ USD 22 / ต่อท่าน  

(ชําระบนเรือ)  ซึ่งเป็นธรรมเนียมสําหรับการล่องเรือสําราญ  
2. ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 18 SGD/ต่อท่าน 
3. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด 
4. ค่าอาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 
6. ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ 
7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องด่ืม ฯลฯ 
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การชําระเงิน  
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 12,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ สําหรับห้องแบบไม่มี
หน้าต่าง  พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่ม
ใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 
2. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร ์15,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ สําหรับห้องแบบมี
หน้าต่าง  พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่ม
ใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 
3. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร ์18,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ สําหรับห้องแบบมี
ระเบยีง  พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่ม
ใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 
4. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร ์12,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ สําหรับท่านที่ 3 และ 4  พร้อม
ส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดอืน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถ
เดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 
5. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 50 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 55 วันทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไมช่ําระ
เงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิก
การเดินทาง) 
การยกเลิก 
- หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณ ี
- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 45 วัน และจะมี
ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชื่อครั้งละ 3,000 บาท/ชื่อ/ครั้ง หรือตามราคาที่สายการบิน และเรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายมาอีก
ครั้ง 
หมายเหตุ: 
1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได ้
2. เนื่องจากแพคเกจเป็นแพคเกจแบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ก่อนการท่องเที่ยว

หรือระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ รวมทั้งในส่วน
ของรถรับส่งไปท่าเรือแหลมฉบัง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุด
งาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ทางลูกค้า นําหนังสือเดินทางที่มีอายุน้อยกว่า 6 เดือนมา
เดินทาง และไม่ได้รับการอนุญาตให้ขึ้นเรือ จากทางกองตรวจหนังสือเดินทาง ณ ท่าเรือแหลมฉบัง 

5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ํามัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง 



     

     

 

 
 
 

 

 

 BKK Tel : 0 2116 9696(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.cruisedomain.com 

 

 LINE ID : @CruiseDomain 
 Contact@th.cruisedomanin.com  VS150518 

  Page 9 of 9  
 

ขนาดของห้องพักบนเรือ COSTA FORTUNA (เพื่อการโฆษณา) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องอาหารทีท่่านสามารถเลือกรับประทานได้ฟรี รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์แล้ว 
 

 
 


