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สมัผสัประสบการณก์ารเดินทางสดุพิเศษ 

ลอ่งเรือส าราญระดบัโลก COSTA FORTUNA 

 

 

 

 

แหลมฉบงั –สีหนวิุลล ์– เกาะฟกูว๊ก – 

เกาะสมยุ – แหลมฉบงั 
 

เดินทาง: 4 – 8 พ.ย. 61 (5 วนั 4 คืน) 

ราคา 16,999บาท(หอ้งพกัแบบไม่มีหน่าต่างพรเีม่ียม) 

http://thaicruiseholiday.com/


http://thaicruiseholiday.com                                                                                                        JF2/WRT 

 

 
 

 

 
 
08.30 น.  พร้อมกนั ณ จดุนดัพบ มีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้แก่ท่าน  
09.00 น. น าท่าน ออกเดินทางสู่ท่าเรือแหลมฉบงั 
12.00 น. เดินทางถึง ท่าเรือแหลมฉบัง (ทกุท่าน ต้องเตรียมหนงัสือเดินทางท่ีมีอายมุากกว่า 6 เดือน) 

น าทกุท่านท าการเช็คอินขึน้เรือ COSTA FORTUNA ซึง่เป็นเรือสญัชาติอิตาเล่ียน โดยเรือมี
ขนาด 130,000 ตนั แบ่งเป็น 17 ชัน้ สามารถรองรับผู้ โดยสารได้มากถึง 3,470 ท่าน ท่ีหรูหรา
ในสไตล์ยุโรป พร้อมบริการในระดับสากล บนเรือส าราญท่านจะได้พบกับความบันเทิง
หลากหลายรูปแบบ เต็มอิ่มกบัอาหารสไตล์ยโุรป และ อาหารเอเชีย 5 มือ้ต่อวนั ชมการแสดง
แสนอลังการทุกคืนหลังอาหารท่ี Theatre Rex ร่ืนเริงกับการร้องเพลงและเต้นร า ท่าน
สามารถออกลีลาแดนซ์กระจายท่ี Vulcania Disco **ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของ
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเรือส าราญ COSTA FORTUNA จะจัดขึน้ในวันถัดไปได้จากเอกสาร 
Today ท่ีจะส่งถึงห้องพกัของท่านทกุคืน** 

 *** ก่อนที่เรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัย
ตามหลักสากล (Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่
ก าหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพัก
ของท่าน*** 

17.00 น.  เรือส าราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่าเรือแหลมฉบงัตดัผ่านอ่าวไทยสู่น่านน า้สากล 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
 หลังรับประทานอาหารค ่า อิสระให้ท่านพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความ

เพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ท่ีได้รับการคดัสรรไว้บเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
 
 

วันแรก กรุงเทพฯ – แหลมฉบัง                        (1) 
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หมายเหตุ  ทุกท่านสามารถเลือกซือ้แพ็คเกจเคร่ืองด่ืมได้ ในระหว่างท่ีอยู่บนเรือส าราญตลอดการ
เดินทาง เพียงใช้ CRUISE CARD ในการสั่งซือ้ รายละเอียดชองแพ็คเกจสามารถขอได้
จากเจ้าหน้าท่ีบนเรือส าราญ 

 
 
 
 

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
09.00 น. เรือส าราญCOSTA FORTUNA เข้าเทียบท่าเมืองสีหนุวิลล์ (Sihanoukville) *** อิสระให้

ท่านเลือกซือ้ทัวร์เสริมบนฝ่ังที่ทางเรือมีบริการค่ะ***โดยแต่เดิมเมืองท่าเรือนีรู้้จกักันใน
นาม "เมืองกัมปงโสม" ถือเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลอนัดบัหนึง่ของกมัพชูา และยงัเป็น
เมืองท่าส าคัญ โดยมีท่าเรือน า้ลึกระดับสากล ( International 
Port) แห่งเดียวของกัมพูชาอีก และเป็นเมืองท่ีติดอันดับ 8 ใน
การจัดอันดับ 10 สุดยอดหาดในเอเชีย โดยหนังสือพิมพ์ 
Sunday Herald Sun ของประเทศออสเตรเลีย อิสระให้ท่าน
พักผ่อนในห้องพักส่วนตัว หรือ เพลิดเพลินไปกับบริการต่างๆ ท่ีเรือส าราญ  COSTA 

