COSTA FORTUNA
SINGAPORE & VIETNAM & CAMBODIA & THAI
8D7N By TG or SQ

เส๎นทาง: สิงคโปร์ -เกาะฟูกว๏ ก - สีหนุวิลล์ -เกาะสมุย – แหลมฉบัง

วันที่ 10 - 17 มีนาคม 0343

กาหนดการเดินทาง: 10-17 มีนาคม 0343
วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ – สิงคโปร์ - GARDEN BY THE BAY - เมอร์ไลอ๎อน – น้าพุแหํงความมัง่ คัง่
– ถนนออร์ชาร์ด - นํานน้าสากล

(สาคัญมาก ***ทุกทําน ต๎องเตรียมหนังสือเดินทางทีม่ อี ายุมากกวํา 4 เดือนขึน้ ไปมาทีท่ าํ เรือด๎วย)

04.00 น.
06.00 น.
11.13 น.

คณะพร๎อมกันทีท่ าํ อากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 2 เคาร์เตอร์ D เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ๎าหน๎าที่บริษัทฯ ให๎การต๎อนรับ พร๎อมเช็ค
สัมภาระ และที่นั่งกํอนการเดินทาง
เหิรฟ้าสูํ สิงคโปร์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG403 บนเครื่องบริการทํานด๎วยอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึงสนามบิน ซางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยทําอากาศยานนานาชาติชาฮีได๎รับการลงคะแนนให๎เป็นทําอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก (เวลา
ท๎องถิ่น เร็วกวําประเทศไทย 1 ชั่ว โมง) นาทํานผํานขั้นตอนการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากรนาทุกทํานเดินทางสูํแหลํงทํองเที่ยวบนเกาะ
สิงคโปร์

หรือ
05.10 น.
07.20 น.
11.03 น.

คณะพร๎อมกันที่ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 2 เคาร์เตอร์ K เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ๎าหน๎าที่บริษัทฯ ให๎การต๎อนรับ พร๎อมเช็ค
สัมภาระ และที่นั่งกํอนการเดินทาง
เหิรฟ้าสูํ สิงคโปร์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ SQ973 บนเครื่องบริการทํานด๎วยอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึงสนามบิน ซางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยทําอากาศยานนานาชาติชาฮีได๎รับการลงคะแนนให๎เป็นทําอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก (เวลา
ท๎องถิ่น เร็วกวําประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นาทํานผํานขั้นตอนการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากรนาทุกทํานเดินทางสูํแหลํงทํองเที่ยวบนเกาะ
สิงคโปร์

สิงคโปร์ การ์ เด๎น บาย เดอะ เบย์ GARDEN BY THE BAY
ให๎ทํานได๎ชมการจัดสวนที่ใหญํบนเกาะสิงคโปร์ กับต๎นไม๎น านาพันธุ์ บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแหํงชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมี
ทางเดินลอยฟ้าเชื่อมตํอกับ Super tree คูํที่มีความสูงเข๎าด๎วยกันมีไว๎สาหรับให๎ผู๎ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร
บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอําวและสวนโดยรอบ และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบํงเป็นสองเรือน
หลักๆ ซึ่งแบํงโดย อุณหภูมิที่ต๎นไม๎ต๎องการ ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห๎ง เย็น)(OCBC SKY WALK) และ Cloud Forest
(ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีมตํางๆ

เทีย่ ง รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
เมอร์ไลอ๎อน
นาทุกทํานชมวิว เมอร์ไลอ๎อน สิงคโปร์ ไฟลเออร์ ตึกเอสพลานาด และบริเวณอําวมารีนําเบย์ จากมุมมองที่แตกตําง ซึ่งสวยงามและ
นําสนใจเป็นอยํางมากเลยทีเดียว ทํานสามารถถํายรูปคูํกับเมอร์ไลอ๎อนสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอายุกวํา 30ปี โดยรูปปั่น
ครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน๎าออกทางอําวมารินํา ซึ่งมีทัศนียภาพงามมากๆ The Merlion นี้ถูกผสมผสานระหวํางความจริง และตานาน
ซึ่งมีหัวเป็นสิงโตและลาตัวเป็นปลากาลังโต๎คลื่น สํวนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของตานานการค๎นพบสิงหปุระ หรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน

