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COSTA FORTUNA  

 

วันท่ี 10 - 17 มีนาคม 2563 

เส้นทาง: สิงคโปร์ –เกาะฟู้โกว๊ก -สีหนุวิลล์ -เกาะสมยุ – แหลมฉบัง    

SINGAPORE & VIETNAM & CAMBODIA & THAI  

8D7N By TG or SQ 
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ก าหนดการเดินทาง: 10-17 มีนาคม 2563 
(ส าคัญมาก ***ทกุท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางท่ีมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึน้ไปมาท่ีท่าเรอืด้วย) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

หรือ 
 
 
 

 
 
 
 
 

สิงคโปร์ การ์ เด้น บาย เดอะ เบย์ GARDEN BY THE BAY   

ให้ท่านได้ชมการจัดสวนท่ีใหญ่บนเกาะสิงคโปร์ กับต้นไม้น านาพันธุ์ บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ

สิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ท่ีมีความสูงเข้าด้วยกันมีไว้ส าหรับให้ผู้ท่ีมา

เยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงาม

ของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดย อุณหภูมิท่ีต้นไม้

ต้องการ ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้ง เย็น)(OCBC SKY WALK) และ Cloud Forest (ชีวภาพ

แบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ  

                    
 
 

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

น ้าพแุห่งความมัง่คัง่ – ถนนออรช์ารด์ - น่านน ้าสากล  

06.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ชั้น 4 เคารเ์ตอร ์ D เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ี

บรษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มเช็คสมัภาระ และท่ีนัง่กอ่นการเดินทาง  

08.00 น. เหิรฟ้าส ู่ สิงคโปร ์โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG403 บนเครื่องบริการท่านดว้ยอาหาร และ  เครื่องด่ืม
บนเครือ่ง 

11.15 น. เดินทางถึงสนามบิน ซางฮี ประเทศสิงคโปร ์โดยท่าอากาศยานนานาชาติชาฮีไดร้ับการลงคะแนนใหเ้ป็นท่าอากาศ

ยานท่ีดีท่ีสดุในโลก  (เวลาทอ้งถ่ิน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) น าท่านผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร

น าทกุท่านเดินทางสูแ่หลง่ท่องเท่ียวบนเกาะสิงคโปร ์ 

 

07.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ชัน้ 4 เคารเ์ตอร ์ K เคานเ์ตอรส์ายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน์ โดยมี

เจา้หนา้ท่ีบรษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มเช็คสมัภาระ และท่ีนัง่กอ่นการเดินทาง  

09.40 น. เหิรฟ้าส ู่ สิงคโปร ์โดยสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี SQ973 บนเครือ่งบรกิารท่านดว้ยอาหาร และ  
เครือ่งด่ืมบนเครือ่ง 

13.05 น. เดินทางถึงสนามบิน ซางฮี ประเทศสิงคโปร ์โดยท่าอากาศยานนานาชาติชาฮีไดร้ับการลงคะแนนใหเ้ป็นท่าอากาศ

ยานท่ีดีท่ีสดุในโลก  (เวลาทอ้งถ่ิน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) น าท่านผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร

น าทกุท่านเดินทางสูแ่หลง่ท่องเท่ียวบนเกาะสิงคโปร ์ 
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เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
เมอร์ไลอ้อน 

น าทุกท่านชมวิว เมอร์ไลอ้อน สิงคโปร์ ไฟลเออร์ ตึกเอสพลานาด และบริเวณอ่าวมารีน่าเบย์ จากมุมมองท่ี

แตกต่าง ซึ่งสวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อนสัญลักษณ์ของ

ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอายุกว่า 30ปี โดยรูปป่ันครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพ

งามมากๆ The Merlion นี้ถูกผสมผสานระหว่างความจริง และต านานซึ่งมีหัวเป็นสิงโตและล าตัวเป็นปลาก าลัง
โต้คลื่น ส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของต านานการค้นพบสิงหปุระ หรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

น  าพุแห่งความม่ังคั่ง 

ชมน  าพุแห่งความม่ังคั่ง หรือ Fountain of Wealth เป็นน้ าพุขนาดใหญ่ จนได้รับการบันทึกใน Guinness 

