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สมัผสัประสบการณก์ารเดินทางสดุพิเศษ 

การลอ่งเรือส าราญระดบัโลก COSTA FORTUNA 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day Port Arr Dep 

1 Singapore  18:00 

2 Port Kelang(MALAYSIA) 08;00 15;00 

3 Phuket(THAILAND) 12:00 19:00 

4 Cruising / / 

5 Singapore 08:00  

สิงคโปร ์– มาเลเซีย – ไทย – สิงคโปร ์
 

(5 วนั 4 คืน) 

14 – 18 พฤศจิกายน 2561 
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น ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศสิงคโปร์ โดยสำยกำรบิน 
FD359 (0700 - 1030) สำยกำรบนิ **แอร์เอเชีย**    20 ท่าน 

SL100 (0815 - 1120) สำยกำรบนิ **ไทยไลอ้อน** 120 ท่าน 

TR609 (0840 - 1210) สำยกำรบนิ **นกสกู๊ต**        80 ท่าน 
TR607 (1025 - 1355) สำยกำรบนิ **นกสกู๊ต**        80 ท่าน 
 

16.00 น. น ำทกุท่ำนท ำกำรเช็คอินขึน้เรือ COSTA FORTUNA (ทกุท่ำน ต้องเตรียมหนงัสือเดินทำง
ท่ีมีอำยมุำกกว่ำ 6 เดือน ณ วนัเดินทำง) ท่ีได้รับฉำยำว่ำ Museum at Sea ซึง่เป็นเรือ
สญัชำติอิตำเล่ียน โดยเรือมีขนำด 103,000 ตนั แบ่งเป็น 17 ชัน้ สำมำรถรองรับผู้ โดยสำร
ได้มำกถึง 3,470 ท่ำน ท่ีหรูหรำในสไตล์ยโุรป พร้อมบริกำรในระดบัสำกล บนเรือส ำรำญ
ท่ำนจะได้พบกบัควำมบนัเทิงหลำกหลำยรูปแบบ เต็มอิ่มกบัอำหำรสไตล์ยโุรป และ 
อำหำรนำนำชำติ 24 ชัว่โมง ชมกำรแสดงแสนอลงักำรทกุคืนหลงัอำหำรท่ี Theatre Rex 

ร่ืนเริงกบักำรร้องเพลงและเต้นร ำ ท่ำนสำมำรถออกลีลำแดนซ์กระจำยท่ี Vulcania Disco 

**ท่ำนสำมำรถรับทรำบรำยละเอียดของกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีเรือส ำรำญ COSTA FORTUNA 
จะจดัขึน้ในวนัถดัไปได้จำกเอกสำร Today ท่ีจะส่งถึงห้องพกัของท่ำนทกุคืน** 

 *** ก่อนที่เรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัย
ตามหลักสากล (Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่
ก าหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ จากแผ่นป้ายด้านหลังประตู
ห้องพักของท่าน*** 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญ อิสระพกัผ่อน หรือ เลือกใช้บริกำร
พร้อมไปกับควำมเพลิดเพลินในกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีได้รับกำรคัดสรรไว้บนเรือส ำรำญ 
COSTA FORTUNA 

หมายเหตุ  ทุกท่ำนสำมำรถเลือกซือ้แพคเกจเคร่ืองด่ืมได้ ในระหว่ำงท่ีอยู่บนเรือส ำรำญตลอดกำร
เดินทำง เพียงใช้ CRUISE CARD ในกำรสัง่ซือ้ รำยละเอียดของแพคเกจสำมำรถขอได้
จำกเจ้ำหน้ำท่ีบนเรือส ำรำญ 

 
 
 

 

14 พ.ย. 2561         กรุงเทพฯ – สิงคโปร์            (1) 
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เช้า  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA FORTUNA 
08.00 น. เรือส ำรำญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอท่ี Port Klang 
 ท่ำเรือคลำงเป็นประตูสู่กรุงกัวลำลัมเปอร์ เป็นท่ำเรือท่ีอยู่ใกล้กับเมืองอันงดงำมแห่งนี ้

