
 

COSTA FORTUNA  

 เสน้ทาง: สิงคโปร–์สีหนวิุลล-์แหลมฉบงั 

 

 
 

รหสัโปรแกรม : 15646  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINGAPORE & CAMBODIA & THAI BY TR 

 

วนัท่ี 30 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัแรกของการเดินทาง  กรุงเทพ – สิงคโปร์ -เมอร์ไลอ้อน- ถนนออร์ชาร์ด– 

   เรือส าราญ COSTA FORTUNA 

06.00 น. คณะพร้อมกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 6 เคาร์เตอร์ L โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

ดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง 

08.40 น. เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบินสกู๊ด เทีย่วบินที ่TR609 

12.10 น. เดินทางถึงสนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์โดยท่าอากาศยานนานาชาติชาฮีไดรั้บการลงคะแนนให้เป็นท่าอากาศ

ยานท่ีดีท่ีสุดในโลก  (เวลาทอ้งถ่ิน เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรน าทุกท่านเดินทางสู่แหล่งท่องเท่ียวบนเกาะสิงคโปร์  

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทุกท่านชมวิว เมอร์ไลอ้อน สิงคโปร์ ไฟลเออร์ ตึกเอสพลานาด และบริเวณอ่าวมารีน่าเบย ์จากมุมมองท่ี

แตกต่าง ซ่ึงสวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กบัเมอร์ไลออ้นสัญลกัษณ์

ของประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงมีอายุกว่า 30ปี โดยรูปป่ันคร่ึงสิงโตคร่ึงปลาน้ีหันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า ซ่ึงมี

ทศันียภาพงามมากๆThe Merlionน้ีถูกผสมผสานระหวา่งความจริง และต านานซ่ึงมีหวัเป็นสิงโตและล าตวั

เป็นปลาก าลงัโตค้ล่ืน ส่วนหวันั้นเป็นสัญลกัษณ์ของต านานการคน้พบสิงหปุระ หรือสิงคโปร์ในปัจจุบนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ถนนออร์ชาร์ด 

น าท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ท่ี ถนนออร์ชาร์ด ศูนยร์วมห้างสรรพสินคา้ชั้นน าและสินคา้หลากหลาย 

อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พอ็ยท,์ โรบินสัน, ลกัก้ีพลาซ่า, อิเซตนั, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดชอป้ป้ิงเซ็นเตอร์ เป็นตน้ ให้

ท่านชอป้ป้ิงสินคา้ มากมายจากทัว่โลก ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้แบรนด์เนมชั้น น าต่าง ๆ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ขนมขบ

เค้ียว ของฝาก ของท่ีระลึก ของเล่นเด็กต่างๆ มากมาย  

 

 

 

 

 

 

1 6 . 0 0 

น. เร่ิมท าการเช็คอินข้ึนเรือส าราญ COSTA FORTUNAซ่ึงเป็นเรือสัญชาติอิตาเล่ียน โดยเรือมีขนาด 

102,587 ตนั แบ่งเป็น 17 ชั้น (ชั้นส าหรับใช้สอย 13 ชั้น)สามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถึง 3,470 ท่าน ท่ี

หรูหราในสไตลย์โุรป พร้อมบริการในระดบัสากล บนเรือส าราญท่านจะไดพ้บกบัความบนัเทิงหลากหลาย

รูปแบบ เตม็อ่ิมกบัอาหารสไตลย์โุรป และ อาหารเอเชีย ชมการแสดงแสนอลงัการทุกคืนหลงัม้ืออาหารค ่าท่ี 

โรงละคร Rex1932Theatre**ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ท่ีเรือส าราญ COSTA 

FORTUNAจะจดัข้ึนในวนัถดัไปไดจ้ากเอกสารTodayท่ีจะส่งถึงหอ้งพกัของท่านทุกคืน** 

 



 

 *** ก่อนทีเ่รือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลกัสากล (Muster Drill)  

 โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยงัจุดทีก่ าหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ทีแ่ผ่นป้าย 

 ด้านหลงัประตูห้องพกัของท่าน*** 

20.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNAออกจากท่าเรือMarinaBay Cruise Centreสู่น่านน ้าสากล 

