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สัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดหรูครั้งหนึ่งในชีวิตกับ 

การล่องเรือส าราญระดับโลก COSTA FORTUNA 

 

 

 

 
แหลมฉบัง– เกาะสมุย –สิงคโปร์ 

 

   11 – 14 พฤศจิกายน 2561 (4 วัน 3 คืน) 

ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท 
รวมรถรับส่ง-ไปท่าเรือแหลมฉบัง..ที่นั่งจ านวนจ ากัด...จองก่อน...มีสิทธิ์ก่อน  

 

 รวมตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์-กรุงเทพ 1 เที่ยว 
 รวมทัวร์สิงคโปร์ 1 วันเต็ม 
 มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดท้ังการเดินทาง 
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หมายเหตุ   ฟรี รถส่งแหลมฉบัง ส าหรับท่านท่ีต้องการใช้บริการรถรับ-ส่ง จาก กรุงเทพ-
ท่าเรือแหลมฉบัง กรุณาแจ้งให้กับทางเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า ระหว่างการท าจอง  

08.30 น.  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้แก่ท่าน  
09.00 น. น าท่าน ออกเดินทางสู่ท่าเรือแหลมฉบัง 
12.00 น. เดินทางถึง ท่าเรือแหลมฉบัง (ทุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน) 

น าทุกท่านท าการเช็คอินขึ้นเรือ COSTA FORTUNA ที่ได้รับฉายาว่า Museum at Sea ซึ่ง
เป็นเรือสัญชาติอิตาเลี่ยน โดยเรือมีขนาด 103,000 ตัน แบ่งเป็น 17 ชั้น สามารถรองรับ
ผู้โดยสารได้มากถึง 3,470 ท่าน ที่หรูหราในสไตล์ยุโรป พร้อมบริการในระดับสากล บนเรือ
ส าราญท่านจะได้พบกับความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ เต็มอิ่มกับอาหารสไตล์ยุโรป และ 
อาหารนานาชาติ 24 ชั่วโมง ชมการแสดงแสนอลังการทุกคืนหลังอาหารที่ Theatre Rex รื่น
เริงกับการร้องเพลงและเต้นร า ท่านสามารถออกลีลาแดนซ์กระจายที่  Vulcania Disco **
ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ท่ีเรือส าราญ COSTA FORTUNA จะ
จัดขึ้นในวันถัดไปได้จากเอกสาร Today ที่จะส่งถึงห้องพักของท่านทุกคืน** 

 *** ก่อนท่ีเรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัย
ตามหลักสากล (Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดท่ี
ก าหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพัก
ของท่าน*** 

17.00 น.  เรือส าราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่าเรือแหลมฉบังตัดผ่านอ่าวไทยสู่น่านน้ าสากล 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อม

ไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือส าราญ COSTA 
FORTUNA 

วันแรก กรุงเทพฯ – แหลมฉบัง                        (1) 
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หมายเหตุ  ทุกท่านสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องดื่มได้ ในระหว่างที่อยู่บนเรือส าราญตลอดการ
เดินทาง เพียงใช้ CRUISE CARD ในการสั่งซื้อ รายละเอียดของแพคเกจสามารถขอได้
จากเจ้าหน้าท่ีบนเรือส าราญ 

 
 
 

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
08.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหน้าเกาะสมุย 
 *** อิสระให้ท่านเลือกซ้ือทัวร์เสริมบนฝั่งท่ีทางเรือมีบริการค่ะ*** 
 การเดินทางบนเกาะสมุย บนเกาะสมุยการเดินทางค่อนข้างที่จะสะดวกสบาย มีถนนยาว

รอบเกาะประมาณ 50 กิโลเมตร ชื่อถนนทวีราษฎร์ภักดี และยังมีรถสองแถววิ่งรอบเกาะไว้
ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 6.00 - 21.00 น. ราคาเริ่มตั้งแต่ 30 บาท ไปจนถึง 60 บาท ตามแต่
ระยะทาง ในส่วนของรถแท็กซี่ในเร่ืองของราคาตามแต่ท่านตกลงกับผู้ให้บริการ ไม่มีมิเตอร์ 
หรือท่านใดอยากจะเช่ารถขับเองก็มีให้บริการตั้งแต่รถยนต์จนถึงมอเตอร์ไซค์ ร้านทีใ่หบ้ริการ
เช่ารถจะอยู่แถวๆ ท่าเรือดอนสัก ซึ่งมีให้ท่านเลือกใช้บรืการหลายร้าน ราคาก็แตกต่างกันไป
เร่ิมต้นที่ มอเตอร์ไซค์ 200 บาท รถจิ๊ป 800 บาท ต่อวัน มอเตอร์ไซค์รับจ้างบนเกาะสมุยก็มี
ให้บริการเช่นกัน แต่ราคาอาจจะแพงกว่ารถสองแถวสักหน่อย โดยเร่ิมต้นที่ 30 บาท  

 สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจในเกาะสมุย เกาะสมุยมี
แหล่งท่องเท่ียวส าคัญที่มีชื่อเสียงมากมายและหลากหลาย
รูปแบบ เช่น หาดเฉวง หาดละไม หาดท้องตะเคียน หาด
แม่น้ า หาดหน้าทอน หินตาหินยาย น้ าตกหน้าเหมือง วัด
พระใหญ่ หรือศูนย์วัฒนธรรมวัดละไม เป็นต้น 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
บ่าย ท่านสามารถเลือกเที่ยวชมเกาะสมุยต่อได้ หรือท่านใดที่เหนื่อยล้ากับการเที่ยวช่วงเช้าก็

สามารถพักผ่อนบนเรือส าราญได้ หรือ เลือกใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรือได้
จัดไวเ้พ่ือท่าน นอกจากนีท้่านสามารถเลือกใช้บริการของห้อง Spa & Fitness Center  

 *** ท่านจะต้องกลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรืออกจากท่าประมาณ  1.30 ชั่วโมง *** 

วันที่สอง  เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซ้ือทัวร์เสริมบนฝั่ง)           (2)  
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18.00 น.  เรือส าราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่าเรือเกาะสมุย เพ่ือมุง่หน้าสู่ท่าเรือสิงคโปร์ 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
 หลังอาหารค่ า ชมการแสดงที่ Theatre Rex ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัว 
 

 
 
 

 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ COSTA FORTUNA 
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักของท่าน หรือเลือกที่จะไปออก ก าลังกาย
รับอรุณด้วยการจ็อกกิ้งบนชั้นดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านควรเลือกใช้
บริการของห้อง Fitness Center ส่วนท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง ก็สามารถพลิดเพลินไป
กับการเลือกชม เลือกซื้อ สินค้าที่ระลึก สินค้าแบรนด์ต่าง ๆ ที่ร้าน Duty Free ซึ่งราคาถูก
มาก ๆ  บนเรือส าราญ COSTA FORTUNA  ส าหรับท่านที่ชอบการเสี่ยงดวงห้อง  
Casino บนเรือส าราญฯ ทั้งนี้ยังสามารถเข้าคลาสต่างๆ ท่ีเรือ จัดกิจกรรมไว้ให้กับลูกค้า 
เช่น การสอนเต้นร า การสอนแกะสลัก การท าอาหาร การสอนพับผ้าขนหนูรูปสัตว์ต่าง ๆ 
การสอนนวดแบบผ่อนคลาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ทางเรือจัดไว้ตอบสนองความ
ต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ COSTA FORTUNA 
บ่าย อิสระให้ท่านได้เลือกใช้บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมเล่นเกมบนเรือส าราญ 

COSTA FORTUNA ต ามอั ธยาศั ย  อาทิ  The Snake Game, Musical Quiz, The 

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

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
 หลังอาหารค่ า ชมการแสดงที่ Theatre Rex ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของ

ท่าน 
หมายเหตุ 

วันที่สาม  ล่องน่านน  าสากล                 (3)  
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ในเย็นวันน้ีท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋าลงจากเรือ 
ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง ก่อนเท่ียงคืน โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ท่ีจ าเป็นไว้ใน 
กระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก 
และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวันรุ่งขึ้น ส าหรับท่านท่ี
ต้องการช าระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายของท่านผ่านบัตรเครดิตท่ีท่านได้
ลงทะเบียนไว้ในวันท่ีท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
08.00 น.  เรือส าราญ COSTA FORTUNA เข้าเทียบท่าสิงคโปร์ (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศสิงคโปร์ซึ่ง

เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจ
หนังสือดินทางและศุลกากรแล้ว จากนั้นท่านรับกระเป๋า
และสัมภาระการเดินทางตามแถบสีที่ท่านได้ติดไว้กับ
กระเป๋าท่ีทางเรือให้มา จากนั้นน าท่านเดินทางนั่งรถเข้าสู่
ตัวเมืองสิงคโปร์ ผ่านชมเมืองสิงคโปร์ ท่ีมีการจัดการผังเมืองได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
และสะอาด ซ่ึงล้อมรอบด้วยท าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิ
ซาเบธวอร์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ าสิงคโปร์ น าท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน(Merlion) 

หรือ สิงโตทะเล สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์  โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้า
ออกทางอ่าวมารินา (Marina Bay) มีทัศนียภาพที่สวยงาม บันทึกภาพโรงละครริมน้ า  

 เอสพลานาด (Esplanade) อาคารที่มีลักษณะคล้ายทุเรียนขนาดยักษ์ โดยมีฉากหลังเป็น
สิงคโปร์ฟลายเออร์ (Singapore Flyer) ชิงช้าสวรรค์ขนาด
ยักษ์ท่ีสูงที่สุดในโลก มีความสูงเท่ากับตึก 42 ช้ัน หรือ 165 
เมตร ชมทิวทัศน์ริมอ่าวที่ มารินาเบย์ แซนด์ (Marina Bay 