กวัลำลมัเปอร์เป็นเมืองท่ีมีประชำกร 1.6 ล้ำนคน และเป็นเมืองหลวงท่ีอำยุน้อยท่ีสุดใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เป็นเมืองท่ีได้รับกำรพฒันำไปไกลในช่วงไม่ก่ีทศวรรษท่ีผ่ำนมำ 2 
ศตวรรษท่ีผ่ำนมำคนเหมืองดีบกุได้เจำะฐำนออกจำกป่ำซึง่ยงัมิได้มีนครหลวงแห่งนีต้ัง้อยู่
ท่ีน่ีและเป็นเมืองท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมท่ีโดดเด่น พวกเขำสร้ำงเมืองและ
ประเพณีท่ีน่ำต่ืนตำต่ืนใจท่ีเรำพบได้ 

   เมืองท่ีใกล้ท่ีสดุของ Port Klang คือ Klang เมืองคลำงเป็นเมืองเล็ก ๆ ท่ีมีสถำนท่ี
ท่องเท่ียวท่ีจ ำกัด ท่ำล่องเรือไม่เหมำะส ำหรับกำรเดินเท่ียวชม เพรำะเป็นท่ำเรือ
อตุสำหกรรมขนำดใหญ่ หำกไม่ใช้บริกำรรถรับส่งของสำยกำรล่องเรือ รถแท็กซี่ก็เป็นอีก
ทำงเลือกหนึง่ได้เช่นกนั  

กลางวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA FORTUNA 
15.00 น.  เรือส ำรำญ COSTA FORTUNA ออกจำกท่ำ Port Klang เพ่ือมุ่งหน้ำสู่ท่ำเรือเกำะภเูก็ต 
ค ่า  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA FORTUNA 
 หลงัอำหำรค ่ำ ชมกำรแสดงท่ี Theatre Rex ก่อนกลบัไปพกัผ่อน ณ ห้องพกัส่วนตวั 
ข้อมูลส าหรับท่านที่ต้องการเที่ยวบนฝ่ัง 
 แท็กซี่ใน Port Klang มีสีฟำ้แดงหรือสีขำวและมีมิเตอร์แสดงรำคำดงัต่อไปนี ้
 สถำนีเรือส ำรำญ – กรุงกัวลำลัมเปอร์ รวมทัง้กำรเท่ียวชมสถำนท่ีต่ำงๆ 4 คน 85 

ดอลลาร์สหรัฐ / 250 ริงกติ (โดยประมำณ) 
  สถำนีเรือส ำรำญ – กลำงเมือง (เช่น สถำนีรถไฟ) 18 เหรียญสหรัฐ / 50 เหรียญสหรัฐ 

(โดยประมำณ) และมีเรือข้ำมฟำกไปยงัเกำะปอีูกด้วย 
 บริกำรรถไฟจำก 2 สถำนี Pel Klang ไป KL Sentral และ Batu Caves  

- Pel สถำนีรถไฟกลำง = 14 กม. ไปทำงทิศตะวนัออก 
- Klang = 22 กม. ขบัรถไปทำงตะวนัออกเฉียงเหนือ 
- กวัลำลมัเปอร์ = 60 กิโลเมตรทำงตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 

15 พ.ย. 2561        Port Klang (Malaysia)       (2)  
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เช้า  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA FORTUNA 
12.00 น.  เรือส ำรำญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอใกล้กบัท่ำเรือ เกาะภูเก็ต "ภูเก็ต" ได้ช่ือ

ว่ำเป็นไข่มกุแห่งอันดำมัน เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงไป
ทัว่โลก ในด้ำนควำมสวยงำมของทิวทศัน์ และหำดทรำย 
น ำ้ทะเลสีฟ้ำใส พร้อมด้วยสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ทำงกำรท่องเท่ียวครบครัน ภูเก็ตเกำะขนำดใหญ่อันดับ
หนึง่ของประเทศพืน้ท่ีประมำณ 543 ตร.กม. ของเกำะนีโ้อบล้อมด้วยน ำ้ทะเลสีเขียวมรกต
และมีหำดทรำยขำวเนียน เหมำะแก่กำรพกัผ่อน รวมทัง้ยงัเอือ้ต่อกำรท ำกิจกรรมสนกุใน
ทะเลและริมทะเลอีกด้วย  ควำมโดด เด่นของชำยทะเลและกลุ่มเกำะในภเูก็ตเกิดจำกภมูิ
ประเทศท่ีเป็นชำยฝ่ังทะเลลดตัว พืน้ท่ีส่วนท่ีต ่ำจะจมอยู่ใต้น ำ้ ปรำกฏเฉพำะยอดสูง
เหล่ียมล ำ้เหนือผิวทะเลเป็นกลุ่มเกำะน่ำเท่ียว ส ำหรับตัวเกำะใหญ่คือภูเก็ตนัน้ทำงฝ่ัง
ตะวันตกมีลักษณ์เป็นอ่ำวเว้ำแหว่ง และปูลำดด้วยเม็ดทรำยละเอียด เช่น หำดป่ำตอง 
หำดกะตะ หำดกะรน เป็นต้น  สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีน่ำสนใจได้แก่ ตึกโบรำณ, แหลมพรหม
เทพ, พพิธิภณัฑ์เปลือกหอยภเูก็ต, อนสุำวรีย์วีรสตรี, หำดป่ำตอง เป็นต้น ** 
  ท่านสามารถใช้บริการ Tender Boat ของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
เพื่อไปเที่ยวชมภูเกต็ได้ อิสระให้ท่ำนได้เท่ียวเมืองภเูก็ตและรับประทำนอำหำรกลำงวนั
ได้ตำมอธัยำศยั ได้เวลำน ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่ท่ำเรือ 