ค ่า ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ ตามรอบท่ีไดมี้เอกสารวางไวใ้หใ้น

หอ้งพกั ท่านยงัสามารถอิสระพกัผอ่น หรือ เลือกใชบ้ริการพร้อมไปกบัความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ท่ี

ไดรั้บการคดัสรรไวบ้เรือส าราญ COSTA FORTUNA 

  หมายเหตุทุกท่านสามารถเลือกซ้ือแพคเกจเคร่ืองด่ืมบนเรือได ้ตลอดการเดินทาง 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

ทุกท่านสามารถไดรั้บความสนุกสนานและเพลินเพลินอยา่งเตม็ท่ีไดจ้ากกิจกรรมท่ีจดัข้ึนตั้งแต่เชา้จรดค ่า ไม่
วา่จะเป็นกิจกรรมการออกก าลงักายตอนเชา้, อาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารบุฟเฟต,์ คาสิโนท่ีจดัเคร่ืองเล่นไวพ้ร้อม
ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการเส่ียงโชค, หรือท่านท่ีตอ้งการพกัผอ่นสามารถใชเ้วลาบริเวณสระน ้ ากลางแจง้ขนาดใหญ่ 
แช่สระจากุชช่ี, ส าหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ท่ีชอบกิจกรรมน่าต่ืนเตน้สามารถเล่นเคร่ืองเล่นบนเรือได ้
กลางวนั  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA  

 

 

 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง   สู่น่านน า้สากล (อสิระกจิกรรมบนเรือส าราญ) 



 

 

 

เยน็  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

 

 

 

 

 

 

หลงัอาหารค ่า ชมการแสดงที่โรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลบัไปพกัผ่อน ณ ห้องพกัส่วนตัวของท่าน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

09.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNAเขา้เทียบท่าเมืองสีหนุ

วิลล์ (Sihanoukville) *** อิสระให้ท่านเลือกซ้ือทัวร์

เสริมบนฝ่ังที่ทางเรือมีบริการค่ะ***โดยแต่เดิมเมือง

ท่าเรือน้ีรู้จักกันในนาม "เมืองกัมปงโสม"  ถือเป็น

เมืองตากอากาศชายทะเลอนัดบัหน่ึงของกมัพูชา และ

ยงัเป็นเมืองท่าส าคญั โดยมีท่าเรือน ้ าลึกระดับสากล 

(International Port) แห่งเดียวของกมัพูชาอีก และเป็น

เมืองท่ีติดอนัดบั 8 ในการจดัอนัดบั 10 สุดยอดหาดในเอเชีย โดยหนงัสือพิมพ ์Sunday Herald Sun ของ

ประเทศออสเตรเลีย อิสระให้ท่านพกัผอ่นในห้องพกัเคบินส่วนตวั หรือ เพลิดเพลินไปกบับริการต่าง ๆ ท่ี

เรือส าราญ COSTA FORTUNAคดัสรรไวใ้ห้เลือก หรือ เลือกท่ีจะไปแวะเยือน เยี่ยมชมเมืองสุหนุวิลล์

ดว้ยตนเอง 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของเรือส าราญCOSTA FORTUNA 

วนัทีส่ามของการเดินทาง สีหนุวลิล์, ประเทศกมัพูชา  (อสิระเลือกซ้ือทวัร์เสริมบนฝ่ัง) 



 

อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ ส่ิง านวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ท่ีท่าเรือ

จดัเตรียมไวใ้ห้ทุกท่านอยา่งเต็มท่ีตลอดทั้งวนั ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ไดจ้ากเอกสาร 

ช่ือวา่ TODAY ท่ีจะมีส่งไวใ้หทุ้กท่านทุกชา้ท่ีหนา้หอ้งของทุกท่าน 

 

 

 

 

 

 

15.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่าเมืองสีหนุวลิลป์ระเทศกมัพูชา มุ่งสู่ท่าเรือแหลมฉบงั 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

หลงัอาหารค ่า ชมการแสดงที่โรงละคร Rex 1932Theatre ก่อนกลบัไปพกัผ่อน ณห้องพักส่วนตัวของท่าน 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

