COSTA FORTUNA
THAILAND - SINGAPORE

วันที่ 03-06 มกราคม 2563
เส้นทาง: แหลมฉบัง – เกาะสมุย - สิงคโปร์
4 วัน 3 คืน BY TR

วันแรกของการเดินทาง ท่าเรือแหลมฉบัง – น่านน้าสากล
หมายเหต ุ รถรับส่ง สาหรับท่านที่ตอ้ งการใช้บริการรถรับ-ส่ง จาก กร ุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบังกร ุงเทพ สามารถขึ้นรถได้ที่ ข้างสวนจุฬา 100 ปี บริเวณหลังตลาดสามย่าน และกร ุณาแจ้งให้กบั ทาง
เอเย่นต์ทราบล่วงหน้า ระหว่างการทาจองเลย
13.00 น.

พร้อมกัน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบ ุรี มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้แก่ท่าน

(สาคัญมาก ***ท ุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอาย ุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปมาที่ท่าเรือด้วย)
13.30 น.

เริ่มทําการเช็คอินขึน้ เรือสําราญ COSTA FORTUNA ซึ่งเป็ นเรือสัญชาติอิตาเลี่ยน โดยเรือมีขนาด
102,587 ตัน แบ่งเป็ น 17 ชัน้ (ชัน้ สําหรับใช้สอย 13 ชัน้ ) สามารถรองรับผูโ้ ดยสารได้มากถึง 3,470
ท่าน ที่หรูหราในสไตล์ยโุ รป พร้อมบริการในระดับสากล บนเรือสําราญท่านจะได้พบกับความบันเทิง
หลากหลายรูปแบบ เต็มอิ่มกับอาหารสไตล์ยโุ รป และ อาหารเอเชีย ชมการแสดงแสนอลังการทุกคืน
หลังมือ้ อาหารคํา่ ที่ โรงละคร Rex1932Theatre **ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรม
ต่างๆ ที่เรือสําราญ COSTA FORTUNA จะจัดขึน้ ในวันถัดไปได้จากเอกสาร Today ที่จะส่งถึงห้องพัก
ของท่านทุกคืน**

*** ก่อ นที่ เ รือ ส าราญจะทาการถอนสมอออกเดิ น ทาง ทางเรือจะมี ก ารซ้อมหนี ภยั ตามหลัก สากล
(Muster Drill) โดยขอให้ผโ้ ู ดยสารทกุ ท่านมารายงานตัวยังจุดที่กาหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะ
ท่านได้ ที่แผ่นป้ายด้านหลังประต ูห้องพักของท่าน***
17.30 น.

เรือสําราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่าเรือแหลมฉบังตัดผ่านอ่าวไทยสูน่ า่ นนํา้ สากล

ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ ตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้
ในห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินใน
กิจกรรมต่างๆ ที่ได้รบั การคัดสรรไว้บเรือสําราญ COSTA FORTUNA

ค่า

หมายเหต ุ ทุกท่านสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือได้ ตลอดการเดินทาง

วันที่สองของการเดินทาง เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)
เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA
เรือสําราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหน้าเกาะสมุย
*** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการคะ***
การเดินทางบนเกาะสมุย บนเกาะสมุยการเดินทางค่อนข้างที่จะสะดวกสบาย มีถนนยาวรอบเกาะ
ประมาณ 50 กิโลเมตร ชือ่ ถนนทวีราษฎร์ภกั ดี และก็ยงั มีรถสองแถวที่วิ่งรอบเกาะไว้ให้บริการ ตัง้ แต่
เวลา 6.00 - 21.00 น. ราคาก็เริ่มกันตัง้ แต่ 30 บาท ไปจนถึง 60 บาท ตามแต่ระยะทาง แท็กซี่ก็มีแต่
ราคาต้องตกลงกันเอง ไม่มีมิเตอร์ หรือใครอยากจะเช่ารถขับเองก็มีตงั้ แต่รถยนต์จนถึงมอเตอร์ไซค์
ร้านให้เช่ารถจะอยู่แถว ๆ ท่าเรือดอนสักมีให้เลือกหลายร้านเลย ราคาก็แตกต่างกันไปเริ่มต้นที่
มอเตอร์ไซค์ 200 บาท รถจิ๊ป 800 บาท ต่อวัน มอเตอร์ไซค์รบั จ้างเกาะสมุยก็มีแต่ราคาจะแพงกว่ารถ
สองแถวสักหน่อยเริ่มต้นที่ 30 บาท
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเกาะสมุย เกาะสมุยมี
แหล่งท่องเที่ยวสําคัญที่มีชื่อเสียงมากมายและ
หลากหลายรูปแบบ เช่น หาดเฉวง หาดละไม หาดท้อง
ตะเคียน หาดแม่นาํ้ หาดหน้าทอน หินตาหินยาย นํา้ ตก
หน้าเหมือง วัดพระใหญ่ หรือศูนย์วัฒนธรรมวัดละไม
เป็ นต้น

