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สมัผสัประสบการณก์ารเดนิทางสดุหรคูรัง้หนึง่ในชวีติกับ 

การลอ่งเรอืส าราญระดบัโลก COSTA FORTUNA 

 
แหลมฉบัง– เกาะสมุย –สิงคโปร ์

 

   11 – 14 พฤศจิกายน 2561 (4 วนั 3 คืน) 

ราคาเริม่ตน้ 15,999 บาท 
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รวมรถรบัสง่-ไปทา่เรอืแหลมฉบงั..ทีน่ัง่จ านวนจ ากัด...จองก่อน...มสีทิธิก์อ่น  
 

 รวมตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์-กรุงเทพ 1 เที่ยว 
 รวมทัวร์สิงคโปร์ 1 วันเต็ม 
 มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดท้ังการเดินทาง 
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หมายเหตุ   ฟรี รถรับส่ง ส าหรับท่านที่ต้องการใช้บริการรถรับ-ส่ง จาก 

กรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง กรุณาแจ้งให้กับทางเอเย่นต์

ทราบล่วงหน้า ระหว่างการท าจอง  

08.30 น.  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ มีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวย

ความสะดวกให้แก่ท่าน  

09.00 น. น าท่าน ออกเดินทางสู่ท่าเรือแหลมฉบัง 

12.00 น. เดินทางถึง ท่าเรือแหลมฉบัง (ทุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือ

เดินทางท่ีมีอายุมากกว่า 6 เดือน) น าทุกท่านท าการเช็คอินขึ้น

เรือ COSTA FORTUNA ท่ีได้รับฉายาว่า Museum at Sea 

ซึ่งเป็นเรือสัญชาติอิตาเลี่ยน โดยเรือมีขนาด 103,000 ตัน 

แบ่งเป็น 17 ชั้น สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 3,470 

ท่าน ท่ีหรูหราในสไตล์ยุโรป พร้อมบริการในระดับสากล บน

เรือส าราญท่านจะได้พบกับความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ 

เต็มอิ่มกับอาหารสไตล์ยุโรป และ อาหารนานาชาติ 24 ชั่วโมง 

ชมการแสดงแสนอลังการทุกคืนหลังอาหารท่ี Theatre Rex 

รื่นเริงกับการร้องเพลงและเต้นร า ท่านสามารถออกลีลาแดนซ์

ก ร ะจ าย ท่ี  Vulcania Disco * * ท่ าน ส าม ารถ รั บ ท ราบ

รายละเอี ยดของกิจกรรมต่ างๆ ท่ี เรือส าราญ  COSTA 

FORTUNA จะจัดขึ้นในวันถัดไปได้จากเอกสาร Today ท่ีจะ

ส่งถึงห้องพักของท่านทุกคืน** 

 *** ก่อนที่เรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือ

จะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) โดยขอให้

ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่ก าหนดไว้ โดยสังเกต

วนัแรก กรงุเทพฯ – แหลมฉบงั                        

(1) 
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จุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ที่แผ่นป้ายด้านหลัง

ประตูห้องพักของท่าน*** 

17.00 น.  เรือส าราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่าเรือแหลมฉบัง

ตัดผ่านอ่าวไทยสู่น่านน้ าสากล 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ อิสระ

พักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินใน

กิจกรรมต่างๆ ท่ีได้รับการคัดสรรไว้บนเรือส าราญ COSTA 

FORTUNA 

หมายเหตุ  ทุกท่านสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องดื่มได้  ใน

ระหว่างท่ีอยู่บนเรือส าราญตลอดการเดินทาง เพียงใช้ 

CRUISE CARD ในการสั่งซื้อ รายละเอียดของแพคเกจ

สามารถขอได้จากเจ้าหน้าท่ีบนเรือส าราญ 

 

 

 
 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA 

FORTUNA 

08.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหน้าเกาะสมุย 

 *** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการ

ค่ะ*** 

 การเดินทางบนเกาะสมุย บนเกาะสมุยการเดินทางค่อนข้างท่ี

จะสะดวกสบาย มีถนนยาวรอบเกาะประมาณ 50 กิโลเมตร ชื่อ

ถนนทวีราษฎร์ภักดี  และยังมีรถสองแถววิ่งรอบเกาะไว้

ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 6.00 - 21.00 น. ราคาเริ่มตั้งแต่ 30 