น้าพุแหํงความมัง่ คัง่
ชม น้าพุแหํงความมั่งคั่ง หรือ Fountain of Wealth เป็นน้าพุขนาดใหญํ จนได๎รับการบันทึกใน Guinness Book of Records วําเป็น
น้าพุที่ใหญํที่สุดในโลกนับตั้งแตํปี 1988 ซึ่งในปัจจุบันก็ยังไมํมีใครล๎มแชมป์ได๎ ด๎วยขนาดความสูงที่มากถึง 13.8 เมตร อีกทั้งน้าพุแหํงนี้
ตั้งอยูํใน กลุํมอาคารซันเทค ซิตี้ (Suntec city)ซึ่งเป็นกลุํมอาคารที่วํากันวําออกแบบตามหลักฮวงจุ๎ยทุกประการ จึงทาให๎เป็นเหมือน
จุดศูนย์รวมของพลังงานด๎านบวกตามหลักฮวงจุ๎ย

ถนนออร์ชาร์ด
นาทํานสูํยํานธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห๎างสรรพสินค๎าชั้นนาและสินค๎าหลากหลาย อาทิ เชํน เซ็นเตอร์พ็อยท์ , โร
บินสัน, ลักกี้พลาซํา, อิเซตัน, ตากาชิยามํา, ออร์ชาร์ดชอ๎ปปิ้งเซ็นเตอร์ เป็นต๎น ให๎ทํานชอ๎ปปิ้งสินค๎า มากมายจากทั่วโลก ไมํวําจะเป็น
เสื้อผ๎าแบรนด์เนมชั้น นาตําง ๆ เครื่องใช๎ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเลํนเด็กตํางๆ มากมาย ได๎เวลาสมควรนาทําน
เดินทางสูํสนามบิน

15.00 น.

เริ่มทาการเช็คอินขึ้นเรือสาราญ COSTA FORTUNA ซึ่งเป็นเรือสัญชาติอิตาเลี่ยน โดยเรือมีขนาด 100,365 ตัน แบํงเป็น 15 ชั้น (ชั้น
สาหรับใช๎สอย 11 ชั้น) สามารถรองรับผู๎โดยสารได๎มากถึง 1,250 ทําน ที่หรูหราในสไตล์ยุโรป พร๎อมบริการในระดับสากล บนเรือสาราญ
ทํานจะได๎พบกับความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ เต็มอิ่มกับอาหารสไตล์ยุโรป และ อาหารเอเชีย ชมการแสดงแสนอลังการทุกคืนหลัง มื้อ
อาหารค่าที่ โรงละคร Rex1710Theatre **ทํานสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมตํางๆ ที่เรือสาราญ COSTA FORTUNA จะ
จัดขึ้นในวันถัดไปได๎จากเอกสาร Today ที่จะสํงถึงห๎องพักของทํานทุกคืน**

** กํอนที่เรือสาราญจะทาการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ๎อมหนีภัยตามหลักสา กล (Muster Drill) โดยขอให๎
ผู๎โดยสารทุกทํานมารายงานตัวยังจุดที่กาหนดไว๎ โดยสังเกตจุดรวมพลของแตํลํะทํานได๎ ที่แผํนป้ ายด๎านหลังประตูห๎องพักของ
ทําน**
20.00 น.
ค่า

เรือสาราญ COSTA FORTUNA ออกจากทําเรือ marina bay cruise center สูํนํานน้าสากล
ทุกทํานสามารถรับประทานอาหารค่า ณ ห๎องอาหารบนเรือสาราญ ตามรอบที่ได๎มีเอกสารวางไว๎ให๎ในห๎องพัก ทํานยังสามารถอิสระ
พักผํอน หรือ เลือกใช๎บริการพร๎อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมตํางๆ ที่ได๎รับการคัดสรรไว๎บเรือสาราญ COSTA FORTUNA
หมายเหตุ ทุกทํานสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือได๎ ตลอดการเดินทาง

