(JFCOSTA)

สัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดหรูครั้งหนึ่งในชีวิตกับ
การล่องเรือสาราญระดับโลก COSTA

FORTUNA

แหลมฉบัง– เกาะสมุย –สิงคโปร์
11 – 14 พฤศจิกายน 2561 (4 วัน 3 คืน)
ราคาเริ่มต้น

15,999

บาท

รวมรถรับส่ง-ไปท่าเรือแหลมฉบัง..ที่นั่งจํานวนจํากัด...จองก่อน...มีสิทธิ์ก่อน

 รวมตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์-กรุงเทพ 1 เที่ยว
 รวมทัวร์สิงคโปร์ 1 วันเต็ม
 มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทั้งการเดินทาง

1

วันแรก

กรุงเทพฯ – แหลมฉบัง

(1)
หมายเหตุ

ฟรี รถรับส่ง สําหรับท่านที่ต้องการใช้บริการรถรับ-ส่ง จาก กรุงเทพ-ท่าเรือแหลม
ฉบัง กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ระหว่างการทําจอง
08.30 น.
พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้แก่ท่าน
09.00 น.
นําท่าน ออกเดินทางสู่ท่าเรือแหลมฉบัง
12.00 น.
เดินทางถึง ท่าเรือแหลมฉบัง (ทุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน)
นําทุกท่านทําการเช็คอินขึ้นเรือ COSTA FORTUNA ที่ได้รับฉายาว่า Museum at Sea
ซึ่งเป็นเรือสั ญชาติอิตาเลี่ยน โดยเรือมีขนาด 103,000 ตัน แบ่งเป็น 17 ชั้น สามารถรองรับ
ผู้โดยสารได้มากถึง 3,470 ท่าน ที่หรูหราในสไตล์ยุโรป พร้อมบริการในระดับสากล บนเรือ
สําราญท่านจะได้พบกับความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ เต็มอิ่มกั บอาหารสไตล์ยุโรป และ
อาหารนานาชาติ 24 ชั่วโมง ชมการแสดงแสนอลังการทุกคืนหลังอาหารที่ Theatre Rex
รื่นเริงกับการร้องเพลงและเต้นรํา ท่านสามารถออกลีลาแดนซ์กระจายที่ Vulcania Disco
**ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่เรือสําราญ COSTA FORTUNA จะ
จัดขึ้นในวันถัดไปได้จากเอกสาร Today ที่จะส่งถึงห้องพักของท่านทุกคืน**
*** ก่อนที่เรือสําราญจะทําการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัย
ตามหลักสากล (Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่
กําหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพัก
ของท่าน***
17.00 น.
เรือสําราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่าเรือแหลมฉบังตัดผ่านอ่าวไทยสู่น่านน้ําสากล
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อม
ไปกั บ ความเพลิ ด เพลิ น ในกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด สรรไว้ บ นเรื อ สํ า ราญ COSTA
FORTUNA
หมายเหตุ ทุ ก ท่ า นสามารถเลื อ กซื้ อ แพคเกจเครื่ อ งดื่ ม ได้ ในระหว่ า งที่ อ ยู่ บ นเรื อ สํ า ราญตลอดการ
เดินทาง เพียงใช้ CRUISE CARD ในการสั่งซื้อ รายละเอียดของแพคเกจสามารถขอได้
จากเจ้าหน้าที่บนเรือสําราญ

2

วันที่สอง
(2)

เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA
เรือสําราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหน้าเกาะสมุย
*** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการค่ะ***
การเดินทางบนเกาะสมุย บนเกาะสมุยการเดินทางค่อนข้า งที่จะสะดวกสบาย มีถนนยาว
รอบเกาะประมาณ 50 กิโลเมตร ชื่อถนนทวีร าษฎร์ภักดี และยังมีรถสองแถววิ่งรอบเกาะไว้
ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 6.00 - 21.00 น. ราคาเริ่มตั้งแต่ 30 บาท ไปจนถึง 60 บาท ตามแต่
ระยะทาง ในส่วนของรถแท็กซี่ในเรื่องของราคาตามแต่ท่านตกลงกับผู้ให้บริการ ไม่มีมิเตอร์
หรือท่านใดอยากจะเช่ารถขับเองก็มีให้บริการตั้งแต่รถยนต์จนถึงมอเตอร์ไซค์ ร้านที่ให้บริการ
เช่ารถจะอยู่แถวๆ ท่าเรือดอนสัก ซึ่งมีให้ท่านเลือกใช้บรืการหลายร้าน ราคาก็แตกต่างกันไป
เริ่มต้นที่ มอเตอร์ไซค์ 200 บาท รถจิ๊ป 800 บาท ต่อวัน มอเตอร์ไซค์รับจ้างบนเกาะสมุยก็มี
ให้บริการเช่นกัน แต่ราคาอาจจะแพงกว่ารถสองแถวสักหน่อย โดยเริ่มต้นที่ 30 บาท
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ น่ า สนใจในเกาะสมุ ย เกาะสมุ ย มี
แหล่งท่องเที่ยวสําคัญที่มีชื่อเสียงมากมายและหลากหลาย
รู ป แบบ เช่ น หาดเฉวง หาดละไม หาดท้ อ งตะเคี ยน หาด
แม่ น้ํ า หาดหน้ า ทอน หิ น ตาหิ น ยาย น้ํ า ตกหน้ า เหมื อ ง วั ด
พระใหญ่ หรือศูนย์วัฒนธรรมวัดละไม เป็นต้น
รั บ ประทานอาหารกลางวั น ณ ห้ อ งอาหารของเรื อ สํ า ราญ
COSTA FORTUNA
ท่ า นสามารถเลื อกเที่ ย วชมเกาะสมุ ยต่ อ ได้ หรื อท่ า นใดที่ เ หนื่ อ ยล้ า กั บ การเที่ ยวช่ ว งเช้ า ก็
สามารถพักผ่อนบนเรือสําราญได้ หรือ เลือกใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรือได้
จัดไว้เพื่อท่าน นอกจากนีท
้ ่านสามารถเลือกใช้บริการของห้อง Spa & Fitness Center
*** ท่านจะต้องกลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรืออกจากท่าประมาณ 1.30 ชั่วโมง ***
เรือสําราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่าเรือเกาะสมุย เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเรือสิงคโปร์
รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA
หลังอาหารค่ํา ชมการแสดงที่ Theatre Rex ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัว

กลางวัน
บ่าย

18.00 น.
ค่ํา

3

วันที่สาม
(3)

ล่องน่านน้ําสากล

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ COSTA FORTUNA
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพั กของท่าน หรือเลือกที่จะไปออก กําลังกาย
รับอรุณด้วยการจ็อกกิ้งบนชั้นดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านควรเลือกใช้บริการ
ของห้อง Fitness Center ส่วนท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง ก็สามารถพลิดเพลินไปกับการ
เลือกชม เลือกซื้อ สินค้าที่ระลึก สินค้าแบรนด์ต่าง ๆ ที่ร้าน Duty Free ซึ่งราคาถูกมาก
ๆ บนเรือสําราญ COSTA FORTUNA สําหรับท่านที่ชอบการเสี่ยงดวงห้อง Casino บน
เรือสําราญฯ ทั้งนี้ยังสามารถเข้าคลาสต่างๆ ที่เรือ จัดกิจกรรมไว้ให้กับลูกค้า เช่น การสอน
เต้นรํา การสอนแกะสลัก การทําอาหาร การสอนพับผ้าขนหนูรูปสัตว์ต่าง ๆ การสอนนวด
แบบผ่อนคลาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ทางเรือจัดไว้ตอบสนองความต้องการของท่านได้
เป็นอย่างดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ COSTA FORTUNA
อิสระให้ท่านได้เลือกใช้บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมเล่นเกมบนเรือสําราญ
COSTA FORTUNA ตามอัธยาศัย อาทิ The Snake Game, Musical Quiz, The
Towel Game, Arts & Crafts for Origami, Sance Lesson: Samba หรือ จะ
สนุกไปกับ Super Karaoke ที่ Disco
รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA
หลังอาหารค่ํา ชมการแสดงที่ Theatre Rex ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของ
ท่าน

