
 

 

COSTA FORTUNA  

 
เสน้ทาง: แหลมฉบงั – เกาะสมยุ - สิงคโปร ์

4 วนั 3 คืน BY TR 

THAILAND - SINGAPORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 03-06 มกราคม 2563 



 

 

 

 

หมายเหต ุ รถรบัสง่ ส าหรบัทา่นทีต่อ้งการใชบ้รกิารรถรบั-สง่ จาก กรงุเทพ-ทา่เรอืแหลมฉบงั-กรงุเทพ 

สามารถขึน้รถไดท้ี ่ขา้งสวนจฬุา 100 ปี บรเิวณหลงัตลาดสามยา่น และกรณุาแจง้ใหก้บัทาง

เอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้ ระหวา่งการท าจองเลย 

 

13.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่เรอืแหลมฉบงั จ.ชลบรุ ีมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกใหแ้กท่า่น 

 (ส าคญัมาก **ทกุทา่น ตอ้งเตรยีมหนงัสอืเดนิทางทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปมาทีท่า่เรอืดว้ย) 

 

13.30 น. เริม่ทําการเช็คอนิขึน้เรือสําราญ COSTA FORTUNA ซึง่เป็นเรือสัญชาตอิติาเลี่ยน โดยเรือมีขนาด 

102,587 ตัน แบง่เป็น 17 ชัน้ (ชัน้สําหรับใชส้อย 13 ชัน้) สามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถงึ 3,470 ทา่น ที่

หรูหราในสไตลย์ุโรป พรอ้มบรกิารในระดับสากล บนเรอืสําราญท่านจะไดพ้บกับความบันเทงิหลากหลาย

รปูแบบ เต็มอิม่กบัอาหารสไตลย์โุรป และ อาหารเอเชยี ชมการแสดงแสนอลังการทกุคนืหลังมือ้อาหารคํ่าที ่

โรงละคร Rex1932Theatre  **ท่านสามารถรับทราบรายละเอยีดของกจิกรรมต่างๆ ที่เรือสําราญ 

COSTA FORTUNA จะจัดขึน้ในวันถัดไปไดจ้ากเอกสาร Today ทีจ่ะสง่ถงึหอ้งพักของทา่นทกุคนื** 

 

 ** กอ่นทีเ่รอืส าราญจะท าการถอนสมอออกเดนิทาง ทางเรอืจะมกีารซอ้มหนภียัตามหลกัสากล 

(Muster Drill) โดยขอใหผู้โ้ดยสารทกุทา่นมารายงานตวัยงัจดุทีก่ าหนดไว ้โดยสงัเกตจุดรวมพล

ของแตล่ะ่ทา่นได ้ทีแ่ผน่ป้ายดา้นหลงัประตหูอ้งพกัของทา่น** 

 

17.30 น. เรอืสําราญ COSTA FORTUNA ออกจากทา่เรอืแหลมฉบงัตัดผา่นอา่วไทยสูน่่านน้ําสากล 

 

ค า่ ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอืสําราญ ตามรอบทีไ่ดม้เีอกสารวางไวใ้หใ้น

หอ้งพัก ทา่นยงัสามารถอสิระพักผอ่น หรอื เลอืกใชบ้รกิารพรอ้มไปกับความเพลดิเพลนิในกจิกรรมต่างๆ 

ทีไ่ดรั้บการคัดสรรไวบ้เรอืสําราญ COSTA FORTUNA 

  หมายเหต ุทกุทา่นสามารถเลอืกซือ้แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืได ้ตลอดการเดนิทาง 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง  ทา่เรอืแหลมฉบงั - นา่นน า้สากล  



 

 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืสําราญ COSTA FORTUNA 

08.00 น. เรอืสําราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหนา้เกาะสมยุ 

  อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิบนฝั่งทีท่างเรอืมบีรกิารคะ 

  

 การเดนิทางบนเกาะสมุย บนเกาะสมุยการเดนิทางค่อนขา้งที่จะสะดวกสบาย มีถนนยาวรอบเกาะ 

ประมาณ 50 กโิลเมตร ชือ่ถนนทวรีาษฎรภ์กัด ีและก็ยงัมรีถสองแถวทีว่ ิง่รอบเกาะไวใ้หบ้รกิาร ตัง้แต่เวลา 

6.00 - 21.00 น. ราคาก็เริม่กนัตัง้แต ่30 บาท ไปจนถงึ 60 บาท ตามแตร่ะยะทาง แท็กซีก่็มแีตร่าคาตอ้ง