วันที่สองของการเดินทาง

สูํนํานน้าสากล (อิสระกิจกรรมบนเรือสาราญ)

เช๎า

รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของเรือสาราญ COSTA FORTUNA
ทุกทํานสามารถได๎รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอยํางเต็มที่ได๎จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแตํเช๎าจรดค่า ไมํวําจะเป็นกิจกรรมการออก
กาลังกายตอนเช๎า, อาหารเช๎าที่ห๎องอาหารบุฟเฟต์, คาสิโนที่จัดเครื่องเลํนไว๎พร๎อมสาหรับผู๎ที่ต๎องการเสี่ยงโชค, หรือทํานที่ต๎องการ
พักผํอนสามารถใช๎เวลาบริเวณสระน้ากลางแจ๎งขนาดใหญํ แชํสระจากุชชี่, สาหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ที่ชอบกิจก รรมนําตื่นเต๎น
สามารถเลํนเครื่องเลํนบนเรือได๎

กลางวัน

รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของเรือสาราญ COSTA FORTUNA

เย็น

รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของเรือสาราญ COSTA FORTUNA

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช๎า
06.00 น.

เกาะฟูกว๏ ก, ประเทศเวียดนาม (อิสระเลือกซือ้ ทัวร์เสริมบนฝัง่ )

รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของเรือสาราญ COSTA FORTUNA
เรือสาราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหน๎าเกาะฟูก๏วก(Phu Quoc)” เป็นเกาะที่ใหญํที่สุดในเวียดนาม หํางจากแหลมฉบังของไทย
320 กิโลเมตร เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ทํองเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงมากของประเทศเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นสวรรค์เขตร๎อนอันแสนเงียบสงบ
ทํามกลางน้าทะเลสีฟ้าคราม ซึ่งได๎รับความนิยมในหมูํนักทํองเที่ยวเป็นอยํางมาก
*** อิสระให๎ทํานเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการคํะ***
สถานที่ทํองเที่ยวที่นําสนใจของ เกาะฟูก๏วก
Ho Quoc Pagoda วัดทางพุทธศาสนาที่สร๎างขึ้นบนเนินเขาบริเวณ
ชายฝั่งด๎านตะวันออก ซึ่งกลําวได๎วําเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ยามอาทิตย์
ขึ้นเหนืออําวไทยได๎สวยที่สุดของเกาะฯ ชมเจดีย์องค์ใหญํที่สุดบนเกาะ
ฟูก๏วกที่ตั้งอยูํโดดเดํนประจันหน๎ากับท๎องทะเล ภายในวัดมีรูปปั้นทาง
พุทธศาสนาตั้งรายเรียงอยูํบนลานหน๎าบันไดทางขึ้นสักการะขอพรเจ๎า
แมํกวนอิมประดิษฐานอยูํในวัด
หมูํบ๎านประมง Ham Ninh ซึ่งในดั้งเดิมนั้นชาวบ๎านในหมูํบ๎านนี้จะใช๎
ปลาเพียงอยํางเดียวในการดารงชีวิต แตํเมื่อ ไมํกี่ปีที่ผํานมาเมื่อการ
ทํองเที่ยวกลายมาเป็นแหลํงที่มาของรายได๎หลัก ชาวบ๎านได๎เปลี่ยนการ
ดารงชีวิตด๎วยการขายอาหารทะเล และการขายหัตถกรรมสินค๎าของที่
ระลึก

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห๎องอาหารของเรือสาราญ
COSTA FORTUNA
อิสระให๎ทุกทําน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่ งอานวย
ความสะดวกตํางๆบนเรือ ที่ทําเรือ จัดเตรียมไว๎ให๎ทุกทํานอยํางเต็มที่
ตลอดทั้งวัน ทํานสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมตํางๆ ได๎จาก
เอกสาร ชื่อวํา TODAY ที่จะมีสํงไว๎ให๎ทุกทํานทุกช๎าที่หน๎าห๎องของทุก
ทําน