19.00 น. เรือส ำรำญ COSTA FORTUNA ถอนสมอออกเดินทำงจำกภเูก็ต มุ่งหน้ำสู่สิงคโปร์ 
ค ่า  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA FORTUNA 

 หลงัอำหำรค ่ำ ชมกำรแสดงท่ี Theatre Rex ก่อนกลบัไปพกัผ่อน ณ ห้องพกัส่วนตวัของ
ท่ำน 

 
 
 

16 พ.ย. 2561        เกาะภูเกต็ (ประเทศไทย)          (3)  



 
 

5 

FOJH 1114(Overnight)_up 25 Apr 2018 

 
 

เช้า  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA FORTUNA 
 อิสระให้ท่ำนได้พกัผ่อนตำมอธัยำศยัในห้องพกัของท่ำน หรือเลือกท่ีจะไปออกก ำลงักำย

รับอรุณด้วยกำรจ๊อกกิง้บนชัน้ดำดฟำ้ หรือหำกต้องกำรฟิตร่ำงกำยท่ำนควรเลือกใช้บริกำร
ของห้อง Fitness Center ส่วนท่ำนท่ีช่ืนชอบกำรช้อปปิง้ ก็สำมำรถเพลิดเพลินไปกบักำร
เลือกชม เลือกซือ้ สินค้ำท่ีระลกึ สินค้ำแบรนด์ต่ำงๆท่ีร้ำนDuty Freeซึง่รำคำถกูมำก ๆ บน
เรือส ำรำญ COSTA FORTUNA  ส ำหรับท่ำนท่ีชอบกำรเส่ียงดวงบนเรือส ำรำญมีห้อง 
Casino ทัง้นีย้งัสำมำรถเข้ำคลำสต่ำงๆ ท่ีเรือ จัดกิจกรรมไว้ให้กับลูกค้ำ เช่น กำรสอน
เต้นร ำ กำรสอนแกะสลกั กำรท ำอำหำร กำรสอนพบัผ้ำขนหนรููปสตัว์ต่ำง ๆ กำรสอนนวด
แบบผ่อนคลำย และอ่ืน ๆ อีกมำกมำย ท่ีทำงเรือส ำรำญจดัไว้ตอบสนองควำมต้องกำร
ของท่ำนได้เป็นอย่ำงดี  

กลางวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA FORTUNA 
บ่าย อิสระให้ท่ำนได้เลือกใช้บริกำร หรือเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ หรือร่วมเล่นเกมบนเรือส ำรำญ 

COSTA FORTUNA ตำมอธัยำศยั อำทิ The Snake Game, Musical Quiz, The 

Towel Game, Arts & Crafts for Origami, Sance Lesson: Samba หรือ จะสนกุไปกบั 
Super Karaoke ท่ี  Disco 

ค ่า  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA FORTUNA 
 หลงัอำหำรค ่ำ ชมกำรแสดงท่ี Theatre Rex ก่อนกลบัไปพกัผ่อน ณ ห้องพกัส่วนตวัของ

ท่ำน 
 
 
เช้า รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA FORTUNA 
08.00 น. เรือส ำรำญ COSTA FORTUNA เข้ำเทียบท่ำเรือ Marine ประเทศสิงคโปร์ ผ่ำนพธีิกำรลงเรือ