ตกลงกนัเอง ไมม่มีเิตอร ์หรอืใครอยากจะเชา่รถขับเองก็มตีัง้แต่รถยนตจ์นถงึมอเตอรไ์ซค ์รา้นใหเ้ชา่รถ

จะอยูแ่ถว ๆ ทา่เรอืดอนสกัมใีหเ้ลอืกหลายรา้นเลย ราคาก็แตกตา่งกนัไปเริม่ตน้ที ่มอเตอรไ์ซค ์200 บาท 

รถจิ๊ป 800 บาท ตอ่วัน มอเตอรไ์ซครั์บจา้งเกาะสมยุก็มแีต่ราคาจะแพงกว่ารถสองแถวสักหน่อยเริม่ตน้ที ่

30 บาท  

  

 สถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่า่สนใจในเกาะสมุย เกาะสมุยมแีหล่งท่องเทีย่วสําคัญทีม่ชี ือ่เสยีงมากมายและ  

หลากหลายรปูแบบ เชน่ หาดเฉวง หาดละไม หาดทอ้งตะเคยีน หาดแมน้ํ่า หาดหนา้ทอน หนิตาหนิยาย 

น้ําตกหนา้เหมอืง วัดพระใหญ ่หรอืศนูยว์ัฒนธรรมวัดละไม เป็นตน้ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของเรอืสําราญ COSTA FORTUNA  

18.00 น. เรอืสําราญ COSTA FORTUNA เดนิทางออกจากเกาะสมยุ ประเทศไทย มุง่หนา้สูป่ระเทศสงิคโ์ปร ์ 

ค า่ รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของเรอืสําราญ COSTA FORTUNA 

 หลังอาหารคํ่า ชมการแสดงทีโ่รงละคร Rex 1932 Theatre กอ่นกลับไปพักผ่อน ณ หอ้งพักสว่นตัว

ของทา่น 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืสําราญ COSTA FORTUNA 

อสิระใหทุ้กท่าน สนุกสนานเพลดิเพลนิ กับกจิกรรมและ สิง่อํานวยความ

สะดวกต่างๆบนเรอื อาทเิชน่ สระว่ายน้ํา คาสโิน สปา ฟิตเนส  ทีท่างเรือ  

จัดเตรียมไวใ้หทุ้กท่านอย่างเต็มที่ตลอดทัง้วัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดู

ตารางกจิกรรมตา่งๆ ไดจ้ากเอกสารชือ่วา่ TODAY ทีจ่ะมสีง่ไวใ้หท้กุทา่นทกุ

ชา้ทีห่นา้หอ้งของทกุทา่น  
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA FORTUNA 

 

ค า่  รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของเรอืสําราญ COSTA FORTUNA 

หลังอาหารคํา่ ชมการแสดงทีโ่รงละคร Rex 1932 Theatre กอ่นกลบัไปพักผอ่น ณ หอ้งพักสว่นตวั

ของทา่น 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง  อสิระบนเรอืส าราญ  

วนัทีส่องของการเดนิทาง  เกาะสมยุ, ประเทศไทย (อสิระเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิบนฝั่ง)       



 

 

 

หมายเหต ุ

ในเชา้วนันีท้า่นจะไดร้บัป้ายผกูกระเป๋าสตีา่งๆ ซึง่เป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลงจากเรอื ทา่นจะตอ้งจดั

กระเป๋าใบใหญว่างไวห้นา้หอ้ง กอ่นเทีย่งคนื โดยแยกขา้วของเครือ่งใชท้ีจ่ าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดนิทางใบเล็ก 

เพราะเจา้หนา้ทีข่องเรอืจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญข่องทา่นไปต ัง้แตก่ลางดกึ และบญัชคีา่ใชจ้า่ยตา่งๆ จะถูกสง่

มาใหท้า่นตรวจเช็คกอ่นท าการช าระในวนัรุง่ข ึน้ ส าหรบัทา่นทีต่อ้งการช าระผา่นบตัรเครดติ ทางบรษิทัเรอืจะ

ชารจ์คา่ใชจ้า่ยผา่นบตัรเครดติทีท่า่นไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัทีท่า่นเช็คอนิโดยอตัโนมตั ิ

 

 
 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืสําราญ COSTA FORTUNA 

 

09.00 น. เรอืสําราญ COSTA FORTUNA เขา้เทยีบทา่ประเทศสงิคโ์ปรห์ลังเสร็จจากพธิตีรวจหนังสอืเดนิทา