22.00 น.
ค่า

เรือสาราญ COSTA FORTUNA ออกเดินทางจาก สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา มุํงสูํ เกาะสมุย
รับประทานอาหารค่า ณ ห๎องอาหารของเรือสาราญ COSTA FORTUNA
หลังอาหารค่า ชมการแสดงที่โรงละคร Rex 1932 Theatre กํอนกลับไปพักผํอน ณ ห๎องพักสํวนตัวของทําน

วันทีส่ ขี่ องการเดินทาง สีหนุวลิ ล์, ประเทศกัมพูชา (อิสระเลือกซือ้ ทัวร์เสริมบนฝัง่ )
เช๎า
FORTUNA
06.00 น.

รั บ ประทานอาหารเช๎ า ณ ห๎ อ งอาหารของเรื อ ส าราญ COSTA
เรื อ ส าราญ COSTA FORTUNA เข๎ า เที ย บทํ า เมื อ งสี ห นุ วิ ล ล์
(Sihanoukville) *** อิสระให๎ทาํ นเลือก ซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือ
มีบริการคํะ***โดยแตํเดิมเมืองทําเรือนี้รู๎จกั กันในนาม "เมืองกัมปงโสม"
ถือเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลอันดับหนึ่งของกัมพูชา และยังเป็น
เมืองทําสาคัญ โดยมีทําเรือน้าลึกระดับสากล (International Port)

แหํงเดียวของกัมพูชาอีก และเป็นเมืองที่ติดอันดับ 8 ในการจัดอันดับ 10 สุดยอดหาดในเอเชีย โดยหนังสือพิมพ์ Sunday Herald Sun ของ
ประเทศออสเตรเลีย อิสระให๎ทํานพักผํอนในห๎องพักเคบินสํวนตัว หรือ เพลิดเพลินไปกับบริการตําง ๆ ที่เรือสาราญ COSTA FORTUNA
คัดสรรไว๎ให๎เลือก หรือ เลือกที่จะไปแวะเยือน เยี่ยมชมเมืองสุหนุวิลล์ด๎วยตนเอง
เทีย่ ง

18.00 น.

ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห๎องอาหารของเรือสาราญ COSTA FORTUNA
อิสระให๎ทุกทําน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งานวยความสะดวกตํางๆบนเรือ ที่ทําเรือ จัดเตรียมไว๎ให๎ทุกทํานอยํางเต็มที่
ตลอดทั้งวัน ทํานสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมตํางๆ ได๎จากเอกสาร ชื่อ
วํา TODAY ที่จะมีสํงไว๎ให๎ทุกทํานทุกช๎าที่หน๎าห๎องของทุกทําน
เรือสาราญ COSTA FORTUNA ออกจากทํา
เมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา มุํงสูํ เกาะฟูก๏วก
รับประทานอาหารค่า ณ ห๎องอาหารของเรือสาราญ COSTA FORTUNA
หลังอาหารค่า ชมการแสดงที่
โรงละคร Rex 1932 Theatre กํอนกลับไปพักผํอน ณ ห๎องพักสํวนตัวของทําน

วันที่ห๎าของการเดินทาง สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)
*** อิสระให๎ทาํ นเลือก ซือ้ ทัวร์เสริมบนฝัง่ ทีท่ างเรือมีบริการคํะหรืออิสระบนเรือสาราญ***
15.00 น.

เรือสาราญ COSTA FORTUNA ออกจากทํา เมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา มุํงสูํ เกาะสมุย

วันทีห่ กของการเดินทาง เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซือ้ ทัวร์เสริมบนฝัง่ )
เช๎า
06.00 น.

รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของเรือสาราญ COSTA FORTUNA
เรือสาราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหน๎าเกาะสมุย
*** อิสระให๎ทํานเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการคะ***
การเดินทางบนเกาะสมุย บนเกาะสมุยการเดินทางคํอนข๎างที่จะสะดวกสบาย มี
ถนนยาวรอบเกาะ ประมาณ 30 กิโลเมตร ชื่อถนนทวีราษฎร์ภักดี และก็ยังมีรถ
สองแถวที่วิ่งรอบเกาะไว๎ให๎บริการ ตั้งแตํเวลา 4.00 - 01.00 น. ราคาก็เริ่มกัน
ตั้งแตํ 10 บาท ไปจนถึง 40 บาท ตามแตํระยะทาง แท็กซี่ก็มีแตํราคาต๎องตกลง
กั น เอง ไมํ มี มิ เ ตอร์ หรื อ ใครอยากจะเชํ า รถขั บ เองก็ มี ตั้ ง แตํ ร ถยนต์ จ นถึ ง
มอเตอร์ไซค์ ร๎านให๎เชํารถจะอยูํแ ถว ๆ ทําเรือดอนสักมีให๎เลือกหลายร๎านเลย
ราคาก็แตกตํางกันไปเริ่มต๎นที่ มอเตอร์ไซค์ 000 บาท รถจิ๊ป 600 บาท ตํอวัน
มอเตอร์ไซค์รับจ๎างเกาะสมุยก็มีแตํราคาจะแพงกวํารถสองแถวสักหนํอยเริ่มต๎นที่
10 บาท
สถานที่ทํองเที่ยวที่นํา สนใจในเกาะสมุย เกาะสมุยมีแหลํงทํองเที่ย วสาคัญที่มี
ชื่อเสียงมากมายและ หลากหลายรูปแบบ เชํน หาดเฉวง หาดละไม หาดท๎อง
ตะเคียน หาดแมํน้า หาดหน๎าทอน หินตาหินยาย น้าตกหน๎าเหมือง วัดพระใหญํ
หรือศูนย์วัฒนธรรมวัดละไม เป็นต๎น

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห๎องอาหารของเรือสาราญ COSTA FORTUNA

16.00 น.
ค่า

อิสระให๎ทุกทําน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอานวยความสะดวกตํางๆบนเรือ ที่ทําเรือ จัดเตรียมไว๎ให๎ทุกทํานอยํางเต็มที่
ตลอดทั้งวัน ทํานสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมตํางๆ ได๎จากเอกสาร ชื่อวํา TODAY ที่จะมีสํงไว๎ให๎ทุกทํานทุกช๎าที่หน๎าห๎องของทุก
ทําน
เรือสาราญ COSTA FORTUNA เดินทางออกจากเกาะสมุย ประเทศไทย
รับประทานอาหารค่า ณ ห๎องอาหารของเรือสาราญ COSTA FORTUNA
หลังอาหารค่า ชมการแสดงที่โรงละคร Rex 1932 Theatre กํอนกลับไปพักผํอน ณ ห๎องพักสํวนตัวของทําน

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง ทําเรือแหลมฉบัง (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝัง่ )
เช๎า
05.00 น.

รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของเรือสาราญ COSTA FORTUNA
เรือสาราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอแหลมฉบัง
*** อิสระให๎ทาํ นเลือกซือ้ ทัวร์เสริมบนฝัง่ ทีท่ างเรือมีบริการ***
สถานทีท่ อํ งเทีย่ วทีน่ าํ สนใจไกล๎แหลมฉบัง แหลมฉบังเป็นสํวนหนึ่งของจังหวัดชลบุรี มีแหลํงทํองเที่ยวที่ไมํหํางจากแหลมฉบังมากนัก มากมาย
หลายแหํง เชํน ปราสาทสัจธรรม สวนเสือศรีราชา ฮาเบอร์แหลมฉบัง สวนนงนุช หาดดงตาล พัทยา เป็นต๎น

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห๎องอาหารของเรือสาราญ COSTA FORTUNA
อิสระให๎ทุกทําน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอานวยความสะดวกตํางๆบนเรือ ที่ทําเรือ จัดเตรียมไว๎ให๎ทุกทํานอยํางเต็มที่
ตลอดทั้งวัน ทํานสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมตํางๆ ได๎จากเอกสาร ชื่อวํา TODAY ที่จะมีสํงไว๎ให๎ทุกทํานทุกช๎าที่หน๎าห๎องของทุก
ทําน
รับประทานอาหารค่า ณ ห๎องอาหารของเรือสาราญ COSTA FORTUNA
หลังอาหารค่า ชมการแสดงที่โรงละคร Rex 1932 Theatre กํอนกลับไปพักผํอน ณ ห๎องพักสํวนตัวของทําน