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ
สําราญ COSTA FORTUNA
18.00 น.
ค่า

เรือสําราญ COSTA FORTUNA เดินทางออกจากเกาะสมุย ประเทศไทย มุง่ หน้าสู่ประเทศสิงค์โปร์

รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ

COSTA FORTUNA

หลังอาหารคํา่ ชมการแสดงที่โรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน

วันที่สามของการเดินทาง อิสระบนเรือสาราญ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA
อิสระให้ทกุ ท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆบนเรือ อาทิเช่น
สระว่ายนํา้ คาสิโน สปา ฟิ ตเนส ที่ทางเรือ จัดเตรียมไว้ให้ทกุ ท่านอย่างเต็มที่ตลอดทัง้ วัน ท่าน
สามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีสง่ ไว้ให้ทกุ ท่านทุกช้าที่
หน้าห้องของทุกท่าน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA

ค่า

รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA
หลังอาหารคํา่ ชมการแสดงที่โรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัว
ของท่าน

หมายเหต ุ
ในเช้าวันนี้ท่านจะได้รบั ป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกาหนดลาดับการนากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้อง
จัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง ก่อนเที่ยงคืน โดยแยกข้าวของเครือ่ งใช้ที่จาเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก
เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตัง้ แต่กลางดึก และบัญชี ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถ ูก
ส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทาการชาระในวันรงุ่ ขึ้น สาหรับท่านที่ตอ้ งการชาระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษทั
เรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

วันที่สี่ของการเดินทาง สิงคโปร์ – Merlion Signature – อิสระช้อปปิ้ งถนนออชาร์ด –
สนามบิน – กร ุงเทพ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA

09.00 น.

เรือสําราญ COSTA FORTUNA เข้าเทียบท่าประเทศสิงค์โปร์หลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง
ศุลกากร และรับกระเป๋ า สัมภาระการเดินทางแล้ว

นําทุกท่านชมวิว เมอร์ไลอ้อน สิงคโปร์ ไฟลเออร์ ตึกเอสพลานาด และบริ เวณอ่าวมารีน่าเบย์ จากมุมมองที่
แตกต่าง ซึ่งสวยงามและน่าสนใจเป็ นอย่างมากเลยทีเดียว ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อนสัญลักษณ์ของ
ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอายุกว่า 30ปี โดยรูปปั น่ ครึ่งสิงโตครึ่งปลานีห้ ันหน้าออกทางอ่าวมารินา่ ซึ่งมีทัศนียภาพงาม
มากๆ The Merlion นี้ถกู ผสมผสานระหว่างความจริง และตํานานซึ่งมีหัวเป็ นสิงโตและลําตัวเป็ นปลากําลังโต้คลื่น
ส่วนหัวนัน้ เป็ นสัญลักษณ์ของตํานานการค้นพบสิงหปุระ หรือสิงคโปร์ในปั จจุบนั

น้าพุแห่งความมัง่ คัง่
ถนนออร์ชาร์ด
นําท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชัน้ นําและสินค้าหลากหลาย อาทิ เช่น
เซ็ นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดชอ้ปปิ้ งเซ็ นเตอร์ เป็ นต้น ให้ท่านชอ้ปปิ้ งสินค้า
มากมายจากทัว่ โลก ไม่ว่าจะเป็ นเสือ้ ผ้าแบรนด์เนมชัน้ นําต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของ
เล่นเด็กต่างๆ มากมาย ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสูส่ นามบิน

ได้เวลาสาควรนาท่านสูท่ ่าอากาศยานสิงคโปร์
17.30น.
19.00น.

22.05น.
23.30น.

