สัมผัสประสบการณ์การเดินทางส ุดพิเศษ
ล่องเรือสาราญระดับโลก COSTA

FORTUNA

แหลมฉบัง –สีหน ุวิลล์ – เกาะฟูกว๊ ก –
เกาะสมุย – แหลมฉบัง
เดินทาง: 4
ราคา

– 8 พ.ย. 61 (5 วัน 4 คืน)

16,999
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บาท(ห้องพักแบบไม่มีหน่าต่างพรีเมี่ยม)

วันแรก
08.30 น.
09.00 น.
12.00 น.

17.00 น.

กรุ งเทพฯ – แหลมฉบัง

(1)

พร้ อมกัน ณ จุดนัดพบ มีเจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกให้ แก่ท่าน
นาท่าน ออกเดินทางสูท่ ่าเรื อแหลมฉบัง
เดินทางถึง ท่ าเรื อแหลมฉบัง (ทุกท่าน ต้ องเตรี ยมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน)
นาทุกท่านทาการเช็คอินขึ ้นเรื อ COSTA FORTUNA ซึ่งเป็ นเรื อสัญชาติอิตาเลี่ยน โดยเรื อมี
ขนาด 130,000 ตัน แบ่งเป็ น 17 ชัน้ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ มากถึง 3,470 ท่าน ที่หรูหรา
ในสไตล์ ยุโรป พร้ อมบริ ก ารในระดับ สากล บนเรื อสาราญท่ า นจะได้ พ บกับ ความบัน เทิ ง
หลากหลายรูปแบบ เต็มอิม่ กับอาหารสไตล์ยโุ รป และ อาหารเอเชีย 5 มื ้อต่อวัน ชมการแสดง
แสนอลังการทุ ก คื น หลังอาหารที่ Theatre Rex รื่ น เริ ง กับ การร้ องเพลงและเต้ น ร า ท่ า น
สามารถออกลีลาแดนซ์กระจายที่ Vulcania Disco **ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของ
กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ เรื อ ส าราญ COSTA FORTUNA จะจัด ขึ น้ ในวัน ถั ด ไปได้ จากเอกสาร
Today ที่จะส่งถึงห้ องพักของท่านทุกคืน**
*** ก่ อนที่เรื อสาราญจะทาการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรื อจะมีการซ้ อมหนี ภั ย
ตามหลั ก สากล (Muster Drill) โดยขอให้ ผ้ ู โ ดยสารทุ ก ท่ า นมารายงานตั ว ยั ง จุ ด ที่
กาหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ ล่ะท่ านได้ ที่แผ่ นป้ ายด้ านหลังประตูห้องพัก
ของท่ าน***
เรื อสาราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่าเรื อแหลมฉบังตัดผ่านอ่าวไทยสูน่ ่านน ้าสากล
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รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารบนเรื อสาราญ COSTA FORTUNA
หลังรับ ประทานอาหารค่ า อิส ระให้ ท่ านพัก ผ่ อน หรื อ เลื อกใช้ บ ริ ก ารพร้ อมไปกับ ความ
เพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ รับการคัดสรรไว้ บนเรื อสาราญ COSTA FORTUNA
หมายเหตุ ทุก ท่ านสามารถเลือกซื อ้ แพ็ คเกจเครื่ องดื่ ม ได้ ในระหว่า งที่ อยู่บนเรื อสาราญตลอดการ
เดิน ทาง เพี ยงใช้ CRUISE CARD ในการสัง่ ซื ้อ รายละเอีย ดชองแพ็ค เกจสามารถขอได้
จากเจ้ าหน้ าที่บนเรื อสาราญ

ค่ า

วันทีส่ อง สี หนุวลิ ล์, ประเทศกัมพูชา (อิสระเลือกซือทั
้ วร์ เสริ มบนฝั่ ง)
เช้ า
09.00 น.