Sand) คาสิโนสุดหรูใจกลางเมือง สิงคโปร์ เป็นอาคารใน
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของสิงคโปร์ 
ประกอบด้วย อาคาร 3 หลังและสวนลอยฟ้า ซ่ึงมีรูปร่างคล้ายเซิร์ฟบอร์ด (surf board) โดย
มีนัยด้าน ฮวงจุ้ยในการท่ีจะพาสิงคโปร์ผ่านคลื่นลมทางเศรษฐกิจไปได้ด้วยดี หรือเลือก   

วันท่ีส่ี  สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ                  (4)  
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          อิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านการค้าชื่อดังของสิงคโปร์ย่าน ถนนออร์ชาร์ด ที่เต็มไปด้วยสีสันของ
สินค้าหรูหราหลากแบรนด์จาก ทั่วโลกที่สลับกันมาลดราคาในห้างสรรพสินค้านับสิบ ๆ แห่ง 
อาทิ ION, Takashimaya, Tang Plaza, Paragon, 313@Somerset อิสระท่านเลือก
รับประทานอาหารกลางวันและค่ าตามอธัยาศัย 

xx.xx น. พร้อมท่ีจุดนัดหมาย น าท่านเดินทางสู่ สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์ 
xx.xx น. น าท่านเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน xx   เท่ียวบินท่ี xx xxx 
xx.xx น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

###### 

 
อัตราค่าบริการ 

ช่วงวันเดินทาง 11 – 14 พฤศจิกายน 2561 
แบบห้องพัก      ผู้ใหญ่ท่านล่ะ 

 (พัก 2 ท่านต่อห้อง) 
 ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

   พักเดี่ยว 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง     15,999       13,999       12,999   19,999 

ห้องพักแบบมีหน้างต่าง     18,999       13,999       12,999   24,999 

ห้องพักแบบมีระเบียง     22,999   โปรดสอบถาม   โปรดสอบถาม   28,999 

 
อัตราน้ีไม่รวม 

- ค่าทิปพนักงานบนเรือ USD 43.50/ท่าน ตลอดการพักบนเรือ 3 คืน (ช าระบนเรือในวันสุดท้าย) ซึ่งเป็นธรรม
เนียมส าหรับการล่องเรือส าราญ และค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 10 SGD/ท่าน 
*หมายเหตุ ส าหรับทัวร์เสริมบนฝ่ังสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ 

 

ขนาดของห้องพักบนเรือ (เพื่อการโฆษณา) 
 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง (INSIDE CABIN) 
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ห้องพักแบบมีหน้าต่าง (OCEAN VIEW CABIN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องพักแบบมีระเบียง (BALCONY CABIN) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
อัตราน้ีรวม: 
1. ห้องพักบนเรือส าราญ 3 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ท าการช าระเงินมา) 
2. รถรับส่งจากกรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง 
3. ค่าตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ สายการบิน xx ชั้นประหยัด 
4. อาหารบนเรือส าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ , ภาษี

ท่าเรือ 

5. ทัวร์ที่สิงคโปร์ (รายละเอียดตามระบุในรายการ) 
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6. เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอ านวยความสะดวก 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (ส าหรับผู้ที่อายุไม่
เกิน 70 ปี) 

8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 
 
อัตราน้ีไม่รวม: 
1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ USD 43.50/ต่อท่าน (ช าระบนเรือ) 
2. ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 10 SGD/ต่อท่าน 

3. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด 

4. ค่าอาหารพิเศษท่ีท่านสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 

5. ค่าแพคเกจน้ าดื่มบนเรือส าราญ 

6. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 
7.  ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
8.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 

การช าระเงิน  

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินเต็มจ านวน หลังจากมีการส ารองที่แล้ว 2 วันท าการ  
 
การยกเลิก 

- หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณ ี

- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 
45 วัน และจะมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชื่อครั งละ 5,000 บาท/ชื่อ/ครั ง หรือตามราคาที่สายการบิน 
และเรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายมาอีกครั ง 
 

หมายเหตุ: 
1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่

สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้ 
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2. เนื่องจากแพคเกจเป็นแพคเกจแบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
ก่อนการท่องเท่ียวหรือระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถ
ขอคืนค่าบริการได้ รวมท้ังในส่วนของรถรับส่งไปกลับท่าเรือแหลมฉบัง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคืนเงินใดๆ ท้ังสิ้น ในกรณีที่ทางลูกค้า น าหนังสือเดินทางที่มีอายุน้อยกว่า 6 
เดือนมาเดินทาง และไม่ได้รับการอนุญาตให้ขึ้นเรือ จากทางกองตรวจหนังสือเดินทาง ณ ท่าเรือ
แหลมฉบัง 

5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

 
 

รายการและราคาอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ ามัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง 