07.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอแหลมฉบงั 

*** อสิระให้ท่านเลือกซ้ือทวัร์เสริมบนฝ่ังทีท่างเรือมีบริการ*** 

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจไกล้แหลมฉบัง แหลมฉบงัเป็นส่วนหน่ึงของจงัหวดัชลบุรี มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีไม่ห่างจากแหลมฉบงั

มากนกั มากมายหลายแห่งเช่น ปราสาทสัจธรรม สวนเสือศรีราชา ฮาเบอร์แหลมฉบงั สวนนงนุช หาดดงตาล พทัยา เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง ท่าเรือแหลมฉบัง 

       



 

อิสระใหทุ้กท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กบักิจกรรมและ ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ท่ีท่าเรือ 

จดัเตรียมไวใ้หทุ้กท่านอยา่งเตม็ท่ีตลอดทั้งวนั ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ไดจ้ากเอกสาร 

ช่ือวา่ TODAY ท่ีจะมีส่งไวใ้หทุ้กท่านทุกชา้ท่ีหนา้ห้องของทุกท่าน 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

หลงัอาหารค ่า ชมการแสดงท่ีโรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลบัไปพกัผอ่น ณ ห้องพกัส่วนตวัของท่าน 

(ท่านทีม่ีความประสงค์ทีจ่ะลงเรือวนันีต้้องแจ้งก่อนล่วงหน้า) 

หมายเหตุ 

ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่

วางไว้หน้าห้อง ก่อนเที่ยงคืน โดยแยกข้าวของเคร่ืองใช้ที่จ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บ

กระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวันรุ่งขึ้น 

ส าหรับท่านที่ต้องการช าระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ ท่าน

เช็คอนิโดยอตัโนมัติ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA FORTUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.00 น.  ลงจากเรือส าราญ COSTA FORTUNAหลงัเสร็จจากพิธีตรวจหนงัสอืเดนิทาง ศลุกากร และรับกระเป๋า สมัภาระ

การเดนิทางแลว้ม ุ่งหนา้กลบัส ูก่รงุเทพฯพรอ้มคณะ โดยรถโคช้ 

........................................................................................................................................... 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกเง่ือนไขต่างๆ 

โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

 

 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง ท่าเรอืแหลมฉบงั– กรงุเทพฯ 

       



 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ภาษีท่าเรอื ท่านละ 4,500 บาท(ช าระพรอ้มค่าบรกิารทวัร)์ 

 ค่าทิปพนกังานบริการบนเรอื 

ส าหรบัหอ้งพกัแบบInside /Oceanview / Balcony เกบ็ทิปพนกังานบรกิารบนเรอืท่านละ 

- ผ ูใ้หญ่    ท่านละ  14.5USD/ท่าน/คืน 

- เด็ก ( อายรุะหว่าง 4-13ปี) ท่านละ  7.25 USD/ท่าน/คืน 

ตลอดการเดินทาง 5 วนั 4 คืน ซ่ึงเป็นธรรมเนียมส าหรบัการลอ่งเรอืส าราญ ในสว่นน้ีลกูคา้ตอ้ง

ไปช าระเองบนเรอืและจะถกูชารต์เขา้ไปในCruise Card โดยอตัโนมติั 

*****หมายเหต ุส าหรบัทวัรเ์สรมิบนฝ่ังสามารถซ้ือเพ่ิมเติมบนเรอืไดเ้ลยครบั ***** 

ชนิดและประเภทหอ้งพกับนเรอืCOSTA 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 18,900 16,900 15,900 8,900 

Oceanview  22,900 16,900 15,900 10,900 

Balcony 26,900 16,900 15,900 13,900 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michelangelo  

Position: Deck 3 &4 (Aft) 

Capacity: 1084 paxFree restaurant 

 

Raffaello 

Position: Deck 3 &4 (Mid) 

Capacity: 654paxFree restaurant 

 

Colombo  

Position: Deck 9&10 (Aft) 

Capacity: 609pax 

Free buffet restaurant 

 



 

 

 

อตัราน้ีรวม: 

 หอ้งพกับนเรือส าราญ 4 คืน (ตามแบบหอ้งพกัท่ีท่านไดท้ าการช าระเงนิมา) 

