
 

 COSTA FORTUNA 

 
เสน้ทาง: สิงคโปร ์–เกาะฟูกว๊ก -สีหนวิุลล ์-เกาะสมยุ – แหลมฉบงั    

SINGAPORE & VIETNAM & CAMBODIA & THAI  

8D7N By TG or SQ 
 
 

 

 

รหสัโปรแกรม : 13900 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 10 - 17 มีนาคม  2563 



 

ก าหนดการเดินทาง: 10-17 มีนาคม 2563 

 

 

 

(ส าคญัมาก ***ทกุท่าน ตอ้งเตรยีมหนงัสือเดินทางท่ีมีอายมุากกว่า 6 เดือนข้ึนไปมาท่ีท่าเรอืดว้ย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง กรงุเทพ – สิงคโปร ์- GARDEN BY THE BAY - เมอรไ์ลออ้น   – 

น ้าพแุห่งความมัง่คัง่ – ถนนออรช์ารด์ - น่านน ้าสากล  

06.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ชัน้ 4 เคารเ์ตอร ์ D เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ี

บรษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มเช็คสมัภาระ และท่ีนัง่กอ่นการเดินทาง  

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

08.00 น. เหิรฟ้าส ู่ สิงคโปร ์โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG403 บนเครือ่งบรกิารท่านดว้ยอาหาร และ  เครื่องด่ืมบน
เครือ่ง 

11.15 น. เดินทางถึงสนามบิน ซางฮี ประเทศสิงคโปร ์โดยท่าอากาศยานนานาชาติชาฮีไดรั้บการลงคะแนนใหเ้ป็นท่าอากาศ

ยานทีด่ทีีส่ดุในโลก  (เวลาทอ้งถิ่น เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร

น าทกุทา่นเดนิทางสู่แหล่งท่องเทีย่วบนเกาะสิงคโปร์  

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

หรอื 

 

 

 

 

 

 

สิงคโปร ์การ ์เดน้ บาย เดอะ เบย ์GARDEN BY THE BAY   

ใหท้่านไดช้มการจัดสวนที่ใหญ่บนเกาะสิงคโปร์ กับตน้ไมน้ านาพันธุ์ บริหารโดยคณะกรรมการอทุยานแห่งชาติ

สิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสงูเขา้ดว้ยกันมีไวส้ าหรับใหผู้ท้ี่มาเยือน

สามารถมองเห็นสวนจากมมุสงูขึน้ 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและ

สวนโดยรอบ และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดย อณุหภมูิที่ตน้ไมต้อ้งการ ดังนี ้

Flower Dome (ชีวภาพแบบแหง้ เย็น)(OCBC SKY WALK) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีม

ตา่งๆ  

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

เมอรไ์ลออ้น 

น าทกุท่านชมวิว เมอรไ์ลออ้น สิงคโปร์ ไฟลเออร์ ตึกเอสพลานาด และบริเวณอ่าวมารีน่าเบย์ จากมมุมองที่

แตกต่าง ซึ่งสวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ท่านสามารถถ่ายรปูคู่กับเมอร์ไลออ้นสัญลักษณ์ของ

ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอายกุว่า 30ปี โดยรปูปั่นคร่ึงสิงโตคร่ึงปลานีห้ันหนา้ออกทางอ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพงาม

มากๆ The Merlion นีถ้กูผสมผสานระหว่างความจริง และต านานซึ่งมีหัวเป็นสิงโตและล าตัวเป็นปลาก าลังโตค้ลื่น 

ส่วนหัวนัน้เป็นสัญลักษณ์ของต านานการคน้พบสิงหปุระ หรือสิงคโปร์ในปัจจบุัน  

 

07.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ชั้น 4 เคารเ์ตอร ์ K เคาน์เตอรส์ายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ี

บรษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มเช็คสมัภาระ และท่ีนัง่กอ่นการเดินทาง  