วันทีส่อง  เกาะสมยุ, ประเทศไทย (อสิระเลอืกซือ้ทวัร์เสริมบนฝัง่)           

(2)  
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บาท ไปจนถึง 60 บาท ตามแต่ระยะทาง ในส่วน

ของรถแท็กซี่ในเรื่องของราคาตามแต่ท่านตกลงกับผู้ให้

บริการ ไม่มีมิเตอร์ หรือท่านใดอยากจะเช่ารถขับเองก็มี

ให้บริการตั้งแต่รถยนต์จนถึงมอเตอร์ไซค์ ร้านท่ีให้บริการเช่า

รถจะอยู่แถวๆ ท่าเรือดอนสัก ซึ่งมีให้ท่านเลือกใช้บรืการ

หลายร้าน ราคาก็แตกต่างกันไปเริ่มต้นท่ี มอเตอร์ไซค์ 200 

บาท รถจิ๊ป 800 บาท ต่อวัน มอเตอร์ไซค์รับจ้างบนเกาะสมุยก็

มีให้บริการเช่นกัน แต่ราคาอาจจะแพงกว่ารถสองแถวสัก

หน่อย โดยเริ่มต้นท่ี 30 บาท  

 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเกาะสมุย 

เกาะสมุยมีแหล่งท่องเท่ียวส าคัญ ท่ีมี

ชื่อเสียงมากมายและหลากหลายรูปแบบ 

เช่น  หาดเฉวง หาดละไม หาดท้อง

ตะเคียน หาดแม่น้ า หาดหน้าทอน หินตาหินยาย น้ าตกหน้า

เหมือง วัดพระใหญ่ หรือศูนย์วัฒนธรรมวัดละไม เป็นต้น 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 

COSTA FORTUNA 

บ่าย ท่านสามารถเลือกเท่ียวชมเกาะสมุยต่อได้ หรือท่านใดท่ี

เหนื่อยล้ากับการเท่ียวช่วงเช้าก็สามารถพักผ่อนบนเรือส าราญ

ได้ หรือ เลือกใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรือได้

จัดไว้เพ่ือท่าน นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้อง 

Spa & Fitness Center  

 *** ท่านจะต้องกลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรืออกจากท่าประมาณ  

1.30 ชั่วโมง *** 



 
 

6 

 

 

18.00 น.  เรือส าราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่าเรือเกาะสมุย 

เพ่ือมุ่งหน้าสู่ท่าเรือสิงคโปร์ 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA 

FORTUNA 

 หลังอาหารค่ า ชมการแสดงท่ี  Theatre Rex ก่อนกลับไป

พักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัว 

 

 

 

 

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ  COSTA 

FORTUNA 

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักของท่าน 

หรือเลือกท่ีจะไปออก ก าลังกายรับอรุณด้วยการจ็อกกิ้งบน

ชั้นดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านควรเลือกใช้

บริการของห้อง Fitness Center ส่วนท่านท่ีชื่นชอบการช้

อปปิ้ง ก็สามารถพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ 

สินค้าท่ีระลึก สินค้าแบรนด์ต่าง ๆ ท่ีร้าน Duty Free ซึ่ง

ราค าถู กมาก  ๆ  บน เรื อส าราญ  COSTA FORTUNA  

ส าหรับท่านที่ชอบการเสี่ยงดวงห้อง  Casino บนเรือส าราญ

ฯ ท้ังนี้ยังสามารถเข้าคลาสต่างๆ ที่เรือ จัดกิจกรรมไว้ให้กับ

ลูกค้า เช่น การสอนเต้นร า การสอนแกะสลัก การท าอาหาร 

วันทีส่าม  ลอ่งนา่นน้ าสากล                

 (3)  
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การสอนพับผ้าขนหนูรูปสัตว์ต่าง ๆ การสอนนวด

แบบผ่อนคลาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ท่ีทางเรือจัดไว้

ตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ COSTA 

FORTUNA 

บ่าย อิสระให้ท่านได้เลือกใช้บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