ออกเดินทางกลับสู่ กร ุงเทพฯ โดยสายการบินสกด๊ ู ( SCOOT )
เที่ยวบินที่ TR 616
คณะเดินทางถึง สนามบินส ุวรรณภ ูมิ กร ุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
พร้อมด้วยความประทับใจ
หรือ
ออกเดินทางกลับสู่ กร ุงเทพฯ โดยสายการบินสกด๊ ู ( SCOOT )
เที่ยวบินที่ TR 868
คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กร ุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
พร้อมด้วยความประทับใจ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผูใ้ หญ่ท่านล่ะ
ผูใ้ หญ่คนที่ 3 และ 4 เด็กอาย ุต่ากว่า 13 ปี
(พัก 2 ท่านต่อห้อง) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

ประเภทห้องพัก

Inside
Oceanview
Balcony

14,900
18,500
22,900

12,900
12,900
12,900

11,900
11,900
11,900

พักเดี่ยว
(เพิ่ม)

7,900
9,900
12,900

อัตราค่าบริการ
อัตรานี้ไม่รวม
 ภาษีท่าเรือ ท่านละ 4,500 บาท(ชาระพร้อมค่าบริการทัวร์)
 ค่าทิปพนักงานบริการบนเรือ
สาหรับห้องพักแบบ Inside / Oceanview / Balcony เก็บทิปพนักงานบริการบนเรือท่านละ
- ผูใ้ หญ่
ท่านละ 10 EUR/ท่าน/คืน
- เด็ก ( อาย ุระหว่าง 4-13ปี )
ท่านละ 5 EUR/ท่าน/คืน
ตลอดการเดินทาง 4 วัน 3 คืน ซึ่งเป็ นธรรมเนียมสาหรับการล่องเรือสาราญ ในส่วนนี้ล ูกค้าต้อง
ไปชาระเองบนเรือและจะถูกชาร์ตเข้าไปใน Cruise Card โดยอัตโนมัติ
***** หมายเหต ุ สาหรับทัวร์เสริมบนฝั่งสามารถซื้อเพิ่มเติมบนเรือได้เลยครับ *****

ชนิดและประเภทห้องพัก บนเรือ COSTA FORTUNA

Inside (IC)

Oceaview (EC)

Balcony (BC)

ห้องอาหารที่ท่านสามารถเลือกรับประทานได้ฟรี รวมอยูใ่ นค่าบริการทัวร์แล้ว

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

อัตรานี้รวม:
 ห้องพักบนเรือสําราญ 3 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทาํ การชําระเงินมา)
 ตัว๋ เครื่องบินขากลับ ชัน้ ประหยัด เส้นทาง สิงคโปร์ - กรุงเทพ
 อาหารบนเรือสําราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ
 ค่าภาษีนาํ้ มันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็ นอัตรา







ณ วันที่ 01 สิงหาคม 2562 และ ท่านต้องชาระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
ค่านํา้ หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน )
รถรับส่งจากแหลมฉบัง-กรุงเทพ และ ทัวร์สิงคโปร์
เจ้าหน้าที่บริษทั คอยอํานวยความสะดวก
ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สําหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน 70 ปี )
ค่ารักษาพยาบาลเนือ่ งจากอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สําหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน 70 ปี )

อัตรานี้ไม่รวม:

 ภาษีท่าเรือ ท่านละ 4,500 บาท(ชาระพร้อมค่าบริการทัวร์)
 ค่าทิปพนักงานบริการบนเรือ ผูใ้ หญ่ ท่านละ 10 EUR/ท่าน/คืน / เด็กท่านละ 5 EUR/ท่าน/คืน
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น 300 บาท
 ค่าทัวร์เสริมบนฝัง่ ตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด
 อาหารพิเศษที่ท่านสัง่ เพิ่มเติมกับทางเรือ
 ค่าเพคเกจนํา้ ดื่มบนเรือสําราญ
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
 ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
การชาระเงิน
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการทาจอง
สารองโปรแกรมท่องเที่ยวแล้ว 3 วันทาการ สาหรับการจองทัวร์เรือสาราญครัง้ นี้ และรบกวนชาระ
ยอดเต็มที่เหลือหลัง 14 วันทาการนับจากวันที่ชาระยอดมัดจา
การยกเลิก
หากมี ก ารยกเลิ ก ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการคื น เงิ น (ไม่ คื น เงิ น ในท กุ กรณี ) แต่ ทางผูโ้ ดยสาร
สามารถเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 60 วันทาการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)
หมายเหต ุ :
1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผเู้ ดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์
ให้ได้
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
3. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การ
นัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็ นต้น
4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่ งจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ น
สําคัญ
5. สตรีที่มีอายุครรภ์ตงั้ แต่ 24 สัปดาห์ ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ในการขึน้ เรือ

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอาย ุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
กรณีอาย ุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
ควรรีบทาเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กบั ทางบริษทั ฯอีกครัง้
หากมีการผิดพลาดทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาบริการทัวร์ หรือชาระค่าบริการทัวร์เต็มจานวนแล้ว ***
*** ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ***