กลางวัน

(2)

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของเรื อสาราญ COSTA FORTUNA
เรื อสาราญCOSTA FORTUNA เข้ าเทียบท่าเมืองสีหนุวิลล์ (Sihanoukville) *** อิสระให้
ท่ านเลือกซือ้ ทัวร์ เสริ มบนฝั่ งที่ทางเรื อมีบริ การค่ ะ***โดยแต่เดิมเมืองท่าเรื อนี ้รู้ จกั กันใน
นาม "เมืองกัมปงโสม" ถือเป็ นเมืองตากอากาศชายทะเลอันดับหนึ่งของกัมพูชา และยังเป็ น
เมื องท่ าสาคัญ โดยมี ท่ าเรื อน า้ ลึ ก ระดับ สากล (International
Port) แห่งเดี ย วของกัม พูชาอี ก และเป็ นเมื องที่ ติ ดอัน ดับ 8 ใน
การจั ด อั น ดั บ 10 สุ ด ยอดหาดในเอเชี ย โดยหนั ง สื อ พิ ม พ์
Sunday Herald Sun ของประเทศออสเตรเลี ย อิ ส ระให้ ท่ า น
พั ก ผ่ อ นในห้ องพั ก ส่ วนตั ว หรื อ เพลิ ด เพลิ น ไปกั บ บริ ก ารต่ า งๆ ที่ เรื อ ส าราญ COSTA
FORTUNA คัดสรรไว้ ให้ บริการ หรื อ เลือกที่จะไปเที่ยวชมเมืองสุหนุวลิ ล์ด้วยตนเอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของเรื อสาราญ COSTA FORTUNA
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18.00 น.
ค่ า

ท่านสามารถเลือกเที่ยวชมเมืองสีหนุวิลล์ต่อได้ หรื อท่านใดที่เหนื่อยล้ ากับการเที่ยวช่วงเช้ าก็
สามารถพักผ่อนบนเรื อสาราญได้ หรื อ เลือกใช้ บริ การและเข้ าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรื อได้
จัด ไว้ เพื่ อ ท่ าน นอกจากนี ท้ ่ า นสามารถเลื อ กใช้ บ ริ ก ารของห้ อง Spa & Fitness Center
*** ท่ านจะต้ องกลับขึน้ เรื อก่ อนเวลาเรื อออกจากท่ าประมาณ 1.30 ชั่วโมง ***
เรื อสาราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่าเรื อเมืองสีหนุวลิ ล์
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของเรื อสาราญ COSTA FORTUNA
หลังอาหารค่า ชมการแสดงที่ Theatre Rex ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้ องพักส่วนตัวของ
ท่าน

วันทีส่ าม เกาะฟูก๊วก, ประเทศเวียดนาม
เช้ า
08.00 น.

(อิสระเลือกซือ้ ทัวร์ เสริ มบนฝั่ ง)

(3)

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารบนเรื อสาราญ COSTA FORTUNA
เรื อสาราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหน้ าเกาะฟูก๊ วก (Phu Quoc) เป็ นเกาะที่
ใหญ่ ที่ สุด ในเวีย ดนาม ห่ างจากแหลมฉบัง ของไทย 540 กิ โลเมตร เป็ น อี ก หนึ่ งสถานที่
ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงมากของประเทศเวียดนาม อีกทังยั
้ งเป็ นสวรรค์เขตร้ อนอันแสน
เงียบสงบท่ามกลางน ้าทะเลสีฟ้าคราม ซึ่งได้ รับความนิยมในหมู่นกั ท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก
*** อิสระให้ ท่านเลือกซือ้ ทัวร์ เสริ มบนฝั่ งที่ทางเรื อมีบริ การค่ ะ***
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของ เกาะฟูก๊วก
- Ho Quoc Pagoda วัดของพุทธศาสนาที่สร้ างขึ ้นบนเนิน
เขาบริเวณชายฝั่ งด้ านตะวันออก ซึง่ กล่าวได้ วา่ เป็ นจุดชม
-
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กลางวัน

17.00 น.
ค่ า
วันทีส่ ี่
เช้ า
09.00 น.