และรับกระเป๋ำเดินทำง จำกนัน้อิสระในกำรช้อปปิง้ หรือเท่ียว
ชมยำ่นใจกลำงเมืองสิงคโปร์ น ำท่ำนถ่ำยรูปคู่กบั เมอร์ไล
อ้อน(Merlion) หรือ สิงโตทะเล สญัลกัษณ์ของประเทศ
สิงคโปร์  โดยรูปปัน้คร่ึงสิงโตคร่ึงปลำนีห้นัหน้ำออกทำงอ่ำว
มำรินำ (Marina Bay)  

17 พ.ย. 2561          ล่องน่านน า้สากล             (4)  

18 พ.ย. 2561               สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ              (5)  
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ชมทิวทศัน์ริมอ่ำวท่ี มารินาเบย์ แซนด์ (Marina Bay Sand) คำสิโนสดุหรูใจกลำงเมือง 
สิงคโปร์ เป็นอำคำรในสถำปัตยกรรมสมยัใหม่ท่ีโดดเด่นท่ีสดุของสิงคโปร์ ประกอบด้วย 
อำคำร 3 หลงัและสวนลอยฟำ้ ซึง่มีรูปร่ำงคล้ำยเซิร์ฟบอร์ด (surf board) โดยมีนยัยะด้ำน 
ฮวงจุ้ยในกำรท่ีจะพำสิงคโปร์ผ่ำนคล่ืนลมทำงเศรษฐกิจไปได้ด้วยดี   

xx.xx น.  พร้อมท่ีจดุนดัหมำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินซำงฮี ประเทศสิงคโปร์ 
xx.xx น.  น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่สนำมบินสวุรรณภมูิ โดยสำยกำรบิน XXXX  เท่ียวบินท่ี XXXX 

xx.xx น.  เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภำพ 

น ำท่ำนกลบัสู่กรุงเทพมหำนคร โดยสำยกำรบิน 
SL 101 (1220 - 1350) สำยกำรบนิ **ไทยไลอ้อนแอร์** 60ท่าน 

FD 356 (1500 - 1630) สำยกำรบนิ **แอร์เอเชีย**       20ท่าน 

TR 616 (1800 - 1925) สำยกำรบนิ **นกสกู๊ต**          80ท่าน 

SL 105 (2030 - 2130) สำยกำรบนิ **ไทยไลอ้อนแอร์** 19,20,21ท่าน 

TR 868 (2220 - 2345) สำยกำรบนิ **นกสกู๊ต**          80ท่าน 

 
หมายเหตุ: 
1. กรณีท่ีเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมืองไม่อนุญำตให้ผู้ เดินทำงเข้ำห รือออกประเทศ ทำงบริษัทฯไม่

สำมำรถคืนค่ำทวัร์ให้ได้ 

2. เน่ืองจำกแพคเกจเป็นแพคเกจแบบเหมำจ่ำย หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใดๆ ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน 
ก่อนกำรท่องเท่ียวหรือระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเท่ียว ทำงบริษัทจะถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิและไม่สำมำรถ
ขอคืนค่ำบริกำรได้ รวมทัง้ในส่วนของรถรับส่งไปท่ำเรือแหลมฉบงั 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ อันเกิดจำกเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัย
ธรรมชำติ กำรนดัหยดุงำน กำรก่อกำรจลำจล กำรถกูปฏิเสธไม่ให้เข้ำหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ ในกรณีท่ีทำงลกูค้ำ น ำหนงัสือเดินทำงท่ีมีอำยนุ้อยกว่ำ 6 
เดือนมำเดินทำง และไม่ได้รับกำรอนุญำตให้ขึน้เรือ จำกทำงกองตรวจหนงัสือเดินทำง ณ ท่ำเรือ
แหลมฉบงั 

5. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
 

 
 
รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิ, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 
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ขนาดของห้องพักบนเรือ (เพื่อการโฆษณา) 
 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง (INSIDE CABIN) 

               
Inside Classic (IC) 13.9 sq m (149.6 sq ft) 1 double bed or 2 single beds 2 foldaway beds 
 
 

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง (OCEAN VIEW CABIN) 

           
Ocean view Classic (EC) 17.7 sq m (190.52 sq ft)1 double bed or 2 single beds1 foldaway bed window  

 
ห้องพักแบบมีระเบียง (BALCONY CABIN) 

      
Balcony Classic (BC) 20.4 sq m (219.58 sq ft)1 double bed or 2 single beds1 foldaway bed1 sofa bed 
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