09.40 น. เหิรฟ้าส ู่ สิงคโปร ์โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี SQ973 บนเครื่องบริการท่านดว้ยอาหาร และ  เครื่องด่ืม
บนเครือ่ง 

13.05 น. เดินทางถึงสนามบิน ซางฮี ประเทศสิงคโปร ์โดยท่าอากาศยานนานาชาติชาฮีไดรั้บการลงคะแนนใหเ้ป็นท่าอากาศ

ยานทีด่ทีีส่ดุในโลก  (เวลาทอ้งถิ่น เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร

น าทกุทา่นเดนิทางสู่แหล่งท่องเทีย่วบนเกาะสิงคโปร์  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ้าพแุห่งความมัง่คัง่ 

ชมน ้าพแุห่งความมัง่คัง่ หรือ Fountain of Wealth เป็นน า้พขุนาดใหญ่ จนไดรั้บการบันทึกใน Guinness Book of 

Records ว่าเป็นน า้พทุีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกนบัตัง้แตปี่ 1988 ซึ่งในปัจจบุันก็ยังไม่มีใครลม้แชมป์ได ้ดว้ยขนาดความสงูที่

มากถึง 13.8 เมตร อีกทั้งน า้พแุห่งนี้ตั้งอยู่ใน กลุ่มอาคารซันเทค ซิตี้ (Suntec city)ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่ว่ากันว่า

ออกแบบตามหลักฮวงจุย้ทกุประการ จึงท าใหเ้ป็นเหมือนจดุศนูยร์วมของพลังงานดา้นบวกตามหลักฮวงจุย้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ถนนออรช์ารด์ 

น าทา่นสู่ย่านธรุกิจใจกลางสิงคโปร์ที ่ถนนออรช์ารด์ ศนูยร์วมหา้งสรรพสินคา้ชัน้น าและสินคา้หลากหลาย อาทิ เช่น 

เซ็นเตอร์พ็อยท ,์ โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดชอป้ป้ิงเซ็นเตอร์ เป็นตน้ ใหท้่านชอป้ป้ิง

สินคา้ มากมายจากทัว่โลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผา้แบรนดเ์นมชั้น น าต่าง ๆ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่

ระลึก ของเล่นเด็กตา่งๆ มากมาย ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสู่สนามบิน 

 

 

 

17.00 น. เร่ิมท าการเช็คอินขึน้เรือส าราญ COSTA FORTUNA   ซึ่งเป็นเรือสัญชาตอิิตาเลี่ยน โดยเรือมีขนาด 102,587 ตัน 

แบ่งเป็น 17 ชั้น (ชั้นส าหรับใชส้อย 13 ชั้น) สามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถึง 3,470 ท่าน ที่หรหูราในสไตล์

ยโุรป พรอ้มบริการในระดับสากล บนเรือส าราญท่านจะไดพ้บกับความบันเทิงหลากหลายรปูแบบ เต็มอ่ิมกับ

อาหารสไตล์ยุโรป และ อาหารเอเชีย ชมการแสดงแสนอลังการทุกคืนหลัง มื้ออาหารค ่าที่ โรงละคร 

Rex1932Theatre **ทา่นสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่เรือส าราญ COSTA FORTUNA จะ

จัดขึน้ในวันถัดไปไดจ้ากเอกสาร Today ทีจ่ะส่งถึงหอ้งพักของทา่นทกุคืน** 

 



 

 *** ก่อนท่ีเรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซอ้มหนีภยัตามหลกัสากล 

(Muster Drill) โดยขอใหผ้ ูโ้ดยสารทกุท่านมารายงานตวัยงัจดุท่ีก าหนดไว ้โดยสงัเกตจดุรวมพลของแต่ล่ะ

ท่านได ้ท่ีแผน่ป้ายดา้นหลงัประตหูอ้งพกัของท่าน*** 

20.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA ออกจากทา่เรือ marina bay cruise center สู่นา่นน า้สากล 