FORTUNA คดัสรรไว้ให้บริการ หรือ เลือกท่ีจะไปเท่ียวชมเมืองสหุนวุิลล์ด้วยตนเอง  
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
 ท่านสามารถเลือกเท่ียวชมเมืองสีหนวุิลล์ต่อได้ หรือท่านใดท่ีเหน่ือยล้ากบัการเท่ียวช่วงเช้าก็

สามารถพกัผ่อนบนเรือส าราญได้ หรือ เลือกใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางเรือได้
จัดไว้เพ่ือท่าน นอกจากนีท้่านสามารถเลือกใช้บริการของห้อง Spa & Fitness Center
 *** ท่านจะต้องกลับขึน้เรือก่อนเวลาเรือออกจากท่าประมาณ  1.30 ช่ัวโมง *** 

18.00 น.  เรือส าราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่าเรือเมืองสีหนวุิลล์ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

หลงัอาหารค ่า ชมการแสดงท่ี Theatre Rex ก่อนกลบัไปพกัผ่อน ณ ห้องพกัส่วนตวัของ
ท่าน 

วนัทีส่อง สีหนุวลิล์, ประเทศกมัพูชา  (อิสระเลือกซือ้ทวัร์เสริมบนฝ่ัง)           (2)  
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
08.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหน้าเกาะฟูก๊วก (Phu Quoc) เป็นเกาะท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในเวียดนาม ห่างจากแหลมฉบังของไทย 540 กิโลเมตร เป็นอีกหนึ่งสถานท่ี
ท่องเท่ียวทางทะเลท่ีมีช่ือเสียงมากของประเทศเวียดนาม อีกทัง้ยงัเป็นสวรรค์เขตร้อนอนัแสน
เงียบสงบท่ามกลางน า้ทะเลสีฟ้าคราม ซึ่งได้รับความนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก 
*** อิสระให้ท่านเลือกซือ้ทวัร์เสริมบนฝ่ังที่ทางเรือมีบริการค่ะ*** 

 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของ เกาะฟูก๊วก  
- Ho Quoc Pagoda วดัของพุทธศาสนาท่ีสร้างขึน้บนเนิน

เขาบริเวณชายฝ่ังด้านตะวนัออก ซึง่กล่าวได้ว่าเป็นจดุชม
วิวทิวทัศน์ยามอาทิตย์ขึน้เหนืออ่าวไทยได้สวยท่ีสุดของ
เกาะ ชมเจดีย์องค์ใหญ่ท่ีสดุบนเกาะฟกู๊วกท่ีตัง้อยู่โดดเด่น
ประจันหน้ากับท้องทะเล ภายในวัดมีรูปปั ้นทางพุทธ
ศาสนาตัง้รายเรียงอยู่บนลานหน้าบนัไดทางขึน้สกัการะขอพรเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐาน
อยู่ในวดั  

- หมู่บ้านประมง Ham Ninh ซึ่งในดัง้เดิมนัน้ชาวบ้านในหมู่บ้านนีจ้ะใช้ปลาเพียงอย่าง
เดียวในการด ารงชีวิต แต่เม่ือไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาเม่ือการท่องเท่ียวกลายมาเป็นแหล่งท่ีมา
ของรายได้หลกั ชาวบ้านได้เปล่ียนการด ารงชีวิตด้วยการขายอาหารทะเล และการขาย
หตัถกรรมสินค้าของท่ีระลกึ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

วนัทีส่าม เกาะฟูก๊วก, ประเทศเวยีดนาม  (อิสระเลือกซือ้ทวัร์เสริมบนฝ่ัง)           (3)  
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 ท่านสามารถเลือกเท่ียวชมเกาะฟูก๊วกต่อได้ หรือท่านใดท่ีเหน่ือยล้ากับการเท่ียวช่วงเช้าก็
สามารถพกัผ่อนบนเรือส าราญได้ หรือ เลือกใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางเรือได้
จดัไว้เพ่ือท่าน นอกจากนีท้่านสามารถเลือกใช้บริการของห้อง Spa & Fitness Center  

 *** ท่านจะต้องกลับขึน้เรือก่อนเวลาเรืออกจากท่าประมาณ  1.30 ช่ัวโมง *** 
17.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA ออกเดินทางจากเกาะฟกู๊วก มุ่งสู่เกาะสมยุ 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
 หลงัอาหารค ่า ชมการแสดงท่ี Theatre Rex ก่อนกลบัไปพกัผ่อน ณ ห้องพกัส่วนตวัของท่าน 
  