ศลุกากร และรับกระเป๋า สมัภาระการเดนิทางแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทุกท่านชมววิ เมอรไ์ลออ้น สงิคโปร ์ไฟลเออร ์ตกึเอสพลานาด และบรเิวณอ่าวมารีน่าเบย ์จาก

มมุมองทีแ่ตกต่าง ซึง่สวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทเีดยีว ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับเมอรไ์ล

ออ้นสัญลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์ซึง่มอีายกุว่า 30ปี โดยรูปป่ันครึง่สงิโตครึง่ปลานี้หันหนา้ออกทาง

อา่วมารน่ิา ซึง่มทีัศนยีภาพงามมากๆ The Merlion นีถ้กูผสมผสานระหว่างความจรงิ และตํานานซึง่มหีัว

เป็นสงิโตและลําตัวเป็นปลากําลังโตค้ลืน่ สว่นหัวนัน้เป็นสัญลักษณ์ของตํานานการคน้พบสงิหปรุะ หรอื

สงิคโปรใ์นปัจจบุนั  

 

 

 

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง สงิคโปร ์- Merlion Signature  - อสิระชอ้ปป้ิงถนนออชารด์  

สนามบนิ - กรงุเทพ 



 

 

 

 

 ถนนออรช์ารด์ 

นําท่านสู่ย่านธุรกจิใจกลางสงิคโปร์ที่ ถนนออรช์ารด์ ศูนย์รวมหา้งสรรพสินคา้ชัน้นําและสินคา้

หลากหลาย อาท ิเชน่ เซน็เตอรพ็์อยท,์ โรบนิสนั, ลักกีพ้ลาซา่, อเิซตัน, ตากาชยิามา่, ออรช์ารด์ชอป้ป้ิง

เซน็เตอร ์เป็นตน้ ใหท้า่นชอป้ป้ิงสนิคา้ มากมายจากทั่วโลก ไมว่่าจะเป็นเสือ้ผา้แบรนดเ์นมชัน้ นําต่าง ๆ 

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ขนมขบเคีย้ว ของฝาก ของทีร่ะลกึ ของเล่นเด็กต่างๆ มากมาย ไดเ้วลาสมควรนําท่าน

เดนิทางสูส่นามบนิ 

ไดเ้วลาส าควรน าทา่นสูท่า่อากาศยานสงิคโปร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.30 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิสกูด๊ ( SCOOT ) เทีย่วบนิที ่TR 616 

19.00 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ  

  พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

  หรอื 

22.05 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิสกูด๊ ( SCOOT ) เทีย่วบนิที ่TR 868 

23.30 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ  พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

อตัรานีไ้มร่วม    

 ภาษทีา่เรอื ทา่นละ 4,500 บาท(ช าระพรอ้มคา่บรกิารทวัร)์ 

 คา่ทปิพนกังานบรกิารบนเรอื 

ส าหรบัหอ้งพกัแบบ Inside / Oceanview / Balcony เก็บทปิพนกังานบรกิารบนเรอืทา่นละ 

- ผูใ้หญ ่    ทา่นละ  14.5  USD/ทา่น/คนื 

- เด็ก ( อายรุะหวา่ง 4-13ปี) ทา่นละ  7.25 USD/ทา่น/คนื 

ตลอดการเดนิทาง 4 วนั 3 คนื ซึง่เป็นธรรมเนยีมส าหรบัการลอ่งเรอืส าราญ ในสว่นนีล้กูคา้ตอ้งไปช าระเองบนเรอื

และจะถกูชารต์เขา้ไปใน Cruise Card โดยอตัโนมตั ิ

***** หมายเหต ุส าหรบัทวัรเ์สรมิบนฝั่งสามารถซือ้เพิม่เตมิบนเรอืไดเ้ลยครบั ***** 

ชนิดและประเภทหอ้งพกั บนเรอื COSTA FORTUNA 

     

 

 

 

 

 

 

 

หอ้งอาหารท่ีท่านสามารถเลือกรบัประทานไดฟ้ร ีรวมอย ูใ่นค่าบริการทวัรแ์ลว้ 

 

 

ประเภทหอ้งพกั 

 

ผ ูใ้หญ่ท่านละ่ 

(พกั 2 ท่านต่อหอ้ง) 

ผ ูใ้หญ่คนท่ี 3 และ 4 

(พกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

เด็กอายตุ ่ากว่า 13 ปี 

(พกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเด่ียว 

(เพ่ิม) 