ค่า

หมายเหตุ
ในเย็นวันนีท้ าํ นจะได๎รบั ป้ายผูกกระเป๋าสีตาํ งๆ ซึ่งเป็นตัวกาหนดลาดับการนากระเป๋าลงจากเรือ ทํานจะต๎องจัดกระเป๋าใบใหญํวางไว๎หน๎าห๎อง กํอนเที่ยงคืน โดย
แยกข๎าวของเครือ่ งใช๎ทจี่ าเป็นไว๎ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ๎าหน๎าทีข่ องเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญํของทํานไปตัง้ แตํกลางดึก และบัญชีคําใช๎จํายตํางๆ จะถูก
สํงมาให๎ทํานตรวจเช็คกํอนทาการชาระในวันรุํงขึ้น สาหรับทํา นที่ต๎องการชาระผํานบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จคําใช๎จํายผํานบัตรเครดิตที่ทํานได๎ให๎
หมายเลขไว๎ในวันที่ทํานเช็คอินโดยอัตโนมัติ

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง

ทําเรือแหลมฉบัง– กรุงเทพฯ

เช๎า

รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของเรือสาราญ COSTA FORTUNA

06.00 น.

เรือสาราญ COSTA FORTUNA เข๎าเทียบทําแหลมฉบังหลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร และรับกระเป๋า สัมภาระการ
เดินทางแล๎ว เดินทางกลับเข๎าสูกํ รุงเทพฯ
สาหรับคณะทํานทีจ่ องรถรับสํงไว๎ มุงํ หน๎ากลับสูกํ รุงเทพฯพร๎อมคณะ
...........................................................................................................................................

อัตราคําบริการ
ประเภทห๎องพักบนเรือ
COSTA FORTUNA

ผูใ๎ หญํทาํ นลํะ
(พัก 0 ทํานตํอห๎อง)

พักเดีย่ ว

Inside

26,900
33,900
41,900

+8,900
+11,900
+15,900

Oceanview
Balcony

อัตรานีไ้ มํรวม
- คําประกันของเรือและภาษีทาํ เรือ ทํานละ 5,700 บาท
- คําทิปพนักงานบนเรือ
สาหรับห๎องพักแบบ Inside / Oceanview / Balcony เก็บทิปคืนละ 12.3 USD
- ผู๎ใหญํ
ทํานละ 101.5 USD
- เด็ก ( อายุระหวําง 2-11ปี)
ทํานละ 50.75 USD
ตลอดการเดินทาง 8 วัน ซึง่ เป็นธรรมเนียมสาหรับการลํองเรือสาราญ ในสํวนนีล้ กู ค๎าต๎องไปชาระเองบนเรือและจะถูกชาร์ต
เข๎าไปใน Cruise Card โดยอัตโนมัติ
***** หมายเหตุ สาหรับทัวร์เสริมบนฝัง่ สามารถซือ้ เพิม่ เติมบนเรือได๎เลยครับ *****

ชนิดและประเภทห๎องพัก บนเรือ COSTA FORTUNA

Inside Classic (IC)
13.9 sq m (149.6 sq ft) 1
double bed or 2 single
beds 2 foldaway beds

Oceanview Classic (EC)
17.7 sq m (190.52 sq ft)
1 double bed or 2 single beds
1 foldaway bed
Window (non open)

Balcony Classic (BC)
20.4 sq m (219.58 sq ft)
1 double bed or 2 single beds
1 foldaway bed
1 sofa bed
ห๎องอาหารทีท่ าํ นสามารถเลือกรับประทานได๎ฟรี รวมอยูใํ นคําบริการทัวร์แล๎ว