หรือร่วมเล่นเกมบนเรือส าราญ COSTA FORTUNA ตาม

อัธยาศัย อาทิ  The Snake Game, Musical Quiz, The 

Towel Game, Arts & Crafts for Origami, Sance 

Lesson: Samba หรือ จะสนุกไปกับ  Super Karaoke ที่  

Disco 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ  ห้องอาหารของเรือส าราญ 

COSTA FORTUNA 

 หลังอาหารค่ า ชมการแสดงท่ี Theatre Rex ก่อนกลับไป

พักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน 

หมายเหตุ 

ในเย็นวนันีท้่านจะไดร้บัปา้ยผูกกระเปา๋สตีา่งๆ ซึ่งเปน็ตวัก าหนดล าดับการ

น ากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง ก่อน

เที่ยงคืน โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จ าเป็นไว้ใน 

กระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่

ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่าน

ตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวันรุ่งขึ้น ส าหรับท่านที่ต้องการช าระผ่าน

บัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายของท่านผ่านบัตรเครดิตที่

ท่านได้ลงทะเบียนไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ 



 
 

8 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA 

FORTUNA 

08.00 น.  เรือส าราญ COSTA FORTUNA เข้า

เทียบท่าสิงคโปร์ (ตามเวลาท้องถิ่น

ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 

1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจหนังสือ

ดินทางและศุลกากรแล้ว จากนั้นท่านรับกระเป๋าและสัมภาระ

การเดินทางตามแถบสีท่ีท่านได้ติดไว้กับกระเป๋าท่ีทางเรือให้

มา จากนั้นน าท่านเดินทางนั่งรถเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ ผ่านชม

เมืองสิงคโปร์ ที่มีการจัดการผังเมืองได้อย่างเป็นระเบียบ

เรียบร้อยและสะอาด ซึ่งล้อมรอบด้วยท าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา

และศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลซิาเบธวอร์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิว

ริมแม่น้ าสิงคโปร์ น าท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอรไ์ลออ้น(Merlion) 

หรอื สงิโตทะเล สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์  โดยรูปป้ัน

ครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมารินา (Marina Bay) 

มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม บันทึกภาพโรงละครริมน้ า  

 เอสพลานาด (Esplanade) อาคารท่ีมี

ลักษณะคล้ายทุเรียนขนาดยักษ์ โดยมี

ฉากหลังเป็นสิงคโปร์ฟลายเออร ์

(Singapore Flyer) ชิงช้าสวรรค์ขนาด

ยักษ์ที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงเท่ากับตึก 

42 ชั้น หรือ 165 เมตร ชมทิวทัศน์ริมอ่าวที่ มารนิาเบย ์แซนด ์

(Marina Bay Sand) คาสิโนสุดหรูใจกลางเมือง สิงคโปร์ เป็น

วันทีส่ี ่  สงิคโปร ์– กรงุเทพฯ                  (4)  
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อาคารในสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ท่ีโดดเด่นท่ีสุด

ของสิงคโปร์ ประกอบด้วย อาคาร 3 หลังและสวนลอยฟ้า ซึ่งมี

รูปร่างคล้ายเซิร์ฟบอร์ด (surf board) โดยมนีัยด้าน ฮวงจุ้ยใน

การท่ีจะพาสิงคโปร์ผ่านคลื่นลมทางเศรษฐกิจไปได้ด้วยดี หรือ

เลือก   

          อิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านการค้าชื่อดังของสิงคโปร์ย่าน ถนนออร์

ชารด์ ท่ีเต็มไปด้วยสีสันของสินค้าหรูหราหลากแบรนด์จาก 

ท่ัวโลกท่ีสลับกันมาลดราคาในห้างสรรพสินค้านับสิบ ๆ แห่ง 

อาทิ ION, Takashimaya, Tang Plaza, Paragon, 

313@Somerset อิสระท่านเลอืกรบัประทานอาหารกลางวนั

และค่ าตามอัธยาศยั 

xx.xx น.พร้อมท่ีจุดนัดหมาย น าท่านเดินทางสู่  สนามบินซางฮี 

ประเทศสิงคโปร ์

xx.xx น.น าท่านเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน xx   

เท่ียวบินท่ี xx xxx 

xx.xx น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

###### 
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อตัราคา่บรกิาร 

ชว่งวันเดนิทาง 11 – 14 พฤศจิกายน 2561 

แบบหอ้งพกั      ผูใ้หญ่ทา่น

ละ่ 

 (พัก 2 ทา่นตอ่

ห้อง) 