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
09.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหน้าเกาะสมยุ 
 *** อิสระให้ท่านเลือกซือ้ทวัร์เสริมบนฝ่ังที่ทางเรือมีบริการคะ*** 
 การเดินทางบนเกาะสมุย บนเกาะสมยุการเดินทางค่อนข้างท่ีจะสะดวกสบาย มีถนนยาว

รอบเกาะประมาณ 50 กิโลเมตร ช่ือถนนทวีราษฎร์ภกัดี และยงัมีรถสองแถววิ่งรอบเกาะไว้
ให้บริการ ตัง้แต่เวลา 6.00 - 21.00 น. ราคาเร่ิมตัง้แต่ 30 บาท ไปจนถึง 60 บาท ตามแต่
ระยะทาง ในส่วนของรถแท็กซี่ในเร่ืองของราคาตามแต่ท่านตกลงกับผู้ ให้บริการ ไม่มีมิเตอร์ 
หรือท่านใดอยากจะเช่ารถขบัเองก็มีให้บริการตัง้แต่รถยนต์จนถึงมอเตอร์ไซค์ ร้านท่ีให้บริการ
เช่ารถจะอยู่แถวๆ ท่าเรือดอนสกั ซึง่มีให้ท่านเลือกใช้บรืการหลายร้าน ราคาก็แตกต่างกนัไป
เร่ิมต้นท่ี มอเตอร์ไซค์ 200 บาท รถจิ๊ป 800 บาท ต่อวนั มอเตอร์ไซค์รับจ้างบนเกาะสมยุก็มี
ให้บริการเช่นกนั แต่ราคาอาจจะแพงกว่ารถสองแถวสกัหน่อย โดยเร่ิมต้นท่ี 30 บาท  

 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเกาะสมุย เกาะสมยุมี
แหล่ งท่องเท่ียวส าคัญ ท่ี มี ช่ือ เสียงมากมายและ
หลากหลายรูปแบบ เช่น หาดเฉวง หาดละไม หาดท้อง
ตะเคียน หาดแม่น า้ หาดหน้าทอน หินตาหินยาย น า้ตก
หน้าเหมือง วัดพระใหญ่ หรือศูนย์วัฒนธรรมวัดละไม 
เป็นต้น 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
บ่าย ท่านสามารถเลือกเท่ียวชมเกาะสมุยต่อได้ หรือท่านใดท่ีเหน่ือยล้ากับการเท่ียวช่วงเช้าก็

สามารถพกัผ่อนบนเรือส าราญได้ หรือ เลือกใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางเรือได้

วนัทีส่ี่ เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซือ้ทวัร์เสริมบนฝ่ัง)           (4)  

http://thaicruiseholiday.com/


http://thaicruiseholiday.com                                                                                                        JF2/WRT 

 

จัดไว้เพ่ือท่าน นอกจากนีท้่านสามารถเลือกใช้บริการของห้อง Spa & Fitness Center
 *** ท่านจะต้องกลับขึน้เรือก่อนเวลาเรืออกจากท่าประมาณ  1.30 ช่ัวโมง *** 

18.00 น.  เรือส าราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่าเรือเกาะสมยุ 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
 หลงัอาหารค ่า ชมการแสดงท่ี Theatre Rex ก่อนกลบัไปพกัผ่อน ณ ห้องพกัส่วนตวัของท่าน 
 
หมายเหตุ 
ในเย็นวันนีท่้านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋าลงจากเรือ 
ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง ก่อนเที่ยงคืน โดยแยกข้าวของเคร่ืองใช้ที่จ าเป็นไว้ใน
กระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตัง้แต่กลางดึก 
และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวันรุ่งขึน้ ส าหรับท่านที่
ต้องการช าระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ลงทะเบียน
ไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ 
 
 
 

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

เดินทางและศุลกากร จากนัน้รับกระเป๋าและสมัภาระการเดินทางตามแถบสีท่ีท่านได้ติดไว้ 
ส าหรับท่านท่ีได้ใช้รถรับส่งไปยงักรุงเทพเดินทางกลบัพร้อมคณะ  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห้่า  ท่าเรือแหลมฉบัง – กรุงเทพฯ                 (5)  
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อัตราค่าบริการ 