Book of Records ว่าเป็นน้ าพุท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกนับต้ังแต่ปี 1988 ซึ่งในปัจจุบันก็ยังไม่มีใครล้มแชมป์ได้ ด้วย

ขนาดความสูงท่ีมากถึง 13.8 เมตร อีกท้ังน้ าพุแห่งนี้ต้ังอยู่ใน กลุ่มอาคารซันเทค ซิต้ี (Suntec city)ซึ่งเป็น

กลุ่มอาคารท่ีว่ากันว่าออกแบบตามหลักฮวงจุ้ยทุกประการ จึงท าให้เป็นเหมือนจุดศูนย์รวมของพลังงานด้านบวก

ตามหลักฮวงจุ้ย 
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ถนนออร์ชาร์ด 

น าท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ท่ี ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นน าและสินค้าหลากหลาย อาทิ 

เช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน, ลักก้ีพลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์ เป็นต้น ให้ท่านชอ้

ปป้ิงสินค้า มากมายจากท่ัวโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้น น าต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก 

ของท่ีระลึก ของเล่นเด็กต่างๆ มากมาย ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

 
 
17.00 น. เริ่มท าการเช็คอินขึ้นเรือส าราญ COSTA FORTUNA   ซึ่งเป็นเรือสัญชาติอิตาเลี่ยน โดยเรือมีขนาด 102,587 

ตัน แบ่งเป็น 17 ชั้น (ชั้นส าหรับใช้สอย 13 ชั้น) สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 3,470 ท่าน ท่ีหรูหราในสไตล์
ยุโรป พร้อมบริการในระดับสากล บนเรือส าราญท่านจะได้พบกับความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ เต็มอิ่มกับ
อาหารสไตล์ยุโรป และ อาหารเอเชีย ชมการแสดงแสนอลังการทุกคืนหลังมื้ออาหารค่ าท่ี  โรงละคร 

Rex1932Theatre **ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ท่ีเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
จะจัดขึ้นในวันถัดไปได้จากเอกสาร Today ท่ีจะส่งถึงห้องพักของท่านทุกคืน** 
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*** ก่อนท่ีเรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลัก

สากล (Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดท่ีก าหนดไว้ โดย

สังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ท่ีแผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน*** 
20.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่าเรือ marina bay cruise center สู่น่านน้ าสากล 
ค่ า ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ ตามรอบท่ีได้มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก 

ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ท่ีได้รับการคัด

สรรไว้บเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
  หมายเหตุ ทุกท่านสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือได้ ตลอดการเดินทาง 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

ทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มท่ีได้จากกิจกรรมท่ีจัดขึ้นต้ังแต่เช้าจรดค่ า ไม่ว่าจะ

เป็นกิจกรรมการออกก าลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าท่ีห้องอาหารบุฟเฟต์, คาสิโนท่ีจัดเครื่องเล่นไว้พร้อมส าหรับผู้
ท่ีต้องการเสี่ยงโชค, หรือท่านท่ีต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสระน้ ากลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี่, 
ส าหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ท่ีชอบกิจกรรมน่าต่ืนเต้นสามารถเล่นเครื่องเล่นบนเรือได้ 

วนัท่ีสองของการเดินทาง   ส ูน่่านน ้าสากล  (อิสระกิจกรรมบนเรือส าราญ)       
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กลางวัน รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA  

 

เย็น รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
08.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหน้าเกาะ

ฟูก๊วก(Phu Quoc)” เป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดในเวียดนาม 
ห่างจากแหลมฉบังของไทย 540 กิโลเมตร เป็นอีกหนึ่ง
สถานท่ีท่องเท่ียวทางทะเลท่ีมีชื่อเสียงมากของประเทศ
เวียดนาม อีกท้ังยังเป็นสวรรค์เขตร้อนอันแสนเงียบสงบ
ท่ามกลางน้ าทะเลสีฟ้าคราม ซึ่งได้รับความนิยมในหมู่

นักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก *** อิสระให้ท่านเลือกซื อ
ทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการค่ะ*** 

  สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของ เกาะฟูก๊วก  
Ho Quoc Pagoda วัดทางพุทธศาสนาท่ีสร้างขึ้นบนเนินเขา
บริเวณชายฝ่ังด้านตะวันออก ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ยาม
อาทิตย์ขึ้นเหนืออ่าวไทยได้สวยท่ีสุดของเกาะฯ ชมเจดีย์องค์ใหญ่ท่ีสุด
บนเกาะฟูก๊วกท่ีต้ังอยู่โดดเด่นประจันหน้ากับท้องทะเล ภายในวัดมีรูป
ป้ันทางพุทธศาสนาต้ังรายเรียงอยู่บนลานหน้าบันไดทางขึ้นสักการะ
ขอพรเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานอยู่ในวัด  

วนัท่ีสามของการเดินทาง   เกาะฟกูว๊ก, ประเทศเวียดนาม  (อิสระเลือกซ้ือทวัรเ์สริมบนฝ่ัง)       

  



  

- 7 - 

RYRK192043 

 
หมู่บ้านประมง Ham Ninh ซึ่งในดั้งเดิมนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านนี้จะใช้ปลาเพียงอย่างเดียวในการด ารงชีวิต แต่เมื่อ  
ไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาเมื่อการท่องเท่ียวกลายมาเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้หลัก ชาวบ้านได้เปลี่ยนการด ารงชีวิตด้วยการขาย
อาหารทะเล และการขายหัตถกรรมสินค้าของท่ีระลึก  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ  
COSTA FORTUNA 
อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ
บนเรือ ท่ีท่าเรือ  จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่านอย่างเต็มท่ีตลอดท้ังวัน ท่านสามารถเช็ค

เวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ท่ีจะมีส่งไว้ให้ทุกท่าน
ทุกช้าท่ีหน้าห้องของทุกท่าน 

22.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA ออกเดินทางจาก เกาะฟูก๊วก, ประเทศเวียดนาม มุ่งสู ่สีหนุวิลล,์ ประเทศกัมพูชา   

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
หลังอาหารค่ า ชมการแสดงท่ีโรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

08.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA เข้าเทียบท่าเมืองสีหนุวิลล์ (Sihanoukville) *** อิสระให้ท่านเลือก  ซื อ
ทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการค่ะ***โดยแต่เดิมเมืองท่าเรือนี้รู้จักกัน
ในนาม "เมืองกัมปงโสม" ถือเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลอันดับหนึ่งของ
กัมพูชา และยังเป็นเมืองท่าส าคัญ  โดยมี ท่าเรือน้ าลึกระดับสากล 

(International Port) แห่งเดียวของกัมพูชาอีก และเป็นเมืองท่ีติดอันดับ 
8 ในการจัดอันดับ 10 สุดยอดหาดในเอเชีย โดยหนังสือพิมพ์ Sunday 
Herald Sun ของประเทศออสเตรเลีย อิสระให้ท่านพักผ่อนในห้องพักเค
บินส่วนตัว หรือ เพลิดเพลินไปกับบริการต่าง ๆ ท่ีเรือส าราญ COSTA 
FORTUNA คัดสรรไว้ให้เลือก หรือ เลือกท่ีจะไปแวะเยือน เย่ียมชมเมืองสุหนุวิลล์ด้วยตนเอง  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ          
                  COSTA FORTUNA 

อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่ง านวยความ
สะดวกต่างๆบนเรือ ท่ีท่าเรือ  จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่านอย่างเต็มท่ีตลอดท้ังวัน 
ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า 

TODAY ท่ีจะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าท่ีหน้าห้องของทุกท่าน 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ   COSTA FORTUNA   

 หลังอาหารค่ า ชมการแสดงที่โรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ  
ห้องพักส่วนตัวของท่าน 

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง สีหนวิุลล,์ ประเทศกมัพชูา  (อิสระเลือกซ้ือทวัรเ์สริมบนฝ่ัง)       
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*** อิสระให้ท่านเลือก ซื อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการค่ะหรืออิสระบนเรือส าราญ*** 
17.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่า เมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา มุ่งสู ่ เกาะสมุย 

  
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
08.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหน้าเกาะสมุย 
  *** อิสระให้ท่านเลือกซื อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการคะ*** 