ค ่า ทกุทา่นสามารถรับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ ตามรอบที่ไดม้ีเอกสารวางไวใ้หใ้นหอ้งพัก ทา่น

ยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใชบ้ริการพรอ้มไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมตา่งๆ ทีไ่ดรั้บการคัดสรร

ไวบ้เรือส าราญ COSTA FORTUNA 

  หมายเหต ุทกุทา่นสามารถเลือกซื้อแพคเกจเคร่ืองดืม่บนเรือได ้ตลอดการเดินทาง 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

ทกุทา่นสามารถไดรั้บความสนกุสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มที่ไดจ้ากกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่เชา้จรดค ่า ไม่ว่าจะ

เป็นกิจกรรมการออกก าลังกายตอนเชา้, อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารบฟุเฟต,์ คาสิโนที่จัดเคร่ืองเล่นไวพ้รอ้มส าหรับผูท้ี่

ตอ้งการเสี่ยงโชค, หรือท่านที่ตอ้งการพักผ่อนสามารถใชเ้วลาบริเวณสระน า้กลางแจง้ขนาดใหญ่ แช่สระจากชุชี่, 

ส าหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ทีช่อบกิจกรรมนา่ตืน่เตน้สามารถเล่นเคร่ืองเล่นบนเรือได ้

 

กลางวนั รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA FORTUNA  

วนัท่ีสองของการเดินทาง   ส ู่น่านน ้าสากล  (อิสระกิจกรรมบนเรอืส าราญ)       



 

 

เย็น รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA FORTUNA 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

08.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหนา้เกาะฟูกว๊ก(Phu Quoc)” เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สดุในเวียดนาม ห่างจาก

แหลมฉบังของไทย 540 กิโลเมตร เป็นอีกหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วทางทะเลที่มีชื่อเสียงมากของประเทศเวียดนาม อีกทั้ง

ยังเป็นสวรรคเ์ขตรอ้นอันแสนเงียบสงบท่ามกลางน า้ทะเลสีฟ้าคราม ซึ่งไดรั้บความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวเป็นอย่าง

มาก *** อิสระใหท่้านเลือกซ้ือทวัรเ์สรมิบนฝ่ังท่ีทางเรอืมีบรกิารค่ะ*** 

  สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจของ เกาะฟูกว๊ก  

Ho Quoc Pagoda วัดทางพทุธศาสนาที่สรา้งขึ้นบนเนินเขา

บริเวณชายฝั่งดา้นตะวันออก ซึ่งกล่าวไดว้่าเป็นจดุชมวิว

ทิวทัศนย์ามอาทิตย์ขึ้นเหนืออ่าวไทยไดส้วยที่สดุของเกาะฯ 

ชมเจดีย์องค์ใหญ่ที่ส ุดบนเกาะฟูก๊วกที่ตั้งอยู่ โดดเด่น

ประจันหนา้กับทอ้งทะเล ภายในวัดมีรปูป้ันทางพทุธศาสนา

ตั้งรายเรียงอยู่บนลานหนา้บันไดทางขึ้นสักการะขอพรเจา้

แม่กวนอิมประดษิฐานอยู่ในวัด  

 

หมู่บา้นประมง Ham Ninh ซึ่งในดั้งเดิมนั้นชาวบา้นในหมู่บา้นนี้จะใชป้ลาเพียง

อย่างเดียวในการด ารงชีวิต แต่เมื่อ  ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเมื่อการท่องเที่ยวกลายมา

เป็นแหล่งที่มาของรายไดห้ลัก ชาวบา้นไดเ้ปลี่ยนการด ารงชีวิตดว้ยการขาย

อาหารทะเล และการขายหัตถกรรมสินคา้ของทีร่ะลึก  

เทีย่ง รับประทานอาหาร

กลางวัน ณ หอ้งอาหารของ

เรือส าราญ  

         COSTA FORTUNA 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง   เกาะฟกูว๊ก, ประเทศเวียดนาม  (อิสระเลือกซ้ือทวัรเ์สรมิบนฝ่ัง)       