ช่วงวันเดนิทาง 4 – 8 พฤศจกิายน 2561 
แบบห้องพัก      ผู้ใหญ่ท่านล่ะ 

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

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

   พักเดี่ยว 

ห้องพกัแบบไมม่ีหน้าตา่งคลาสคิ     15,999 เต็ม       เต็ม       เต็ม   เต็ม 

ห้องพกัแบบไมม่ีหน้าตา่งพรีเมี่ยม     16,999       11,999        8,999   19,999 

ห้องพกัแบบมีหน้าตา่ง     18,999       11,999       8,999   26,999 

ห้องพกัแบบมีระเบียง     21,999       11,999       8,999   31,999 

 
อัตรานีร้วม: 

1. ห้องพกับนเรือส าราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพกัท่ีท่านได้ท าการช าระเงินมา) 
2. อาหารบนเรือส าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ, ภาษี

ท่าเรือ 
3. เจ้าหน้าท่ีช่วยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
4. ค่าประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางแบบหมู่คณะ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต 

(ส าหรับผู้ ท่ีอายไุม่เกิน 70 ปี) 
5. ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัิเหตแุบบหมู่คณะ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ ท่ีอายุ

ไม่เกิน 70 ปี) 
 

อัตรานีไ้ม่รวม: 
1. ค่าทิปพนกังานบนเรือ ท่านละ USD 58/ต่อท่าน และ เด็กอาย ุ4-12ปี ท่านละ USD 29 / ต่อ

ท่าน  (ช าระบนเรือ)  ซึง่เป็นธรรมเนียมส าหรับการล่องเรือส าราญ  
2. ค่าทวัร์เสริมบนฝ่ังตามเมืองต่างๆ ท่ีเรือจอด 

3. ค่าอาหารพเิศษท่ีท่านสัง่เพิม่เติมกบัทางเรือ 

4. ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 7 เปอร์เซน็ต์ และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซน็ต์ 

5. ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าวีซา่ส าหรับชาวต่างชาติ 
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์ ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

 

การช าระเงิน  
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ทางบริษัทฯ จะขอเกบ็เงนิมัดจ า  หลงัจากมีการส ารองที่แล้ว 2 วนัท าการ และช าระส่วน
ที่เหลอืก่อนเดนิทาง 45 วนัท าการ 
 

ขั้นตอนการช าระเงินมดัจ า 
 

1. ห้องแบบไม่มีหน้าต่าง ทางบริษัทฯขอเกบ็มัดจ า 11,000 บาท/ต่อท่าน 

2. ห้องแบบมีหน้าต่าง ทางบริษัทฯขอเกบ็มัดจ า 14,000 บาท/ต่อท่าน 

3. ห้องแบบมีระเบียง  ทางบริษัทฯขอเกบ็มัดจ า 17,000 บาท/ต่อท่าน 

4. ส าหรับท่านที่ 3 และ 4 ทางบริษัทฯขอเกบ็มัดจ า 10,000 บาท/ท่าน 

การยกเลกิ 

- หากมีการยกเลกิทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงนิทุกกรณ ี

- ในกรณีที่มกีารเปลีย่นแปลงช่ือผู้เดินทาง ผู้โดยสารสามารถเปลีย่นช่ือผู้เดินทางได้ก่อนวนัเดินทาง 
45 วัน และจะมีค่าใช้จ่ายในการเปลีย่นช่ือคร้ังละ 3,000 บาท/ช่ือ/คร้ัง หรือตามราคาที่สายการบิน 
และเรือเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายมาอกีคร้ัง 
 

หมายเหตุ: 
1. กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้ เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ  ไม่

สามารถคืนค่าทวัร์ให้ได้ 

2. เน่ืองจากแพคเกจเป็นแพคเกจแบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน 
ก่อนการท่องเท่ียวหรือระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและไม่สามารถ
ขอคืนค่าบริการได้ รวมทัง้ในส่วนของรถรับส่งไปกลบัท่าเรือแหลมฉบงั 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล การถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ ในกรณีท่ีทางลกูค้า น าหนงัสือเดินทางท่ีมีอายนุ้อยกว่า 6 
เดือนมาเดินทาง และไม่ได้รับการอนุญาตให้ขึน้เรือ จากทางกองตรวจหนังสือเดินทาง ณ ท่าเรือ
แหลมฉบงั 
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5. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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) 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิ, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 
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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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