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14.00 น.	 พร้อมกัน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน


(สำคัญมาก ***ทุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปมาที่ท่าเรือด้วย) 

14.30 น.	 เริ่มทำการเช็คอินขึ้นเรือสำราญ COSTA FORTUNA   ซึ่งเป็นเรือสัญชาติอิตาเลี่ยน โดยเรือมีขนาด 
102,587 ตัน แบ่งเป็น 17 ชั้น (ชั้นสำหรับใช้สอย 13 ชั้น) สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 3,470 
ท่าน ที่หรูหราในสไตล์ยุโรป พร้อมบริการในระดับสากล บนเรือสำราญท่านจะได้พบกับความบันเทิง
หลากหลายรูปแบบ เต็มอิ่มกับอาหารสไตล์ยุโรป และ อาหารเอเชีย ชมการแสดงแสนอลังการทุกคืนหลัง
มื้ออาหารค่ำที่ โรงละคร Rex1932Theatre  **ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่
เรือสำราญ COSTA FORTUNA จะจัดขึ้นในวันถัดไปได้จากเอกสาร Today ที่จะส่งถึงห้องพักของท่าน
ทุกคืน**


� 


*** ก่อนที่เรือสำราญจะทำการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) 
โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่กำหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ที่แผ่นป้าย
ด้านหลังประตูห้องพักของท่าน***


17.00 น. เรือสำราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่าเรือแหลมฉบังตัดผ่านอ่าวไทยสู่น่านน้ำสากล


ค่ำ	 ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ ตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ใน
ห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ 
ที่ได้รับการคัดสรรไว้บเรือสำราญ COSTA FORTUNA


หมายเหตุ ทุกท่านสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือได้ ตลอดการเดินทาง


หลังอาหารค่ำ ชมการแสดงที่โรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน


วันแรกของการเดินทาง ท่าเรือแหลมฉบัง – น่านน้ำสากล



 

 

เช้า	 	 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FORTUNA


09.00 น.	 เรือสำราญ COSTA FORTUNA เข้าเทียบท่าเมืองสีหนุวิลล์ (Sihanoukville) *** อิสระให้ท่านเลือก  
ซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการค่ะ***โดยแต่เดิมเมืองท่าเรือนี้รู้จักกันในนาม "เมืองกัมปงโสม" ถือ
เป็นเมืองตากอากาศชายทะเลอันดับหนึ่งของกัมพูชา 
และยังเป็นเมืองท่าสำคัญ โดยมีท่าเรือน้ำลึกระดับ
สากล (International Port) แห่งเดียวของกัมพูชาอีก 
และเป็นเมืองที่ติดอันดับ 8 ในการจัดอันดับ 10 สุด
ยอดหาดในเอเชีย โดยหนังสือพิมพ์ Sunday Herald 
Sun ของประเทศออสเตรเลีย อิสระให้ท่านพักผ่อนใน
ห้องพักเคบินส่วนตัว หรือ เพลิดเพลินไปกับบริการต่าง 
ๆ ที่เรือสำราญ COSTA FORTUNA คัดสรรไว้ให้
เลือก หรือ เลือกที่จะไปแวะเยือน เยี่ยมชมเมืองสุหนุวิ
ลล์ด้วยตนเอง 


เที่ยง	 	 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FORTUNA


อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ที่ท่าเรือ  จัด
เตรียมไว้ให้ทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร 
ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน


17.00 น.	 เรือสำราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่า เมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา มุ่งสู่  เกาะสมุย  	 	
	 	 ประเทศไทย


ค่ำ	 	 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของ   เรือสำราญ     COSTA FORTUNA   หลังอาหารค่ำ ชมการ	
	 	 แสดงที่โรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ     ห้องพักส่วนตัวของท่าน


วันที่สองของการเดินทาง สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา  (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)      



 
เช้า	 	รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FORTUNA


09.00 น.	 เรือสำราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหน้าเกาะสมุย


*** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการคะ***

การเดินทางบนเกาะสมุย บนเกาะสมุยการเดินทางค่อนข้างที่จะสะดวกสบาย มีถนนยาวรอบเกาะ 
ประมาณ  50 กิโลเมตร ชื่อถนนทวีราษฎร์ภักดี และก็ยังมีรถสองแถวที่วิ่งรอบเกาะไว้ให้บริการ ตั้งแต่
เวลา 6.00 - 21.00 น. ราคาก็เริ่มกันตั้งแต่ 30 บาท ไปจนถึง 60 บาท ตามแต่ระยะทาง แท็กซี่ก็มีแต่
ราคาต้องตกลงกันเอง ไม่มีมิเตอร์ หรือใครอยากจะเช่ารถขับเองก็มีตั้งแต่รถยนต์จนถึงมอเตอร์ไซค์ ร้าน
ให้เช่ารถจะอยู่แถว ๆ ท่าเรือดอนสักมีให้เลือกหลายร้านเลย ราคาก็แตกต่างกันไปเริ่มต้นที่ มอเตอร์ไซค์ 
200 บาท รถจิ๊ป 800 บาท ต่อวัน มอเตอร์ไซค์รับจ้างเกาะสมุยก็มีแต่ราคาจะแพงกว่ารถสองแถวสัก
หน่อยเริ่มต้นที่ 30 บาท 


สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเกาะสมุย เกาะสมุยมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียมากมายและ  หลาก
หลายรูปแบบ เช่น หาดเฉวง หาดละไม หาดท้องตะเคียน หาดแม่น้ำ หาดหน้าทอน หินตาหินยาย น้ำตก
หน้าเหมือง วัดพระใหญ่ หรือศูนย์วัฒนธรรมวัดละไม เป็นต้น


เที่ยง	 	 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FORTUNA


อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรม
และ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ที่ท่าเรือ  จัด
เตรียมไว้ให้ทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่าน
สามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จาก
เอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าที่
หน้าห้องของทุกท่าน


 

18.00 น.	 เรือสำราญ COSTA FORTUNA เดินทางออกจากเกาะสมุย ประเทศไทย


ค่ำ	 	 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FORTUNA


วันที่สามของการเดินทาง   เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)



หลังอาหารค่ำ ชมการแสดงที่โรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน

หมายเหตุ 
ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบ
ใหญ่วางไว้หน้าห้อง ก่อนเที่ยงคืน โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือ
จะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการ
ชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้
หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

 

เช้า	 	รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FORTUNA


�  � 


08.00 น.	 	เรือสำราญ COSTA FORTUNA เข้าเทียบท่าแหลมฉบังหลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร 
และรับกระเป๋า สัมภาระการเดินทางแล้ว เดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพฯ 

สำหรับคณะท่านที่จองรถรับส่งไว้ มุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพฯพร้อมคณะ  
.......................................................................................................................... 

อัตราค่าบริการ 

CABIN พกั 2 ทา่น ราคา
ทา่นละ

ทา่นที6 3 4 ราคา
ทา่นละ

เด็กตํ6ากวา่ 13 ปี      
(พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น)

INSIDE CLASSIC 12,900 9,900 5,900

INSIDE 
PREMIUM 14,500

9,900 5,900

OCEAN VIEW 
CLASSIC 16,900

9,900 5,900

OCEAN VIEW 
PREMIUM 18,500

9,900 5,900

วนัที6ส ี6ของการเดนิทาง ทา่เรอืแหลมฉบงั–  กรงุเทพฯ  



อัตรานี้รวม : 
▪ ค่าห้องพักบนเรือสำราญตามแบบ ที่ท่านได้ทำการจอง และค่าอาหารห้องอาหารปกติ และกิจกรรมบนเรือสำราญที่

เป็นแบบไม่ต้องชำระเงินเพิ่ม 

▪ ภาษีท่าเรือและประกันการเดินทางบนเรือ

▪ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต

▪ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท 


อัตรานี้ไม่รวม :  
▪ ค่าทิปพนักงานบนเรือ 


- ผู้ใหญ่ ท่านละ 14.5 USD ต่อคืน ต่อท่าน  ( ลูกค้าชำระเองบนเรือ ) 

- เด็ก 4-13 ปี ท่านละ 7.25 USD ต่อคืน ต่อท่าน ( ลูกค้าชำระเองบนเรือ )


▪ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดื่ม และ อาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเงื่อนไข

▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการ)

▪ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่าบริการ เต็มจำนวน ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน หลังจากการจองภายในสามวัน (ลูกค้าต้อง

ส่งหน้า PASSPORT ให้บริษัททันทีที่ดำเนินการจองทัวร์)

การยกเลิก : 
▪ หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้ในทุกกรณี


***** หมายเหตุ สำหรับทัวร์เสริมบนฝั่งสามารถซื้อเพิ่มเติมบนเรือได้เลยครับ ***** 

BALCONY 
CLASSIC 19,900

9,900 5,900

BALCONY 
PREMIUM 21,500

9,900 5,900 

MINISUITE 24,900 - -

SUITE 26,900 11,900 5,900



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 

20.4 sq m (219.58 sq ft) 
1 double bed or 2 single 
beds 
1 foldaway bed 

1 sofa bed



ห้องอาหารที่ท่านสามารถเลือกรับประทานได้ฟรี รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์แล้ว 

�  

 

�  �  

การชำระเงิน  
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินเต็มจำนวนทันที หากทำการจองหลังวันที่ 01 ก.ค. 2561   เป็นต้นไป ต่อผู้โดยสารทุกท่าน 

การยกเลิก 
หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน(ไม่คืนเงินในทุกกรณี) กรณีเกิดเหตุต้องยอกเลิกการเดินทาง
จริงๆต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 90 วันทำการ เท่านั้น!


หมายเหตุ :

1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้

ได้ 
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัด

หยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่าง

ประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

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 



โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง 
กรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง 

ควรรีบทำเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัทฯอีกครั้ง 
หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

*** เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำบริการทัวร์ หรือชำระค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนแล้ว *** 
*** ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ***