  



 

 

อิสระใหท้กุทา่น สนกุสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆบนเรือ ที่ท่าเรือ  จัดเตรียมไว้

ใหท้กุทา่นอย่างเต็มทีต่ลอดทัง้วัน ทา่นสามารถเช็คเวลา ดตูารางกิจกรรมต่างๆ ไดจ้ากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่

จะมีส่งไวใ้หท้กุทา่นทกุชา้ทีห่นา้หอ้งของทกุทา่น 

22.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA ออกเดินทางจาก สีหนวุิลล์, ประเทศกัมพชูา  มุ่งส ู่ เกาะสมยุ 

ค ่า  รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

หลังอาหารค ่า ชมการแสดงที่โรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ หอ้งพักส่วนตวัของท่าน 

 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

08.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA เขา้เทียบท่าเมืองสีหนวิุลล ์(Sihanoukville) *** อิสระใหท่้านเลือก  ซ้ือทวัรเ์สริม

บนฝ่ังท่ีทางเรอืมีบริการค่ะ***โดยแต่เดิมเมืองท่าเรือนี้ร ูจ้ักกันในนาม "เมืองกมัปงโสม" ถือเป็นเมืองตากอากาศ

ชายทะเลอันดับหนึ่งของกัมพชูา และยังเป็นเมืองท่าส าคัญ 

โดยมีท่าเรือน า้ลึกระดับสากล (International Port) แห่งเดียว

ของกัมพชูาอีก และเป็นเมืองที่ติดอันดับ 8 ในการจัดอันดับ 

10 สดุยอดหาดในเอเชีย โดยหนังสือพิมพ์ Sunday Herald 

Sun ของประเทศออสเตรเลีย อิสระใหท้่านพักผ่อนใน

หอ้งพักเคบินส่วนตัว หรือ เพลิดเพลินไปกับบริการต่าง ๆ 

ที่เรือส าราญ COSTA FORTUNA คัดสรรไวใ้หเ้ลือก หรือ 

เลือกทีจ่ะไปแวะเยือน เย่ียมชมเมืองสหุนวุิลลด์ว้ยตนเอง  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ          

                       COSTA FORTUNA 

 

อิสระใหท้กุทา่น สนกุสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่ง  านวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ที่ท่าเรือ   จัดเตรียมไว้

ใหท้กุทา่นอย่างเต็มทีต่ลอดทัง้วัน ทา่นสามารถเช็คเวลา ดตูารางกิจกรรมต่างๆ ไดจ้ากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่

จะมีส่งไวใ้หท้กุทา่นทกุชา้ทีห่นา้หอ้งของทกุทา่น 

18.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA ออกจากทา่  

   เมืองสีหนวุิลล ์ประเทศกัมพชูา มุ่งส ู่  เกาะฟูก๊วก   

  

ค ่า  รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ      

             COSTA FORTUNA   หลังอาหารค า่ ชมการแสดงที ่

   โรงละคร  Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไป

พักผ่อน ณ      

   หอ้งพักส่วนตวัของทา่น 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง สีหนวิุลล,์ ประเทศกมัพชูา  (อิสระเลือกซ้ือทวัรเ์สรมิบนฝ่ัง)       



 

 

 

 

*** อิสระใหท่้านเลือก ซ้ือทวัรเ์สริมบนฝ่ังท่ีทางเรอืมีบรกิารค่ะหรอือิสระบนเรอืส าราญ*** 

17.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA ออกจากทา่ เมืองสีหนวุิลล์ ประเทศกัมพชูา มุ่งส ู่  เกาะสมยุ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

