ล่องเรือสำรำญสุหรู

กาหนดการเดินทาง

Costa Fortuna

วันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2561

( 4 วัน 3 คืน )

วันแรก: พฤหัสบดี ที่ 08 พ.ย. 61 กรุงเทพฯ – แหลมฉบัง
08:00
พร้อมกัน ณ สถานที่นดั หมาย
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ท่าเรื อแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
11:00
ถึงท่าเรื อ แหลมฉบัง เพื่อ ทาการเช็คอิ นขึ้นเรื อ สาราญ “Costa Fortuna” เรื อสาราญขนาดใหญ่ จุผโู ้ ดยสารได้
มากกว่า ห้อง พร้อมพนักงานกว่าพันคนคอยให้บริ การท่าน 00322 คน มีหอ้ งพักมากกว่า 00722
โปรดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ ในการเช็คอิน ดังนี้
1. พาสปอร์ตผูเ้ ดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากว่า 6 เดือน
2. ตัว๋ เรื อ0 Boarding Form ของ Costa
3. Health Form
4. ใบ ต.ม.ขาเข้า – ขาออกประเทศไทย (สาหรับชาวต่างชาติ)

เมื่อผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนน0 การตรวจลงตราหนังสือเดินทาง0 การตรวจ X-RAY ก่อนขึ้นเรื อ
** หมายเหตุ: ทางเรื อจะเปิ ดให้ ทาการเช็คอิน ล่ วงหน้ าอย่างน้ อย ชั่วโมง ก่ อนเรื อออกจากท่ า 5 **
ขอต้ อนรับทุกท่ านสู่ เรื อสาราญอิตาลีสุดหรู Costa Fortuna

ระวางขับน้า 102,587 ตัน / ความยาวของเรือ 272.19 เมตร / ความกว้างของเรือ 35.54 เมตร / จานวน
้ั
ผูโ้ ดยสาร สูงสุด 2,702 ท่าน / จานวนห้องพัก 1,358 ห้อง / จานวนลูกเรือ 1,090 คน / จานวนชนให้บริ
การ
้
(Deck) 17 (13 ชนส
ั าหร ับผูโ้ ดยสาร)

เที่ยง

เชิญท่ านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารหลักบนเรื อ
หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อน และสนุกสนานกับวันเวลาที่สุดแสนอิสระ ซึ่งจะเริ่ มต้น ณ ราตรี น้ ี อาทิเช่น
ชมโชว์ที่พรั่งพร้อมด้วยระบบแสงสีเสี ยง โรงภาพยนตร์ เสี่ยงโชคกันที่หอ้ งคาสิโนห้องฟังเพลงและห้อง
เลาจ์น บาร์เครื่ องดื่ม หรื อ จะสนุกสนานกันกับพ้องเพือ่ นที่ดิสโก้เธค

16:30
17.00
หมายเหตุ

ค่า

ขอเชิญท่ านนาเสื้ อชู ชีพมาร่ วมฟังการสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรื อ (Emergency Drill)
หมายเหตุ !!! ทางเรื อจะประกาศเวลาที่แน่ นอนในการทา Emergency Drill อีกครั้ง
เรื อออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ “สีหนุวลิ ล์” (Sinhanukville) ประเทศกัมพูชา
เชิญท่านรับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารหลักบนเรื อ
วันและเวลาอาจมีการเปลีย่ นแปลงให้ เช็คเวลาที่แน่ นอนจาก Today อีกครั้ง
เวลาอาหารเย็นตามมาตราฐานเอเซีย แบ่ งเป็ น 2 รอบ
รอบแรกเริ่ม ตั้งแต่ เวลา 17:30 น.
รอบสองเริ่ม ตั้งแต่ เวลา 20:00 น.
พักค้างคืนบนเรื อสาราญ Costa Fortuna พักค้างคื

วันที่สอง: ศุกร์ ที่ 09 พ.ย. 61
สี หนุวิลล์ , ประเทศกัมพูชา
เช้า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องบุฟเฟ่ ต์ บนเรื อตามอัธยาศัย
08.00 น.
เช้านี้ท่านสามารถออกกาลังกายด้วยการจ็อกกิ้งบนจ็อกกิ้งแทรคระยะทาง หรื อจะว่ายน้ าออกกาลังกาย ที่
ห้องยิม เพือ่ ความสดชื่น