Inside 14,900 12,900 11,900 7,900 

Oceanview 18,500 12,900 11,900 9,900 

Balcony 22,900 12,900 11,900 12,900 

Michelangelo  

Position: Deck 3 & 4 (Aft) 

Capacity: 1084 pax     Free restaurant 

Inside (IC) Balcony (BC) Oceaview (EC) 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรานีร้วม: 

 หอ้งพักบนเรอืสําราญ 3 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดทํ้าการชําระเงนิมา) 

 ตั๋วเครือ่งบนิขากลับ ชัน้ประหยดั เสน้ทาง สงิคโปร ์- กรงุเทพ 

 อาหารบนเรอืสําราญ, กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืสําราญ 

 คา่ภาษีน้ํามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัรา 

ณ วันที ่01 สงิหาคม 2562 และ ทา่นตอ้งช าระเพิม่ หากสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่ 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด (20 กโิลกรัมตอ่ทา่น ) 

 รถรับสง่จากแหลมฉบงั-กรงุเทพ และ ทัวรส์งิคโปร ์

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทคอยอํานวยความสะดวก 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีทีเ่สยีชวีติ (สําหรับผูท้ีอ่ายไุมเ่กนิ 70 ปี) 

 คา่รักษาพยาบาลเนือ่งจากอบุตัเิหต ุวงเงนิทา่นละ 500,000 บาท (สําหรับผูท้ีอ่ายไุมเ่กนิ 70 ปี) 

 

อตัรานีไ้มร่วม: 
 ภาษทีา่เรอื ทา่นละ 4,500 บาท(ช าระพรอ้มคา่บรกิารทวัร)์ 

 คา่ทปิพนกังานบรกิารบนเรอื ผูใ้หญ ่ทา่นละ 14.5 USD/ทา่น/คนื / เด็กทา่นละ 7.25 USD/ทา่น/คนื 

 คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่ 300 บาท 
 คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด 
 อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 
 คา่เพคเกจน้ําดืม่บนเรอืสําราญ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 เปอรเ์ซน็ต ์และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 เปอรเ์ซน็ต ์
  คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่สําหรับชาวตา่งชาต ิ
  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 

 
การช าระเงนิ  

ทางบรษิทัฯ จะขอเก็บเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ทา่น หลงัจากมกีารท าจองส ารอง
โปรแกรมทอ่งเทีย่วแลว้ 3 วนัท าการ ส าหรบัการจองทวัรเ์รอืส าราญคร ัง้นี ้และรบกวนช าระยอดเต็มทีเ่หลอื
หลงั 14 วนัท าการนบัจากวนัทีช่ าระยอดมดัจ า 

 

 

Raffaello  

Position: Deck 3 & 4 (Mid) 

Capacity: 654 pax     Free restaurant 

 

Colombo  

Position: Deck 9 & 10 (Aft) 

Capacity: 609 pax      

Free buffet restaurant 

 



 

 

การยกเลกิ 

หากมกีารยกเลกิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ(ไมค่นืเงนิในทุกกรณี) แตท่างผูโ้ดยสารสามารถ

เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดก้อ่นวนัเดนิทาง 60 วนัท าการ (ไมร่วมเสาร-์อาทติย)์  

หมายเหต ุ: 

1. กรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหผู้เ้ดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถคนืค่าทัวรใ์ห ้

ได ้

2. ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทจะถอืว่าท่านสละสทิธิ์

และไมส่ามารถขอคนืคา่บรกิารได ้

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยั เชน่ อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุ

งาน การกอ่การจลาจล การถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้หรอืออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

4. รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ  

เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษัิทฯจะคํานงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 

5. สตรทีีม่อีายคุรรภต์ัง้แต ่24 สปัดาห ์ทางเรอืขอสงวนสทิธิใ์นการขึน้เรอื 

 

โปรดตรวจสอบหนงัสอืเดนิทางของทา่นวา่มอีายกุารใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืนนบัจากวนัทีเ่ดนิทาง 

กรณีอายหุนงัสอืเดนิทางนอ้ยกวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัทีเ่ดนิทาง 

ควรรบีท าเลม่หนงัสอืเดนิทางใหม ่และสง่ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทางมาใหก้บัทางบรษิทัฯอกีคร ัง้ 

หากมกีารผดิพลาดทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

*** เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าบรกิารทวัร ์หรอืช าระคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจ านวนแลว้ *** 

*** ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆ *** 
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