Michelangelo
Position: Deck 1 & 2 (Aft)
Capacity: 1062 pax Free restaurant

Raffaello
Position: Deck 1 & 2 (Mid)
Capacity: 432 pax Free restaurant

Colombo
Position: Deck 7 & 10 (Aft)
Capacity: 407 pax
Free buffet restaurant

อัตรานีร้ วม:
1. ห๎องพักบนเรือสาราญ 7 คืน (ตามแบบห๎องพักที่ทํานได๎ทาการชาระเงินมา)
2. อาหารบนเรือสาราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสาราญ
3. รถรับสํงจากกรุงเทพ-ทําเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ
4. เจ๎าหน๎าที่บริษัทคอยอานวยความสะดวก
5. คําประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินทํานละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สาหรับผู๎ที่อายุไมํเกิน 50 ปี)
6. คํารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินทํานละ 300,000 บาท (สาหรับผู๎ที่อายุไมํเกิน 50 ปี)
อัตรานีไ้ มํรวม:
1. คําทิปพนักงานบนเรือ ผู๎ใหญํ ทํานละ 101.50 USD / เด็ก (อายุระหวําง 2-11ปี)
ทํานละ 50.75 USD (ชาระวันสุดท๎ายบนเรือ COSTA FORTUNA)
2. คําทิปไกด์และคนขับรถท๎องถิ่น 100 บาท
3. คําประกันของเรือและภาษีทําเรือ ทํานละ 5,700 บาท
4. คําทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองตํางๆ ที่เรือจอด
5. อาหารพิเศษที่ทํานสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
6. คําเพคเกจน้าดื่มบนเรือสาราญ
7. คําภาษีมูลคําเพิ่ม 5 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จําย 1 เปอร์เซ็นต์
8. คําทาหนังสือเดินทาง, คําวีซําสาหรับชาวตํางชาติ
9. คําใช๎จํายสํวนตัวอื่นๆ เชํน คําซักรีด คําโทรศัพท์ คําเครื่องดื่ม ฯลฯ

การชาระเงิน
ราคานีเ้ ป็นราคาพิเศษ Early bird ห๎องมีจานวนจากัด ทางบริษทั ฯ จึงขอเก็บเงินคําชาระบริการแบบเต็มจานวน ตํอผูโ๎ ดยสารหนึง่ ทําน
หลังจากมีการทาจองสารองโปรแกรมทํองเทีย่ วแล๎ว 2 วันทาการ
การยกเลิก
หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน(ไมํคืนเงินในทุกกรณี)
หมายเหตุ :
1. กรณีที่เจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าเมืองไมํอนุญาตให๎ผู๎เดินทางเข๎าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไมํสามารถคืนคําทัวร์ให๎ได๎
2. ระหวํางการเดินทางทํองเที่ยว หากทํานไมํใช๎บริการใดๆ ไมํวําทั้งหมดหรือบางสํวน ทางบริษัทจะถือวําทํานสละสิทธิ์และไมํสามารถขอ
คืนคําบริการได๎
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เชํน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การกํอ
การจลาจล การถูกปฏิเสธไมํให๎เข๎าหรือออกนอกประเทศ เป็นต๎น
4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลําช๎าของสายการบิน โรงแรมที่พักในตํางประเทศ เหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคานึงถึงความสะดวกของผู๎เดินทางเป็นสาคัญ
โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของทํานวํามีอายุการใช๎งานอยํางน๎อย 4 เดือนนับ จากวันทีเ่ ดินทาง
กรณีอายุหนังสือเดินทางน๎อยกวํา 4 เดือนนับจากวันทีเ่ ดินทาง
ควรรีบทาเลํมหนังสือเดินทางใหมํ และสํงสาเนาหน๎าหนังสือเดินทางมาให๎กบั ทางบริษทั ฯอีกครัง้
หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไมํรบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้

*** เมือ่ ทํานได๎ชาระเงินคํามัดจาบริการทัวร์ หรือชาระคําบริการทัวร์เต็มจานวนแล๎ว ***
*** ทางบริษทั ฯ จะขอถือวําทํานรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขตํางๆ ***