09:00

16:00

เรื อเทียบท่าที่เมืองสีหนุวลิ ล์,ประเทศกัมพูชาหรือกรุงพระสี หนุเมืองที่คนไทยรู ้จกั กันในชื่อว่า “กัมปงโสม”
เป็ นเมืองชายทะเลยอดนิยมมากที่สุดของกัมพูชา เป็ นเมืองเอกของจังหวัดสีหนุวลิ ล์ อยูห่ ่างจากกรุ งพนมเปญ
246 กิโลเมตร ก่อตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุเมื่อปี ค.ศ. 1964
หมายเหตุ : ทางเรือไม่ อนุญาตให้ ทางคณะทาทัวร์ บนฝั่งด้ วยตัวเอง
อิสระพักผ่อนบนเรื อตามอัธยาศัย หรื อ เลือกซื้อทัวร์บนฝั่งเพิม่ เติมกับทางเรื อ
รายการทัวร์บนฝั่งเป็ นค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ไม่รวมในราคา
01KY : Panoramic Tour around Sihanoukville by Tuk Tuk 03.50 HRS
US$ 49/PAX
01KZ : Ream National Park
04.50 HRS
US$ 54/PAX
01LO : Sihanoukville Highlights –Asian guest
04.50 HRS
US$ 54/PAX
01L2 : Grand tour of Sihanoukville+lunch
06.00 HRS
US$109/PAX
*** เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรื อประกาศ เพือ่ รอเรี ยกลงจากเรื อ ***
อย่าลืมนา Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝั่ง
เชิญท่านรับประทานเที่ยง ณ ห้องอาหารหลักบนเรื อ หรื อ ห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์
หมายเหตุ ท่ านทีล่ งจากเรื อเพื่อไปท่ องเทีย่ ว กรุณากลับขึน้ เรื อก่ อนเวลาเรื อออกอย่ างน้ อย 1 ชั่วโมง
ทุกท่านต้องกลับขึ้นเรื อ สาหรับการเดินทางต่อไป

17:00

เรื อออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ “เกาะสมุย” ประเทศไทย
เชิญท่านรับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารหลักบนเรื อ หรื อห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์
คา่ นี้ ทางเรื อจะจัด Welcome Party Night เลีย้ งต้ อนรับท่ านผู้มีเกียรติ ท่ านจะเพลิดเพลินและสนุกสนาน
กับบรรยากาศของดนตรีที่เตรียมไว้ เพื่อท่ าน พร้ อมด้ วยเมนูอาหารที่จัดเตรียมไว้ เป็ นพิเศษรวมทั้งความ
สาราญอันหลากหลายที่ได้ จัดเตรียมไว้ให้ ท่าน

คา่
พักค้างคืนบนเรื อสาราญ Costa Fortuna
วันที่สาม : เสาร์ ที่ 10 พ.ย. 61 เกาะสมุย, ประเทศไทย เรื อเทียบท่ าตั้งแต่ เวลา 09:00 – 18:00
เช้า
เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องบุฟเฟ่ ต์บนเรื อตามอัธยาศัย
09:00
เรื อ เทียบท่าที่เกาะสมุ ย , ประเทศไทย เป็ นเกาะที่ต้ งั อยู่บริ เวณอ่ าวไทยห่ างจากสุ ราษฎร์ ธานี ไ ป ทางทิ ศ
ตะวันออก นักท่องเที่ยวก็ต่างขนานนามให้เกาะสมุยว่าเป็ น "สวรรค์กลางอ่าวไทย" มีความอุดมสมบูรณ์ไป
ด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น สวยงาม มีเสน่ ห์แตกต่างกันไป มีแหล่งท่อ งเที่ยวที่แสดงถึ ง
ศิลปวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่น เช่น วัดสาเร็จ วัดละไม วัดพระใหญ่ เจดียแ์ หลมสอ ฯลฯ

หมายเหตุ : ทางเรื อไม่ อนุญาตให้ ทางคณะทาทัวร์ บนฝั่งด้ วยตัวเอง
อิสระพักผ่อนบนเรื อตามอัธยาศัย หรื อ เลือกซื้อทัวร์บนฝั่งเพิม่ เติมกับทางเรื อ
รายการทัวร์บนฝั่งเป็ นค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ไม่รวมในราคา
01MC : Half Day Tour Around the Island by Van 04.50 HRS
US$ 59/PAX
01ME : Half Day Tour Samui Aquarium
03.50 HRS
US$ 64/PAX
01MG : Full Day Around Island by Boat + meal 06.00 HRS
US$ 89/PAX
01MH : Full Day Catamaran Dream Cather + meal06.50 HRS
US$119/PAX
*** เชิญทุกท่ านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรื อประกาศ เพื่อรอเรียกลงจากเรื อ ***
อย่าลืมนา Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝั่ง
เชิญท่ านรับประทานเที่ยง ณ ห้ องอาหารหลักบนเรื อ หรื อ ห้ องอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์