 ผูใ้หญ่คนที ่3 

และ 4 

(พักกบัผูใ้หญ ่2 

ท่าน) 

เด็กอายตุ่ ากว่า 12 

ป ี

(พักกบัผูใ้หญ ่2 

ท่าน) 

   พกัเดีย่ว 

ห้องพักแบบไม่มี

หน้าต่าง 

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

ห้องพักแบบมี

หน้างต่าง 

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

ห้องพักแบบมีระเบียง     22,999   โปรดสอบถาม   โปรดสอบถาม   28,999 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

- ค่าทิปพนักงานบนเรือท่านล่ะUSD 14.50/คืน/ท่าน ตลอดการพักบนเรือ 

3 คืน (ช าระบนเรือในวันสุดท้าย) ซึ่ง 

เป็นธรรมเนียมส าหรับการล่องเรือส าราญ 

*หมายเหต ุส าหรบัทัวรเ์สรมิบนฝัง่สามารถสอบถามเพิ่มเตมิไดค้่ะ 
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ขนาดของห้องพกับนเรือ (เพื่อการโฆษณา) 

 

ห้องพักแบบไมม่หีนา้ตา่ง (INSIDE CABIN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องพักแบบมหีนา้ต่าง (OCEAN VIEW CABIN) 
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ห้องพักแบบมรีะเบยีง (BALCONY CABIN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรานีร้วม: 

1. ห้องพักบนเรือส าราญ 3 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ท าการช าระ

เงินมา) 

2. รถรับส่งจากกรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง 

3. ค่าตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ สายการบิน xx ชั้นประหยัด 

4. อาหารบนเรือส าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความ

บันเทิงบนเรือส าราญ, ภาษีท่าเรือ 

5. ทัวร์ท่ีสิงคโปร์ (รายละเอียดตามระบุในรายการ) 

6. เจ้าหน้าท่ีบริษัทคอยอ านวยความสะดวก 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ใน

กรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ท่ีอายุไม่เกิน 70 ปี) 

8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท 

(ส าหรับผู้ท่ีอายุไม่เกิน 70 ปี) 
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อัตรานี้ไม่รวม: 

1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ USD 43.50/ต่อท่าน (ช าระบนเรือ) 

2. ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 10 SGD/ต่อท่าน 

3. ค่าทัวร์เสริมบนฝ่ังตามเมืองต่างๆ ท่ีเรือจอด 

4. ค่าอาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 

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  
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การยกเลิก 

- หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

- ในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนแปลงชือ่ผูเ้ดนิทาง ผู้โดยสารสามารถเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางไดก้อ่นวันเดนิทาง 45 วัน และจะมี
ค่าใช้จา่ยในการเปลีย่นชื่อครัง้ละ 5,000 บาท/ชื่อ/ครัง้ หรือตามราคาทีส่ายการบนิ และเรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายมาอีก
ครั้ง 

 

หมายเหตุ: 

1. กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้ เดินทางเข้าหรือออก

ประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได ้

2. เนื่องจากแพคเกจเป็นแพคเกจแบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่

ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ก่อนการท่องเท่ียวหรือระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว 

ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ รวมทั้งใน

ส่วนของรถรับส่งไปกลับท่าเรือแหลมฉบัง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุ

สุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การ

ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคืนเงินใดๆ ท้ังสิ้น ในกรณีท่ีทางลูกค้า น าหนังสือ

เดินทางท่ีมีอายุน้อยกว่า 6 เดือนมาเดินทาง และไม่ได้รับการอนุญาตให้ขึ้น

เรือ จากทางกองตรวจหนังสือเดินทาง ณ ท่าเรือแหลมฉบัง 

5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 

 

รายการและราคาอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามชว่งเวลาเทศกาล, ราคา

ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ, คา่ธรรมเนยีมของตัว๋และภาษนี้ ามนั และอืน่ๆ 

โปรดตรวจสอบราคากบัทางบรษิทัอกีครัง้ 