08.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหนา้เกาะสมยุ 

  *** อิสระใหท่้านเลือกซ้ือทวัรเ์สรมิบนฝ่ังท่ีทางเรอืมีบรกิารคะ*** 

การเดินทางบนเกาะสมยุ บนเกาะสมยุการเดินทางค่อนขา้งที่จะสะดวกสบาย มีถนนยาวรอบเกาะ ประมาณ  50 

กิโลเมตร ชือ่ถนนทวีราษฎร์ภักดี และก็ยังมีรถสองแถวที่วิ่ง

รอบเกาะไวใ้หบ้ริการ ตั้งแต่เวลา 6.00 - 21.00 น. ราคาก็

เร่ิมกันตั้งแต่ 30 บาท ไปจนถึง 60 บาท ตามแต่ระยะทาง 

แท็กซี่ก็มีแต่ราคาตอ้งตกลงกันเอง ไม่มีมิเตอร์ หรือใคร

อยากจะเชา่รถขบัเองก็มีตัง้แตร่ถยนตจ์นถึงมอเตอร์ไซค์ รา้น

ใหเ้ชา่รถจะอยู่แถว ๆ ท่าเรือดอนสักมีใหเ้ลือกหลายรา้นเลย 

ราคาก็แตกตา่งกันไปเร่ิมตน้ที ่มอเตอร์ไซค ์200 บาท รถจิ๊ป 

800 บาท ตอ่วัน มอเตอร์ไซครั์บจา้งเกาะสมยุก็มีแต่ราคาจะ

แพงกว่ารถสองแถวสักหนอ่ยเร่ิมตน้ที ่30 บาท  

สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจในเกาะสมยุ เกาะสมยุมีแหล่ง

ท่องเที่ยวส าคัญที่มีชื่อเสียงมากมายและ   หลากหลาย

รปูแบบ เช่น หาดเฉวง หาดละไม หาดทอ้งตะเคียน หาด

แม่น ้า หาดหนา้ทอน หินตาหินยาย น ้าตกหนา้เหมือง วัด

พระใหญ่ หรือศนูยว์ัฒนธรรมวัดละไม เป็นตน้ 

 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

อิสระใหท้กุทา่น สนกุสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆบนเรือ ที่ท่าเรือ  จัดเตรียมไว้

ใหท้กุทา่นอย่างเต็มทีต่ลอดทัง้วัน ทา่นสามารถเช็คเวลา ดตูารางกิจกรรมต่างๆ ไดจ้ากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่

จะมีส่งไวใ้หท้กุทา่นทกุชา้ทีห่นา้หอ้งของทกุทา่น 

18.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA เดนิทางออกจากเกาะสมยุ ประเทศไทย 

ค ่า  รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

หลังอาหารค ่า ชมการแสดงที่โรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ หอ้งพักส่วนตวัของท่าน 

 

วนัท่ีหกของการเดินทาง เกาะสมยุ, ประเทศไทย (อิสระเลือกซ้ือทวัรเ์สรมิบนฝ่ัง)      

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง สีหนวิุลล,์ ประเทศกมัพชูา  (อิสระเลือกซ้ือทวัรเ์สรมิบนฝ่ัง)       



 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

07.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอแหลมฉบัง 

*** อิสระใหท่้านเลือกซ้ือทวัรเ์สริมบนฝ่ังท่ีทางเรอืมีบรกิาร*** 

สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจไกลแ้หลมฉบงั แหลมฉบังเป็นส่วนหนึง่ของจังหวัดชลบรีุ มีแหล่งทอ่งเทีย่วที่ไม่ห่างจากแหลมฉบังมากนัก 

มากมายหลายแห่ง เชน่ ปราสาทสัจธรรม สวนเสือศรีราชา ฮาเบอร์แหลมฉบัง สวนนงนชุ หาดดงตาล พัทยา เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

อิสระใหท้กุท่าน สนกุสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆบนเรือ ที่ทา่เรือ  จัดเตรียมไว้