 ตัว๋เคร่ืองบินขาไป ชัน้ประหยดั เสน้ทาง กรงุเทพ – สิงคโปร ์   

 อาหารบนเรือส าราญ, กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ 

 คา่ภาษีน า้มนัเชื้อเพลิงและคา่ประกนัภยัการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัรา 
ณ วันที่ 01 สิงหาคม 2562 และท่านตอ้งช าระเพ่ิม หากสายการบินมีการเรยีกเก็บเพ่ิม 

 คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรมัตอ่ท่าน ) 

 ทวัรส์ิงคโปร ์และ รถรบัสง่จากแหลมฉบงั-กรงุเทพ 

 เจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยอ านวยความสะดวก 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดินทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรบัผูท่ี้อายไุมเ่กิน 70 ปี) 

 คา่รกัษาพยาบาลเนือ่งจากอบุตัเิหต ุวงเงนิท่านละ 500,000 บาท (ส าหรบัผูท่ี้อายไุมเ่กิน 70 ปี) 



 

อตัราน้ีไม่รวม: 

 ภาษีท่าเรอื ท่านละ 4,500 บาท(ช าระพรอ้มค่าบรกิารทวัร)์ 

 ค่าทิปพนกังานบรกิารบนเรอื ผ ูใ้หญ่ท่านละ 14.5 USD/ท่าน/คืน / เด็กท่านละ 7.25 USD/ท่าน/คืน 

 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถ่ิน 300 บาท 

 คา่ทวัรเ์สริมบนฝัง่ตามเมืองตา่งๆ ท่ีเรือจอด 

 อาหารพิเศษท่ีท่านสัง่เพ่ิมเตมิกบัทางเรือ 

 คา่เพคเกจน า้ดื่มบนเรือส าราญ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอรเ์ซ็นต ์และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอรเ์ซ็นต ์

  คา่ท าหนงัสือเดินทาง, คา่วีซ่าส าหรบัชาวตา่งชาติ 

  คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ เชน่ คา่ซักรีด คา่โทรศัพท ์คา่เคร่ืองดื่ม ฯลฯ 

การช าระเงิน  

ทางบรษิทัฯ จะขอเก็บเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาทต่อผ ูโ้ดยสารหน่ึงท่าน หลงัจากมีการท าจอง

ส ารองโปรแกรมท่องเท่ียวแลว้ 1 วนัท าการ ส าหรบัการจองทวัรเ์รอืส าราญครัง้น้ีและรบกวนช าระยอด

เต็มท่ีเหลือหลงั 30 วนัท าการนบัจากวนัท่ีช าระยอดมดัจ า 

 

การยกเลิก 

หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน(ไม่คืนเงินในทกุกรณี) แต่ทางผ ูโ้ดยสาร

สามารถเปลี่ยนช่ือผ ูเ้ดินทางไดก้่อนวนัเดินทาง 60 วนัท าการ (ไม่รวมเสาร-์อาทิตย)์  

หมายเหต:ุ 

1. กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตใหผู้เ้ดินทางเขา้หรือออกประเทศ ทางบริษทัฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์

ใหไ้ด ้

2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะถือว่าท่านสละ

สิทธ์ิและไมส่ามารถขอคืนคา่บริการได ้

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ่้ายใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เช่น อบุัติเหต ุภยัธรรมชาติ การนดั

หยดุงาน การกอ่การจลาจล การถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ตา่งประเทศ  เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษทัฯจะค านงึถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

5. สตรีท่ีมีอายคุรรภต์ัง้แต ่24 สปัดาห ์ทางเรือขอสงวนสิทธ์ิในการขึน้เรือ 

โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทางของท่านว่ามีอายกุารใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือนนบัจากวนัท่ีเดินทาง 

กรณีอายหุนงัสือเดินทางนอ้ยกว่า 6 เดือนนบัจากวนัท่ีเดินทาง 

ควรรบีท าเลม่หนงัสือเดินทางใหม่ และสง่ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทางมาใหก้บัทางบรษิทัฯอีกครัง้ 

หากมีการผิดพลาดทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน 

***เม่ือท่านไดช้ าระเงินค่ามดัจ าบรกิารทวัร ์หรอืช าระค่าบรกิารทวัรเ์ต็มจ านวนแลว้ *** 

*** ทางบรษิทัฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ*** 



 

 