กลางวัน
บ่าย

ค่ํา

หมายเหตุ
ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋าลงจากเรือ ท่าน
จะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง ก่อนเที่ยงคืน โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นไว้ใน
กระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้ าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก
และบั ญ ชี ค่ า ใช้จ่ า ยต่ า งๆ จะถู ก ส่ ง มาให้ ท่า นตรวจเช็ ค ก่ อ นทํ า การชํ า ระในวั น รุ่ ง ขึ้ น สํ า หรั บ ท่ า นที่
ต้ อ งการชํา ระผ่ า นบั ต รเครดิ ต ทางบริ ษั ทเรื อ จะชาร์ จ ค่ า ใช้ จ่ า ยของท่ า นผ่ า นบั ต รเครดิ ต ที่ ท่ า นได้
ลงทะเบียนไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

วันที่สี่
(4)
เช้า
08.00 น.

สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA
เรือสําราญ COSTA FORTUNA เข้าเทียบท่าสิงคโปร์ (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศสิงคโปร์ซึ่ง
เร็ ว กว่ า ประเทศไทย 1 ชั่ ว โมง) หลั ง ผ่ า นพิ ธี ก ารตรวจ
หนังสือดินทางและศุลกากรแล้ว จากนั้นท่านรับกระเป๋าและ
สัมภาระการเดินทางตามแถบสีที่ท่านได้ติดไว้ กับกระเป๋าที่
ทางเรื อ ให้ ม า จากนั้ น นํ า ท่ า นเดิ น ทางนั่ ง รถเข้ า สู่ ตั ว เมื อ ง
สิ ง คโปร์ ผ่ า นชมเมื อ งสิ ง คโปร์ ที่ มี การจั ด การผั ง เมื องได้
อย่ า งเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยและสะอาด ซึ่ ง ล้ อ มรอบด้ ว ย
ทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิ
ซาเบธวอร์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ําสิงคโปร์ นําท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน(Merlion)
หรือ สิงโตทะเล สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออก
ทางอ่าวมารินา (Marina Bay) มีทัศนียภาพที่สวยงาม บันทึกภาพโรงละครริมน้ํา
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xx.xx น.
xx.xx น.
xx.xx น.

เอสพลานาด (Esplanade) อาคารที่มีลักษณะคล้ายทุเรียนขนาดยักษ์ โดยมีฉากหลังเป็น
สิงคโปร์ฟลายเออร์ (Singapore Flyer) ชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ที่สูงที่สุดในโลก มีความ
สูงเท่ากับตึก 42 ชั้น หรือ 165 เมตร ชมทิวทัศน์ริมอ่าวที่ มาริ
นาเบย์ แซนด์ (Marina Bay Sand) คาสิโนสุดหรูใจกลาง
เมือง สิงคโปร์ เป็นอาคารในสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่โดดเด่น
ที่สุดของสิงคโปร์ ประกอบด้วย อาคาร 3 หลังและสวนลอยฟ้า
ซึ่งมีรูปร่างคล้ายเซิร์ฟบอร์ด (surf board) โดยมีนัยด้าน ฮวง
จุ้ ย ในการที่ จ ะพาสิ ง คโปร์ ผ่ า นคลื่ น ลมทางเศรษฐกิ จ ไปได้
ด้ ว ยดี หรื อ เลื อ ก อิ ส ระช้ อ ปปิ้ ง ณ ย่ า นการค้ า ชื่ อ ดั ง ของ
สิงคโปร์ย่าน ถนนออร์ชาร์ด ที่เต็มไปด้วยสีสันของสินค้าหรูหราหลากแบรนด์ จาก ทั่วโลกที่
สลับกันมาลดราคาในห้างสรรพสินค้านับสิบ ๆ แห่ง อาทิ ION, Takashimaya, Tang Plaza,
Paragon, 313@Somerset อิสระท่านเลือกรับประทานอาหารกลางวันและค่ําตาม
อัธยาศัย
พร้อมที่จุดนัดหมาย นําท่านเดินทางสู่ สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์
นําท่านเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน xx เที่ยวบินที่ xx xxx
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
######