- วิวทิวทัศน์ยามอาทิตย์ขึ ้นเหนืออ่าวไทยได้ สวยที่ สดุ ของเกาะ ชมเจดีย์องค์ใหญ่ที่สดุ บน
เกาะฟูก๊วกที่ตงอยู
ั ้ ่โดดเด่น
- ประจันหน้ ากับท้ องทะเล ภายในวัดมีรูปปั น้ ทางพุทธศาสนาตังรายเรี
้
ยงอยู่บนลานหน้ า
บันไดทางขึ ้นสักการะขอพรเจ้ าแม่กวนอิมประดิษฐานอยู่ในวัด
- หมู่บ้ านประมง Ham Ninh ซึ่งในดัง้ เดิมนัน้ ชาวบ้ านในหมู่บ้านนี จ้ ะใช้ ป ลาเพี ย งอย่ าง
เดี ยวในการดารงชี วิต แต่เมื่ อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเมื่ อการท่องเที่ ยวกลายมาเป็ นแหล่งที่ มา
ของรายได้ หลัก ชาวบ้ านได้ เปลี่ยนการดารงชีวิตด้ วยการขายอาหารทะเล และการขาย
หัตถกรรมสินค้ าของที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของเรื อสาราญ COSTA FORTUNA
ท่านสามารถเลือกเที่ ยวชมเกาะฟูก๊วกต่อได้ หรื อท่านใดที่ เหนื่ อยล้ ากับการเที่ ยวช่วงเช้ าก็
สามารถพักผ่อนบนเรื อสาราญได้ หรื อ เลือกใช้ บริการและเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรื อได้
จัดไว้ เพื่อท่าน นอกจากนี ้ท่านสามารถเลือกใช้ บริการของห้ อง Spa & Fitness Center
*** ท่ านจะต้ องกลับขึน้ เรื อก่ อนเวลาเรื ออกจากท่ าประมาณ 1.30 ชั่วโมง ***
เรื อสาราญ COSTA FORTUNA ออกเดินทางจากเกาะฟูก๊วก มุ่งสูเ่ กาะสมุย
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของเรื อสาราญ COSTA FORTUNA
หลังอาหารค่า ชมการแสดงที่ Theatre Rex ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้ องพักส่วนตัวของท่าน
เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซือ้ ทัวร์ เสริ มบนฝั่ ง)

(4)

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของเรื อสาราญ COSTA FORTUNA
เรื อสาราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหน้ าเกาะสมุย
*** อิสระให้ ท่านเลือกซือ้ ทัวร์ เสริ มบนฝั่ งที่ทางเรื อมีบริ การคะ***
การเดินทางบนเกาะสมุย บนเกาะสมุยการเดินทางค่อนข้ างที่จะสะดวกสบาย มีถนนยาว
รอบเกาะประมาณ 50 กิโลเมตร ชื่อถนนทวีราษฎร์ ภกั ดี และยังมีรถสองแถววิง่ รอบเกาะไว้
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กลางวัน
บ่ าย

18.00 น.
ค่ า

ให้ บริ การ ตัง้ แต่เวลา 6.00 - 21.00 น. ราคาเริ่ มตัง้ แต่ 30 บาท ไปจนถึง 60 บาท ตามแต่
ระยะทาง ในส่วนของรถแท็กซี่ในเรื่ องของราคาตามแต่ท่านตกลงกับผู้ให้ บริการ ไม่มีมิเตอร์
หรื อท่านใดอยากจะเช่ารถขับเองก็มีให้ บริการตังแต่
้ รถยนต์จนถึงมอเตอร์ ไซค์ ร้ านที่ให้ บริการ
เช่ารถจะอยู่แถวๆ ท่าเรื อดอนสัก ซึ่งมีให้ ท่านเลือกใช้ บรื การหลายร้ าน ราคาก็แตกต่างกันไป
เริ่ มต้ นที่ มอเตอร์ ไซค์ 200 บาท รถจิ๊ป 800 บาท ต่อวัน มอเตอร์ ไซค์รับจ้ างบนเกาะสมุยก็มี
ให้ บริการเช่นกัน แต่ราคาอาจจะแพงกว่ารถสองแถวสักหน่อย โดยเริ่มต้ นที่ 30 บาท
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเกาะสมุย เกาะสมุยมี
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วส าคั ญ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งมากมายและ
หลากหลายรูปแบบ เช่น หาดเฉวง หาดละไม หาดท้ อง
ตะเคียน หาดแม่น ้า หาดหน้ าทอน หินตาหินยาย น ้าตก
หน้ าเหมื อง วัด พระใหญ่ หรื อศูน ย์ วฒ
ั นธรรมวัดละไม
เป็ นต้ น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของเรื อสาราญ COSTA FORTUNA
ท่านสามารถเลือกเที่ ยวชมเกาะสมุย ต่อได้ หรื อท่านใดที่ เหนื่ อยล้ ากับ การเที่ ยวช่วงเช้ าก็
สามารถพักผ่อนบนเรื อสาราญได้ หรื อ เลือกใช้ บริ การและเข้ าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรื อได้
จัด ไว้ เพื่ อ ท่ าน นอกจากนี ท้ ่ า นสามารถเลื อ กใช้ บ ริ ก ารของห้ อง Spa & Fitness Center
*** ท่ านจะต้ องกลับขึน้ เรื อก่ อนเวลาเรื ออกจากท่ าประมาณ 1.30 ชั่วโมง ***
เรื อสาราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่าเรื อเกาะสมุย
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของเรื อสาราญ COSTA FORTUNA
หลังอาหารค่า ชมการแสดงที่ Theatre Rex ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้ องพักส่วนตัวของท่าน

