
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

   

   

  

 

 
 

 

ประเภทหอ้งพกับนเรอื // 

ราคาหอ้งพกั บนเรอืตอ่

ท่าน (บาท) 

ผูใ้หญ่ท่านละ 

(พกั 2 ท่าน) 

ผูใ้หญ่ 3rd // 

4th 

ท่านละ 

เดก็อายุต า่กว่า 13 

ปี  

* พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน * 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ท่านละ 

หอ้งดา้นในไม่มหีน้าตา่ง 13,000.- 10,000.- 7,000.- 8,000.- 

หอ้งมหีน้าตา่ง 16,000.- 10,000.- 7,000.- 8,000.- 

หอ้งมรีะเบยีง (เตม็) 19,000.- 10,000.- 7,000.- 10,000.- 

Mini Suite (เตม็) 23,000.- N/A N/A N/A 

Suite (เตม็) 25,000.- 12,000.- 7,000.- N/A 

Grand Suite (เตม็) 29,000.- 12,000.- 7,000.- N/A 
 

วนัแรกของการเดนิทาง : พฤหสับด ีที ่08 พ.ย. 61 กรุงเทพฯ – แหลมฉบงั    
 

08:00  พรอ้มกนั ณ สถานทีนั่ดหมาย         

09:00  น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสูท่า่เรอืแหลมฉบงั  จงัหวดัชลบุร ี  

11:00 ถงึท่าเรอืแหลมฉบงั เพือ่ท าการเชค็อนิขึน้เรอืส าราญ “Costa Fortuna” เรอืส าราญขนาด

ใหญ ่จผุูโ้ดยสารไดม้ากกว่า 2,700 คน มหีอ้งพกัมากกว่า 1,300 หอ้ง พรอ้มพนักงานกว่าพนั

คนคอยใหบ้รกิารทา่น  

   เอกสารทีต่อ้งใชใ้นการเดนิทาง 

1. พาสปอรต์หรอืหนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านมากกกวา่ 6 เดอืน 

2. ตั๋วเรอื (Cruise ticket)  และ Boarding  Form 

3. Health Questionnaire  

4. บตัรเครดติ (Credit card) 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ท่าเรอื เวลาถงึ เวลาออก 

พฤ 08 พ.ย. 61  แหลมฉบงั (ประเทศไทย) - 17:00 

ศุกร ์09 พ.ย. 61 เมอืงสหีนุ (ประเทศกมัพูชา) 09:00 17:00 

เสาร ์10 พ.ย. 61 เกาะสมุย (ประเทศไทย) 09:00 18:00 

อาทติย ์11 พ.ย. 61 แหลมฉบงั (ประเทศไทย) 08:00 - 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หลงัจากน้ันทา่นสามารถขึน้ไปรบัประทานอาหารกลางวนัทีไ่ดห้อ้งอาหารบุฟเฟ่ต ์(Deck 9/10)
หลงัอาหาร เชญิทา่นพกัผ่อนอสิระกบักจิกรรมหลากหลายบนเรอื  

บ่าย ขอเชญิท่านน าเสือ้ชชูพีจากหอ้งพกัของท่าน เขา้รว่มฟังการสาธติระบบความ
ปลอดภยับนเรอื  (Emergency Drill )  กรุณาเชค็เวลาทีแ่น่นอนจากประกาศ
บนเรอือกีคร ัง้  

17:00      เรอืออกจากทา่มุ่งหนา้สู ่สหีนุวลิล ์(Sinhanukville) ประเทศกมัพูชา 

  เชญิทา่นรบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งบุฟเฟ่ต ์

หลงัอาหารเชญิท่านอิสระกบัการพกัผ่อนตามอธัยาศยั เลอืกท าในสิง่ที่ปรารถนา และพบกบั

กจิกรรมอนัแสนสนุกสนาน 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ วนัและเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงใหเ้ชค็เวลาทีแ่น่นอนจาก Today อกีคร ัง้ 
  เวลาอาหารเย็นตามมาตราฐานเอเซยี  แบ่งเป็น 2 รอบ  

 รอบแรกเร ิม่  ตัง้แตเ่วลา 17:30 น.   
 รอบสองเร ิม่ ตัง้แตเ่วลา 20:00 น.  

  พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ Costa Fortuna   
 

วนัทีส่องของการเดนิทาง : ศกุร ์ที ่09 พ.ย. 61 สหีนุวลิล,์ ประเทศกมัพูชา 
 

Welcome to Sinhanoukville 
 เรอืเทยีบท่าต ัง้แตเ่วลา 09:00 – 17:00  

 เชญิรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกั (Main dining) หรอืหอ้งบุฟเฟ่ตบ์นเรอืตาม 

เชา้นีท้่านสามารถออกก าลงักายดว้ยการจ็อกกิง้บนจ็อกกิง้
แทรคระยะทาง  หรอืจะว่ายน ้าออกก าลงักายทีห่อ้งยิม เพื่อ
ความสดชืน่ 

09:00 เรอืเทยีบท่าทีเ่มอืงสหีนุวลิล,์ ประเทศกมัพูชา  หรอืกรุง

พระสีหนุ ที่คนไทยรูจ้กักนัในชือ่ว่า “กมัปงโสม” เป็นเมือง

ชายทะเลยอดนิยมมากทีสุ่ดของกมัพูชา เป็นเมืองเอกของ

จงัหวดัสหีนุวลิล ์อยู่ห่างจากกรุงพนมเปญ 246 กโิลเมตร กอ่ตัง้โดยพระบาทสมเด็จพระนโรดม 

สหีนุเมือ่ปี ค.ศ. 1964 เชญิทกุทา่นรอ ณ จดุนัดหมายทีท่างเรอืประกาศ เพือ่รอเรยีกลงจากเรอื  

ระวางขบัน ้า  102,587 ตนั  / ความยาวของเรอื 272.19 เมตร /  ความกวา้งของเรอื  35.54 เมตร  / จ านวนผูโ้ดยสาร สงูสดุ 2,702 ทา่น  / จ านวนหอ้งพกั 
1,358  หอ้ง / จ านวนลกูเรอื 1,090 คน / จ านวนช ัน้ใหบ้รกิาร (Deck)  17 (13 ช ัน้ส าหรบัผูโ้ดยสาร) เปิดใหบ้รกิารอยา่งเป็นทางการ  2003 



 
 

อยา่ลมืน า Costa card ตดิตวัมาดว้ยทกุคร ัง้ทีล่งและขึน้เทีย่วบนฝ่ัง  ท่านสามารถเลอืกซือ้ทวัร ์
บนฝ่ังกบัทางเรอืหรอืลงมาเดนิเลน่ไดด้ว้ยตนเอง (ไม่รวมในรายการ) ทวัรแ์นะน าดงันี ้

01KY : Panoramic Tour around Sihanoukville by Tuk Tuk  03.50 hrs  US$  49/pax 

01KZ : Ream National Park            04.50 hrs  US$  54/pax 

01LO : Sihanoukville Highlights –Asian guest        04.50 hrs  US$  54/pax 

01L2 : Grand tour of Sihanoukville+lunch        06.00 hrs  US$109/pax 

หมายเหต ุ  ท่านทีล่งจากเรอืเพือ่ไปท่องเทีย่ว กรุณากลบัขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกอย่างน้อย 1 ช ัว่โมง 

  เชญิทา่นรบัประทานอาหารเทีย่ง หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งบุฟเฟ่ต ์

 เชญิท่านรบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งอาหารแบบบุฟ
เฟ่ต ์ 

  (Premium class จะสามารถเลอืกเวลาในการรบัประทานอาหารค ่าล่วงหน้าได)้ 

ค า่นี ้  ทางเรอืจะจดั Welcome Party Night  เลีย้งตอ้นรบัท่านผูม้เีกยีรต ิท่านจะ
เพลดิเพลนิและสนุกสนานกบับรรยากาศของดนตรทีีเ่ตรยีมไวเ้พือ่ท่าน  พรอ้มดว้ย
เมนูอาหารทีจ่ดัเตรยีมไวเ้ป็นพเิศษรวมทัง้ความส าราญอนัหลากหลายทีไ่ดจ้ดัเตรยีม
ไวใ้หท่้าน  

17:00  เรอืออกจากทา่มุ่งหนา้สู ่เกาะสมุย, ประเทศไทย 

  พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ Costa Fortuna   
 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง : เสารท์ี ่10 พ.ย. 61 เกาะสมุย, ประเทศไทย 

Welcome to Koh Samui 
 เรอืเทยีบท่าต ัง้แตเ่วลา 09:00 – 18:00   

 เชญิรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกั (Main dining) หรอืหอ้งบุฟเฟ่ตบ์นเรอืตาม 

เชา้นีท้า่นสามารถออกก าลงักายดว้ยการจ็อกกิง้บนจ็อกกิง้แทรคระยะทาง  หรอื ออกก าลงักาย 
เพือ่ความสดชืน่ 