ใหท้กุทา่นอย่างเต็มที่ตลอดทัง้วัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดตูารางกิจกรรมตา่งๆ ไดจ้ากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่

จะมีส่งไวใ้หท้กุท่านทกุชา้ทีห่นา้หอ้งของทกุทา่น 

ค ่า  รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

หลังอาหารค ่า ชมการแสดงที่โรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ หอ้งพักส่วนตวัของท่าน 

 

หมายเหต ุ

ในเย็นวนัน้ีท่านจะไดร้บัป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบ

ใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง กอ่นเท่ียงคืน โดยแยกขา้วของเครือ่งใชท่ี้จ าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจา้หนา้ท่ีของเรือจะ

มาเกบ็กระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตัง้แต่กลางดึก และบัญชีค่าใชจ้่ายต่างๆ จะถกูส่งมาใหท่้านตรวจเช็คก่อนท าการช าระใน

วนัร ุง่ขึ้น ส าหรบัท่านท่ีตอ้งการช าระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชารจ์ค่าใชจ้่ายผ่านบัตรเครดิตท่ีท่านไดใ้หห้มายเลข

ไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง ท่าเรอืแหลมฉบงั     (อิสระเลือกซ้ือทวัรเ์สรมิบนฝ่ัง)      

          



 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.00 น.  เรือส าราญ COSTA FORTUNA เขา้เทยีบทา่แหลมฉบังหลังเสร็จจากพิธีตรวจหนงัสือเดนิทาง ศลุกากร และรับ

กระเป๋า สัมภาระการเดินทางแลว้ เดนิทางกลับเขา้ส ู่กรงุเทพฯ  

 ส าหรบัคณะท่านท่ีจองรถรบัส่งไว ้ม ุ่งหนา้กลบัส ู่กรงุเทพฯพรอ้มคณะ  

........................................................................................................................................... 

อตัราค่าบรกิาร 

ประเภทหอ้งพกับนเรอื 

COSTA FORTUNA 

ผ ูใ้หญ่ท่านล่ะ 

(พกั 2 ท่านต่อหอ้ง) 
พกัเด่ียว 

Inside 26,900 +8,900 

Oceanview 33,900 +11,900 

Balcony 41,900 +15,900 

 

อตัราน้ีไม่รวม    

- ค่าประกนัของเรอืและภาษีท่าเรอื ท่านละ 7,900 บาท 

- ค่าทิปพนกังานบนเรอื  

ส าหรบัหอ้งพกัแบบ Inside / Oceanview / Balcony เก็บทิปคืนละ 14.5 USD 

- ผ ูใ้หญ่    ท่านละ  101.5 USD 

- เด็ก ( อายรุะหว่าง 4-13ปี) ท่านละ  50.75  USD 

ตลอดการเดินทาง 8 วนั ซ่ึงเป็นธรรมเนียมส าหรบัการลอ่งเรอืส าราญ ในส่วนน้ีลกูคา้ตอ้งไป

ช าระเองบนเรอืและจะถกูชารต์เขา้ไปใน Cruise Card โดยอตัโนมติั 

   

วนัท่ีแปดของการเดินทาง ท่าเรอืแหลมฉบงั–  กรงุเทพฯ  

          



 

***** หมายเหต ุส าหรบัทวัรเ์สรมิบนฝ่ังสามารถซ้ือเพ่ิมเติมบนเรอืไดเ้ลยครบั ***** 

 

 

ชนิดและประเภทหอ้งพกั บนเรือ COSTA FORTUNA 

    

  

 

 

 

 

Inside Classic (IC) 

Oceanview Classic (EC) 

Balcony Classic (BC) 

13.9 sq m (149.6 sq ft) 

1 double bed or 2 single 

beds 2 foldaway beds 

17.7 sq m (190.52 sq ft) 

1 double bed or 2 single beds 

1 foldaway bed 

Window (non open) 

20.4 sq m (219.58 sq ft) 