หมายเหตุ ท่ านที่ลงจากเรื อเพื่อไปท่ องเที่ยว กรุณากลับขึน้ เรื อก่ อนเวลาเรื อออกอย่ างน้ อย 1 ชั่วโมง
17:00
ทุกท่านต้องกลับขึ้นเรื อ สาหรับการเดินทางต่อไป
18:00
เรื อออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ “แหลมฉบัง”
เชิญท่านรับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารหลักบนเรื อ หรื อห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์
คืนนี้ ทางเรื อจะแจ้งเวลาให้ท่านนากระเป๋ าใหญ่มาวางไว้หน้าห้อง เพื่อนาไปเก็บไว้ในสโตร์ และนาส่ งให้
พรุ่ งนี้ตามเวลาที่กาหนด ขอเรี ยนแนะนาให้ท่านเตรี ยมกระเป๋ าใบเล็กใส่ของใช้ส่วนตัว สาหรับวันรุ่ งขึ้น
วันที่สี่ : อาทิตย์ ที่ 11 พ.ย. 61 แหลมฉบัง – กรุงเทพฯ เรื อเทียบท่าตั้งแต่ เวลา 08:00
เช้า
เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารหลัก (Main dining) หรื อห้องบุฟเฟ่ ต์บนเรื อ
07:00
ขอให้ทุกท่านจัดเก็บกระเป๋ าสัมภาระให้เรี ยบร้อย ลงมาพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ และ รอเจ้าหน้าที่ประกาศ
เรี ยกลงเรื อ
08:00
เรื อเทียบท่าเรื อ แหลมฉบัง, ประเทศไทย
หลังจากตรวจรับสัมภาระ และ ผ่านขั้นตอนตรวจลงตราหนังสือเดินทาง พร้อมพิธีการทางศุลกากรแล้ว
นาท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
พร้อมความสนุก และประทับใจ... มิรู้ลืม
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการได้ โดยไม่ จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

ว ันเดินทาง

ท่าเรือ

เวลาถึง เวลาออก

พฤ 08 พ.ย. 61

แหลมฉบัง (ประเทศไทย)

-

17:00

ศุกร ์ 09 พ.ย. 61

เมืองสีหนุ (ประเทศกัมพูชา)

09:00

17:00

เสาร ์ 10 พ.ย. 61

เกาะสมุย (ประเทศไทย)

09:00

18:00

08:00

-

อาทิตย ์ 11 พ.ย. 61 แหลมฉบัง (ประเทศไทย)

่
่
พักเดียวเพิ
ม

ท่านละ

เด็กอายุต่ากว่า 13 ปี
* พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน *

12,999.-

10,000.-

7,000.-

8,000.-

ห้องมีหน้าต่าง

16,000.-

10,000.-

7,000.-

8,000.-

ห้องมีระเบียง

19,000.-

10,000.-

7,000.-

10,000.-

Mini Suite

SOLD OUT

N/A

N/A

N/A

Suite

SOLD OUT

SOLD OUT

SOLD OUT

N/A

Grand Suite

SOLD OUT

SOLD OUT

SOLD OUT

N/A

ประเภทห ้องพักบนเรือ //

ผูใ้ หญ่ทา่ นละ

ผูใ้ หญ่ 3rd // 4th

ราคาห้องพัก บนเรือต่อท่าน

(พัก 2 ท่าน)

ห้องด้านในไม่มห
ี น้าต่าง

ท่านละ

(บาท)

ราคานี้รวม
 ค่าห้องพักบนเรื อ ห้องพักคู่ รวม 3 คืน (พักสองท่านต่อห้อง) / ภาษีท่าเรื อ
 อาหารทุกมื้อบนเรื อ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
 ค่าประกันภัยอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง
ราคานี้ไม่ รวม
 ค่าวีซ่า (ถ้ามี), ค่าทัวร์บนฝั่ง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%, ค่าประกันอุบตั ิเหตุอื่น ๆ
 ค่าทิปบนเรื อ สาหรับห้อง Inside / Outside / Balcony ผูใ้ หญ่ ท่านละ USD 43.50 / เด็กอายุ 12 – 4 ปี USD 21.75 / เด็ก
อายุนอ้ ยกว่า 4 ปี ฟรี
 ค่าทิปบนเรื อ สาหรับห้อง Mini Suite / Suite / Grand Suite ผูใ้ หญ่ ท่านละ USD 52.50 / เด็กอายุ 12 – 4 ปี USD 26.25
/ เด็กอายุนอ้ ยกว่า 4 ปี ฟรี
เงื่อนไขการชาระเงิน : ชาระมัดจา 5,000 บาท ภาย 1 – 3 วันหลังจอง /// ชาระเต็มจานวนภายใน 31 พฤษภาคม 61
เงื่อนไขการยกเลิก
: ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
หมายเหตุ
: ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาในการจอง,จานวนห้องพักบน
เรื อ ที่ยงั ว่างอยู่

-