08:00 เรอืเทยีบทา่ทีเ่กาะสมุย, ประเทศไทย เป็นเกาะทีต่ ัง้อยู่บรเิวณ

อ่าวไทยห่างจากสุราษฎรธ์านีไป  ทางทิศตะวันออก  

นักท่องเทีย่วก็ต่างขนานนามใหเ้กาะสมุยว่าเป็น "สวรรคก์ลาง

อ่าวไทย" มคีวามอุดมสมบูรณไ์ปดว้ยทรพัยากรการท่องเทีย่วที่

มคีวามโดดเดน่ สวยงาม มเีสน่หแ์ตกตา่งกนัไป มแีหล่งท่องเทีย่ว

ที่แสดงถึงศิลปวฒันธรรมของชาวทอ้งถิ่น เชน่ วดัส าเร็จ วดั

ละไม วดัพระใหญ ่เจดยีแ์หลมสอ ฯลฯ เชญิทกุทา่นรอ ณ จดุนัดหมายทีท่างเรอืประกาศ เพือ่รอ
เรยีกลงจากเรอื  อย่าลมืน า Costa card ตดิตวัมาดว้ยทุกคร ัง้ทีล่งและขึน้เทีย่วบนฝ่ัง  ท่าน
สามารถเลอืกซือ้ทวัรบ์นฝ่ังกบัทางเรอืหรอืลงมาเดนิเล่นไดด้ว้ยตนเอง (ไม่รวมในรายการ) ทวัร ์
แนะน าดงันี ้

01MC : Half Day Tour Around the Island by Van  04.50 hrs   US$ 59/pax 

01ME : Half Day Tour Samui Aquarium   03.50 hrs   US$ 64/pax 

01MG : Full Day Around Island by Boat + meal  06.00 hrs   US$ 89/pax 

01MH : Full Day Catamaran Dream Cather + meal 06.50 hrs   US$119/pax 

หมายเหต ุ  ท่านทีล่งจากเรอืเพือ่ไปท่องเทีย่ว กรุณากลบัขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกอย่างน้อย 1 ช ัว่โมง 
  เชญิทา่นรบัประทานอาหารเทีย่ง หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งบุฟเฟ่ต ์

18:00  เรอืออกจากทา่มุ่งหนา้สู่แหลมฉบงั 

  เชญิทา่นรบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์ 
 หลงัอาหารค ่าขอเชญิทา่นพกัผ่อนอยา่งอสิระเลอืกสนุกสนานกบักจิกรรมบนัเทงิหลากหลายบน 

ค ่าคนืนี้ ทางเรอืจะแจง้เวลาใหท่้านน ากระเป๋าใหญ่มาวางไวห้น้าหอ้ง เพือ่น าไปเก็บไวใ้นสโตร ์และน าส่งให ้
พรุง่นีต้ามเวลาทีก่ าหนด ขอเรยีนแนะน าใหท่้านเตรยีมกระเป๋าใบเล็กใสข่องใชส้ว่นตวั ส าหรบัวนัรุง่ขึน้ 



 
 

  พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ Costa Fortuna   
 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง : อาทติยท์ี ่11 พ.ย. 61 แหลมฉบงั – กรุงเทพฯ 
 

Welcome Back to Leam Chabang 
 เรอืเทยีบท่าต ัง้แตเ่วลา 08:00  

 เชญิรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกั (Main dining) หรอืหอ้งบุฟเฟ่ตบ์นเรอื 

08:00 เรอืเทยีบทา่แหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ี 

   หลงัอาหาร พรอ้มกบัจดัเก็บกระเป๋าสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย  และรอเจา้หนา้ทีประกาศเรยีก   ลงเรอื 

11:00   จากน้ันน าทา่นเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ      

13:00  ถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ       

 
หมายเหตุ    ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นรายการไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

ราคานีร้วม 

 ค่าหอ้งพกับนเรอื หอ้งพกัคู่ รวม 3 คนื (พกัสองท่านตอ่หอ้ง) /  ภาษีท่าเรอื  

 อาหารทุกมือ้บนเรอื (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ) 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทาง  

ราคานีไ้ม่รวม 

 ค่าวซีา่ (ถา้ม)ี, ค่าทวัรบ์นฝ่ัง, ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั, ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%, ค่าประกนัอุบตัเิหตุ

อืน่ ๆ  

 ค่าทปิบนเรอื ส าหรบัหอ้ง Inside / Outside / Balcony ผูใ้หญ่ ท่านละ USD 43.50 / เด็กอายุ 12 – 4 ปี 

USD 21.75 / เด็กอายนุอ้ยกว่า 4 ปี ฟร ี

 ค่าทปิบนเรอื ส าหรบัหอ้ง Mini Suite / Suite / Grand Suite ผูใ้หญ่ ท่านละ USD 52.50 / เด็กอายุ 12 

– 4 ปี USD 26.25 / เด็กอายุนอ้ยกว่า 4 ปี ฟร ี
 

เง่ือนไขการช าระเงิน : ช าระมดัจ า 5,000บาท ภาย 24 ชัว่โมงหลงัจอง ช าระเตม็จ านวนภายใน 31 พ.ค. 61   

 

เง่ือนไขการยกเลกิ : ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 

หมายเหต ุ  : ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัระยะเวลาในการจอง,จ านวนหอ้งพกับนเรอื ทีย่งั
ว่างอยู่ 

**************************************************************************************** 