1 double bed or 2 single beds 

1 foldaway bed 

1 sofa bed 



 

 

หอ้งอาหารท่ีท่านสามารถเลือกรบัประทานไดฟ้ร ีรวมอย ู่ในค่าบรกิารทวัรแ์ลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

อตัราน้ีรวม: 

1. หอ้งพักบนเรือส าราญ 7 คืน (ตามแบบหอ้งพักท่ีทา่นไดท้ าการช าระเงนิมา) 

2. อาหารบนเรือส าราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 

3. รถรบัสง่จากกรงุเทพ-ทา่เรือแหลมฉบัง-กรงุเทพ 

4. เจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยอ านวยความสะดวก 

5. ค่าประกันอบุัติเหตกุารเดินทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรบัผูท่ี้อายไุมเ่กิน 70 ปี) 

6. ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอบุัติเหต ุวงเงนิทา่นละ 500,000 บาท (ส าหรบัผูท่ี้อายไุมเ่กิน 70 ปี) 

 

อตัราน้ีไม่รวม: 

1. ค่าทิปพนกังานบนเรอื ผ ูใ้หญ่ ท่านละ 101.50 USD / เด็ก (อายรุะหว่าง 4-13ปี)  

ท่านละ 50.75 USD (ช าระวนัสดุทา้ยบนเรอื COSTA FORTUNA) 

2. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถ่ิน 300 บาท 



 

3. ค่าประกนัของเรอืและภาษีท่าเรอื ท่านละ 7,900 บาท  

4. ค่าทวัรเ์สริมบนฝัง่ตามเมืองตา่งๆ ท่ีเรือจอด 

5. อาหารพิเศษท่ีทา่นสัง่เพ่ิมเติมกับทางเรือ 

6. ค่าเพคเกจน า้ด่ืมบนเรือส าราญ 

7. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 เปอรเ์ซ็นต ์และภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3 เปอรเ์ซ็นต ์

8.  ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรบัชาวตา่งชาติ 

9.  ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัอื่นๆ เชน่ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์ค่าเครื่องด่ืม ฯลฯ 

 

การช าระเงิน  

ราคาน้ีเป็นราคาพิเศษ Early bird หอ้งมีจ านวนจ ากดั ทางบรษิทัฯ จึงขอเก็บเงินค่าช าระบรกิารแบบ

เต็มจ านวน ต่อผ ูโ้ดยสารหน่ึงท่าน หลงัจากมีการท าจองส ารองโปรแกรมท่องเท่ียวแลว้ 1 วนัท าการ  

 

การยกเลิก 

หากมีการยกเลิกทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิ(ไมคื่นเงนิในทกุกรณี)  

หมายเหต ุ: 

1. กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองไมอ่นญุาตใหผ้ ูเ้ดินทางเขา้หรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์

ใหไ้ด ้

2. ระหว่างการเดินทางทอ่งเท่ียว หากทา่นไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละ

สิทธิ์และไมส่ามารถขอคืนค่าบริการได ้

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เชน่ อบัุติเหต ุภยัธรรมชาติ การนัด

หยดุงาน การก่อการจลาจล การถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัใน

ตา่งประเทศ  เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคัญ 

 

โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทางของท่านว่ามีอายกุารใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือนนบัจากวนัท่ีเดินทาง 

กรณีอายหุนงัสือเดินทางนอ้ยกว่า 6 เดือนนบัจากวนัท่ีเดินทาง 

ควรรบีท าเลม่หนงัสือเดินทางใหม่ และสง่ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทางมาใหก้บัทางบรษิทัฯอีกครัง้ 

หากมีการผิดพลาดทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น 

*** เม่ือท่านไดช้ าระเงินค่ามดัจ าบรกิารทวัร ์หรอืช าระค่าบรกิารทวัรเ์ต็มจ านวนแลว้ *** 

*** ทางบรษิทัฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ *** 