การเดินทางบนเกาะสมุย บนเกาะสมุยการเดินทางค่อนข้างท่ีจะ
สะดวกสบาย มีถนนยาวรอบเกาะ ประมาณ  50 กิโลเมตร ชื่อถนนทวี
ราษฎร์ภักดี และก็ยังมีรถสองแถวท่ีวิ่งรอบเกาะไว้ ให้บริการ ต้ังแต่
เวลา 6.00 - 21.00 น. ราคาก็เริ่มกันต้ังแต่ 30 บาท ไปจนถึง 60 
บาท ตามแต่ระยะทาง แท็กซี่ก็มีแต่ราคาต้องตกลงกันเอง ไม่มีมิเตอร์ 
หรือใครอยากจะเช่ารถขับเองก็มีต้ังแต่รถยนต์จนถึงมอเตอร์ไซค์ ร้าน
ให้เช่ารถจะอยู่แถว ๆ ท่าเรือดอนสักมีให้เลือกหลายร้านเลย ราคาก็
แตกต่างกันไปเริ่มต้นท่ี มอเตอร์ไซค์ 200 บาท รถจิ๊ป 800 บาท ต่อ
วัน มอเตอร์ไซค์รับจ้างเกาะสมุยก็มีแต่ราคาจะแพงกว่ารถสองแถวสัก
หน่อยเร่ิมต้นท่ี 30 บาท  
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเกาะสมุย เกาะสมุยมีแหล่งท่องเท่ียว
ส าคัญท่ีมีชื่อเสียงมากมายและ  หลากหลายรูปแบบ เช่น หาดเฉวง 
หาดละไม หาดท้องตะเคียน หาดแม่น้ า หาดหน้าทอน หินตาหินยาย 
น้ าตกหน้าเหมือง วัดพระใหญ่ หรือศูนย์วัฒนธรรมวัดละไม เป็นต้น 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ท่ีท่าเรือ  จัดเตรียมไว้

ให้ทุกท่านอย่างเต็มท่ีตลอดท้ังวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ท่ี
จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าท่ีหน้าห้องของทุกท่าน 

18.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA เดินทางออกจากเกาะสมุย ประเทศไทย 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

หลังอาหารค่ า ชมการแสดงท่ีโรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
07.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอแหลมฉบัง 

*** อิสระให้ท่านเลือกซื อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการ*** 

วนัท่ีหกของการเดินทาง เกาะสมยุ, ประเทศไทย (อิสระเลือกซ้ือทวัรเ์สริมบนฝ่ัง)      

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง ท่าเรือแหลมฉบงั     (อิสระเลือกซ้ือทวัรเ์สริมบนฝ่ัง)      

          

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง สีหนวิุลล,์ ประเทศกมัพชูา  (อิสระเลือกซ้ือทวัรเ์สริมบนฝ่ัง)       
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สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจไกล้แหลมฉบัง แหลมฉบังเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชลบุรี มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีไม่ห่าง
จากแหลมฉบังมากนัก มากมายหลายแห่ง เช่น ปราสาทสัจธรรม สวนเสือศรีราชา ฮาเบอร์แหลมฉบัง สวนนงนุช 
หาดดงตาล พัทยา เป็นต้น  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ท่ีท่าเรือ  จดัเตรียมไว้

ให้ทุกท่านอย่างเต็มท่ีตลอดท้ังวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ท่ี
จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าท่ีหน้าห้องของทุกท่าน 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

หลังอาหารค่ า ชมการแสดงท่ีโรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน 
 
หมายเหตุ 
ในเย็นวันนี ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วาง
ไว้หน้าห้อง ก่อนเที่ยงคืน โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบ
ใหญ่ของท่านไปตั งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวันรุ่งขึ น ส าหรับท่านที่
ต้องการช าระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดย
อัตโนมัติ 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง ท่าเรือแหลมฉบงั–  กรงุเทพฯ  
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08.00 น.  เรือส าราญ COSTA FORTUNA เข้าเทียบท่าแหลมฉบังหลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร และ
รับกระเป๋า สัมภาระการเดินทางแล้ว เดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพฯ  

 ส าหรับคณะท่านที่จองรถรับส่งไว้ มุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพฯพร้อมคณะ  

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 
ประเภทห้องพักบนเรือ 

COSTA FORTUNA 

ผู้ใหญ่ท่านล่ะ 
(พัก 2 ท่านต่อห้อง) 