หมายเหตุ
ในเย็นวันนี ท้ ่ านจะได้ รับป้ ายผู กกระเป๋าสี ต่างๆ ซึ่งเป็ นตัวกาหนดลาดับการนากระเป๋าลงจากเรื อ
ท่ านจะต้ องจัดกระเป๋าใบใหญ่ วางไว้ หน้ าห้ อง ก่ อนเที่ยงคืน โดยแยกข้ าวของเครื่ องใช้ ท่ จี าเป็ นไว้ ใน
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กระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้ าหน้ าที่ของเรื อจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ ของท่ านไปตัง้ แต่ กลางดึก
และบัญชี ค่าใช้ จ่ายต่ างๆ จะถู กส่ งมาให้ ท่านตรวจเช็คก่ อนทาการชาระในวั นรุ่ งขึน้ สาหรั บท่ านที่
ต้ องการชาระผ่ านบัตรเครดิต ทางบริ ษัทเรื อจะชาร์ จค่ าใช้ จ่ายผ่ านบัตรเครดิตที่ท่านได้ ลงทะเบียน
ไว้ ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ
วันทีห่ ้ า
เช้ า
08.00 น.

ท่ าเรื อแหลมฉบัง – กรุงเทพฯ

(5)

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของเรื อสาราญ COSTA FORTUNA
เรื อ สาราญ COSTA FORTUNA เข้ า เที ย บท่ า แหลมฉบังหลัง เสร็ จจากพิ ธีต รวจหนังสื อ
เดินทางและศุลกากร จากนันรั
้ บกระเป๋ าและสัมภาระการเดินทางตามแถบสีที่ท่านได้ ติดไว้
สาหรับท่านที่ได้ ใช้ รถรับส่งไปยังกรุงเทพเดินทางกลับพร้ อมคณะ

อัตราค่ าบริการ

ช่ วงวันเดินทาง 4 – 8 พฤศจิกายน 2561
แบบห้ องพัก
ห้ องพักแบบไม่มีหน้ าต่างคลาสิค
ห้ องพักแบบไม่มีหน้ าต่างพรี เมี่ยม

ห้ องพักแบบมีหน้ าต่าง
ห้ องพักแบบมีระเบียง

ผู้ใหญ่ ท่านล่ ะ
ผู้ใหญ่ คนที่ 3 และ 4 เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(พัก 2 ท่ านต่ อห้ อง) (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน) (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