อัตราค่าบริการ
ช่วงวันเดินทาง 11 – 14 พฤศจิกายน 2561
แบบห้องพัก

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง
ห้องพักแบบมีหน้างต่าง
ห้องพักแบบมีระเบียง

ผู้ใหญ่ท่านล่ะ
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4 เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี
(พัก 2 ท่านต่อห้อง)(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) (พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน)
15,999
13,999
12,999
18,999
13,999
12,999
22,999
โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม

พักเดี่ยว

19,999
24,999
28,999

อัตรานีไ
้ ม่รวม
- ค่าทิปพนักงานบนเรือท่านล่ะUSD 14.50/คืน/ท่าน ตลอดการพักบนเรือ 3 คืน (ชําระบนเรือในวันสุดท้าย)
ซึ่งเป็นธรรมเนียมสําหรับการล่องเรือสําราญ
*หมายเหตุ สําหรับทัวร์เสริมบนฝั่งสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ
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ขนาดของห้องพักบนเรือ (เพื่อการโฆษณา)
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง (INSIDE CABIN)

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง (OCEAN VIEW CABIN)

ห้องพักแบบมีระเบียง (BALCONY CABIN)
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อัตรานี้รวม:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ห้องพักบนเรือสําราญ 3 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทําการชําระเงินมา)
รถรับส่งจากกรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง
ค่าตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ สายการบิน xx ชั้นประหยัด
อาหารบนเรือสําราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ, ภาษีท่าเรือ
ทัวร์ที่สิงคโปร์ (รายละเอียดตามระบุในรายการ)
เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอํานวยความสะดวก
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สําหรับผู้ที่อายุไม่
เกิน 70 ปี)
8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สําหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

อัตรานี้ไม่รวม:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ USD 43.50/ต่อท่าน (ชําระบนเรือ)
ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 10 SGD/ต่อท่าน
ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด
ค่าอาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
ค่าแพคเกจน้ําดื่มบนเรือสําราญ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

การชําระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินเต็มจํานวน หลังจากมีการสํารองที่แล้ว 2 วันทําการ
การยกเลิก

-

หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อน
วันเดินทาง 45 วัน และจะมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชื่อครั้งละ 5,000 บาท/ชื่อ/ครั้ง หรือ
ตามราคาที่สายการบิน และเรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายมาอีกครั้ง

หมายเหตุ:
1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้
2. เนื่องจากแพคเกจเป็นแพคเกจแบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ก่อนการท่องเที่ยวหรือระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถ
ขอคืนค่าบริการได้ รวมทั้งในส่วนของรถรับส่งไปกลับท่าเรือแหลมฉบัง
3. บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะไม่ รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆ อั นเกิ ด จากเหตุ สุ ด วิ สั ย เช่ น อุ บั ติ เ หตุ ภั ย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ทางลูกค้า นําหนังสือเดินทางที่มีอายุน้อยกว่า 6
เดื อนมาเดินทาง และไม่ ไ ด้ รั บการอนุญ าตให้ขึ้ นเรื อ จากทางกองตรวจหนั งสื อเดิ นทาง ณ ท่ าเรื อ
แหลมฉบัง
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสาร
เครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ํามัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับ
ทางบริษัทอีกครั้ง
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