พักเดี่ยว 

Inside 26,900 +8,900 

Oceanview 33,900 +11,900 

Balcony 41,900 +15,900 

อัตรานี ไม่รวม    
- ค่าประกันของเรือและภาษีท่าเรือ ท่านละ 7,900 บาท 

- ค่าทิปพนักงานบนเรือ  

ส าหรับห้องพักแบบ Inside / Oceanview / Balcony เก็บทิปคนืละ 14.5 USD 
- ผู้ใหญ่    ท่านละ  101.5 USD 

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

ตลอดการเดินทาง 8 วัน ซึ่งเป็นธรรมเนียมส าหรับการล่องเรือส าราญ ในส่วนนี ลูกค้าต้อง
ไปช าระเองบนเรือและจะถูกชาร์ตเข้าไปใน Cruise Card โดยอตัโนมตั ิ
 ***** หมายเหต ุส าหรับทัวร์เสริมบนฝั่งสามารถซื อเพิ่มเติมบนเรือได้เลยครับ ***** 
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ชนิดและประเภทห้องพัก 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 
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ห้องอาหารที่ท่านสามารถเลือกรับประทานได้ฟรี รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์แล้ว 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  
 

 

 

 

 

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 
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อัตรานี รวม: 
1. ห้องพักบนเรือส าราญ 7 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ท าการช าระเงินมา) 
2. อาหารบนเรือส าราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 
3. รถรับส่งจากกรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ 
4. เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอ านวยความสะดวก 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (ส าหรับผู้ที่

อายุไม่เกิน 70 ปี) 
6. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 

 

อัตรานี ไม่รวม: 
1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ 101.50 USD / เด็ก (อายุระหว่าง 4-13ปี)  

ท่านละ 50.75 USD (ช าระวันสุดท้ายบนเรือ COSTA FORTUNA) 

2. ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น 300 บาท 
3. ค่าประกันของเรือและภาษีท่าเรือ ท่านละ 7,900 บาท  
4. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด 
5. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 
6. ค่าเพคเกจน  าดื่มบนเรือส าราญ 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 
8.  ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
9.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเคร่ืองดื่ม ฯลฯ 
 
การช าระเงิน  
ราคานี เป็นราคาพิเศษ Early bird ห้องมีจ านวนจ ากัด ทางบริษัทฯ จงึขอเกบ็เงินค่าช าระบริการ
แบบเต็มจ านวน ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการท าจองส ารองโปรแกรมท่องเที่ยวแล้ว 2 
วันท าการ  

ช ำระเงินโดยโอนเงินเข้ำบญัชี บริษทั รกัย้ิมทวัร ์ดงัน้ี    ช่ือบญัชี : อรินทรช์ยำ  บรรเจิดศิริ 
    ธนำคำรกสิกรไทย  เลขท่ี  760-2-60427–0     สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั  

                       ธนำคำรไทยพำณิชย ์ เลขท่ี  405-0-14046-4      สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

                                   ธนำคำร กรงุเทพ  เลขท่ี  919-0-20407-4      สำขำสขุมุวิท 77 (ประเวศ)    

                               ธนำคำรกรงุไทย เลขท่ี  845-0-11221-4      สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 
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                                     ธนำคำรทหำรไทย เลขท่ี  262-2-02142-2      สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั 
หลงัจำกท ำกำรโอนเงินแล้วรบกวนส่งหน้ำหนังสือเดินทำง(พำสปอรต์)พร้อมระบุหมำยเลขโทรศพัท์ติดต่อกลบัระบุโปรแกรม วนั

เดินทำงมำท่ีไลน์ออฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour / rakyimtour2 / 0613934433 / 0818171514 / 0936952758 / 
suksiritrip หรืออีเมลล ์E-Mail:rakyimtour@gmail.com 
 
การยกเลิก 
หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน(ไม่คืนเงินในทุกกรณี)  

หมายเหตุ : 
1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่

สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้ 
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือ

ว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัย

ธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม

ที่พักในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวก
ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนบัจากวันที่เดินทาง 
กรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดอืนนับจากวันที่เดินทาง 

ควรรีบท าเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษทัฯอีกครั ง 
หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั งสิ น 

*** เมื่อท่านได้ช าระเงินค่ามัดจ าบริการทัวร์ หรือช าระค่าบริการทัวร์เต็มจ านวนแล้ว *** 
*** ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ *** 

 