พักเดี่ยว

เต็ม
11,999
11,999
11,999

เต็ม
19,999
26,999
31,999

15,999 เต็ม
16,999
18,999
21,999

เต็ม
8,999
8,999
8,999

อัตรานีร้ วม:
1. ห้ องพักบนเรื อสาราญ 4 คืน (ตามแบบห้ องพักที่ท่านได้ ทาการชาระเงินมา)
2. อาหารบนเรื อสาราญ (ยกเว้ นห้ องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรื อสาราญ, ภาษี
ท่าเรื อ
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3. เจ้ าหน้ าที่ช่วยอานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง
4. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง
แบบหมู่คณะ วงเงินท่านละ
1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวติ (สาหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี )
5. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุแบบหมู่คณะ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สาหรับผู้ที่อายุ
ไม่เกิน 70 ปี )
อัตรานีไ้ ม่ รวม:
1. ค่าทิปพนักงานบนเรื อ ท่านละ USD 58/ต่อท่าน และ เด็กอายุ 4-12ปี ท่านละ USD 29 / ต่อ
ท่าน (ชาระบนเรื อ) ซึง่ เป็ นธรรมเนียมสาหรับการล่องเรื อสาราญ
2. ค่าทัวร์ เสริมบนฝั่ งตามเมืองต่างๆ ที่เรื อจอด
3. ค่าอาหารพิเศษที่ท่านสัง่ เพิ่มเติมกับทางเรื อ
4. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 เปอร์ เซ็นต์ และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์ เซ็นต์
5. ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าวีซา่ สาหรับชาวต่างชาติ
6. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
การชาระเงิน

ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินมัดจา หลังจากมีการสารองที่แล้ ว 2 วันทาการ และชาระส่ วน
ที่เหลือก่อนเดินทาง 45 วันทาการ
ขั้นตอนการชาระเงินมัดจา
1. ห้ องแบบไม่ มีหน้ าต่ าง ทางบริ ษัทฯขอเก็บมัดจา 11,000 บาท/ต่ อท่ าน
2. ห้ องแบบมีหน้ าต่ าง ทางบริ ษัทฯขอเก็บมัดจา 14,000 บาท/ต่ อท่ าน
3. ห้ องแบบมีระเบียง ทางบริ ษัทฯขอเก็บมัดจา 17,000 บาท/ต่ อท่ าน
4. สาหรั บท่ านที่ 3 และ 4 ทางบริ ษัทฯขอเก็บมัดจา 10,000 บาท/ท่ าน
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การยกเลิก

- หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
- ในกรณีทมี่ ีการเปลีย่ นแปลงชื่อผู้เดินทาง ผู้โดยสารสามารถเปลีย่ นชื่ อผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง
45 วัน และจะมีค่าใช้ จ่ายในการเปลีย่ นชื่ อครั้งละ 3,000 บาท/ชื่ อ/ครั้ง หรื อตามราคาที่สายการบิน
และเรื อเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายมาอีกครั้ง
หมายเหตุ:
1. กรณี ที่ เจ้ าหน้ าที่ ต รวจคนเข้ าเมื องไม่ อนุญ าตให้ ผ้ ูเดิ น ทางเข้ า หรื อออกประเทศ ทางบริ ษั ท ฯ ไม่
สามารถคืนค่าทัวร์ ให้ ได้
2. เนื่ องจากแพคเกจเป็ นแพคเกจแบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ใช้ บริ การใดๆ ไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วน
ก่อนการท่องเที่ยวหรื อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถ
ขอคืนค่าบริการได้ รวมทังในส่
้ วนของรถรับส่งไปกลับท่าเรื อแหลมฉบัง
3. บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ ที่ จะไม่ รับ ผิด ชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ อัน เกิ ดจากเหตุสุด วิสยั เช่ น อุบ ัติเหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าหรื อออกนอกประเทศ เป็ นต้ น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคืนเงินใดๆ ทังสิ
้ ้น ในกรณีที่ทางลูกค้ า นาหนังสือเดินทางที่มีอายุน้อยกว่า 6
เดื อนมาเดิน ทาง และไม่ ได้ รับการอนุญ าตให้ ขึน้ เรื อ จากทางกองตรวจหนังสื อเดินทาง ณ ท่าเรื อ
แหลมฉบัง
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่ องบิน,
ค่ าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีนา้ มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริ ษัทอีกครั ง้
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ขนาดของห้ องพักบนเรือ (เพื่อการโฆษณา)
ห้ องพักแบบไม่ มหี น้ าต่ าง (INSIDE CABIN)

Inside Classic (IC) 13.9 sq m (149.6 sq ft) 1 double bed or 2 single beds 2 foldaway beds
ห้ องพักแบบมีหน้ าต่ าง (OCEAN VIEW CABIN)

Ocean view Classic (EC) 17.7 sq m (190.52 sq ft)1 double bed or 2 single beds1 foldaway bed window
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ห้ องพักแบบมีระเบียง (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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