
 
สัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดหรูใน 
เส้นทางเมดิเตอร์เรเนียน กับเรือสำราญ 

เรือขนาด 114,500 ตัน จำนวน 11 ชั้น  เรือบรรจุผู้โดยสารได้ 3,800 คน 

โรม (อิตาลี) – ตาร์ราโกนา (สเปน) – มาร์เซย์ 
(ฝรั่งเศส) – ซาโวน่า (อิตาลี) – โรม (อิตาลี) 

C o s t a 



เดินทาง : 10 – 17 ตุลาคม 2560  
( 8 วัน 5คืน ) เริ่มต้นที่ 77,999บาท 

รายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 10 ต.ค. 60  กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ       (1) 

22.00 น. พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Q ประตูทางเข้าที่ 8 อาคารผู้
โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน การ์ต้า แอร์เวยส์ (Qatar Airways) เจ้าหน้าที่ของบ
ริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอินตั๋วโดยสารเครื่องบิน กระเป๋าเดินทางเพ่ือรับ
บัตรขึ้นเครื่องให้แก่ท่าน 

วันที่ 11 ต.ค. 60  กรุงเทพฯ – โดฮา (การ์ต้า) – โรม (อิตาลี)    (2) 

02.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินโดฮา ประเทศการ์ต้า โดยเที่ยวบิน QR 837 
04.45 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศการ์ต้า เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 
07.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินโดฮา สู่สนามบินโรม ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบิน QR 131 
12.40 น. เดินทางถึงสนามบินโรมฟูมิซิโน เลียวโอนาโด ดาร์วินซี ประเทศอิตาลี ตามเวลาท้องถ่ิน 

(ประเทศอิตาลี) ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร จากนั้นนำท่านโดยสารรถโคชปรับอากาศเพื่อเดินทางไปเมือง ซิวิตาเวคเคีย 
(Civitavecchia) เพ่ือเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Costa Favolosa ซึ่งเมือง ซิวิคตาเวคเคีย เป็น
ชุมชนหนึ่งของเขตลาซิโอในจังหวัดโรม และเป็นเมืองท่า
บนทะเลไทร์เรเนียน (Tyrrhenian Sea) อยู่ห่างจากกรุง
โรมทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 80 กิโลเมตร ซิวิตาเวค
เคียมีความหมายว่าเมืองโบราณ มีปราการไมเคิลแองเจโล
ที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนนามว่า 
บรามานเต (Bramante) และถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้อง
ท่าเรือของโรมตามคำสั่งของสันตปาปาจูเลียส ที่ 2 (Pope 
Julius II) การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1535 ด้านบนซึ่งได้แก่หอคอยมาซชิโอ ทรงหก
เหลี่ยม (Maschio Tower) ถูกออกแบบโดยไมเคิล แองเจโล อันเป็นที่มาของชื่อปราการแห่ง
นี้ ปราการแห่งนี้มีกำแพงหนากว้างประมาณ 6 ถึง 7.60 เมตร เป็นป้อมปราการในยุคโรมัน
โบราณที่มีกองทหารประจำการไว้คอยป้องกันการรุกรานของกองทัพจักรวรรดิ์ ต่อมาใน
ปลายศตวรรษที่ 15 วังที่ประทับได้รับการก่อสร้างเพ่ิมเติมขึ้น ในชุมชนซิวิตาเวคเคียมีโบสถ์



ในนิกายฟรานซิสกันที่ได้รับการปรับปรุงสร้างเสริมขึ้นในปี ค.ศ.1610 ด้วยสถาปัตยกรรมบา
ร็อก-นิโอคลาสสิกจากโบสถ์เล็กๆ หลังเดิม 

16.00 น. นำท่านสู่ท่าเรือฯ เพ่ือดำเนินการเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Costa Favolosa รับบัตรขึ้นเรือ หรือ 
Cruise Card บัตรสำคัญที่ท่านต้องพกติดตัวตลอดการเดินทางบนเรือสำราญฯ บัตรนี้ใช้
เป็นบัตรผ่านขึ้นเรือสำราญ เป็นกุญแจเปิดเข้าห้องพัก และใช้แทนเงินสดสำหรับค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ขณะท่านอยู่บนเรือสำราญ  จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการขึ้นเรือ Costa Favolosa เรือ
สำราญสุดหรูของ Costa Crociere เมื่อขึ้นมาบนเรือสำราญแล้ว (หากเวลาเอื้ออำนวย) เจ้า
หน้าที่จะพาท่านเดินชมภายในเรือสำราญเพ่ือรับทราบถึงรายละเอียดและสถานที่ต่างๆ บน
เรือสำราญ *** ก่อนที ่เรื อสำราญจะทำการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการ
ซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยัง
จุดท่ีกำหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ท่ีแผ่นป้ายด้านหลังประตูห้อง
พักของท่าน***  

19.00 น.  เรือสำราญล่องออกจากท่าเรือ เมืองซิวิคตาเวคเคีย มุ่งหน้าสู่เมืองตาร์ราโกนา ประเทศสเปน 
อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญ ซึ่งท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน
คลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้อป
ปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) ** ร้านสินค้าปลอดภาษีและคาสิโนจะ
เปิดหลังจากท่ีเรือสำราญล่องอยู่น่านน้ำสากล**และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย 
กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญนี้ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ 
 หลังอาหาร  อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย 
 ท่านสามารถชมโชว์สุดอลังการที่ทางเรือได้จัดไว้ 

วันที่ 12 ต.ค. 60  ล่องน่านน้ำสากล       (3) 

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ 
 ท่านสามารถพักผ่อนบนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทาน
อาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจ



ชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนา
การอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือ
สำราญ เช่น 

 Public Room  : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต 
 Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซ้ำกันในทุกค่ำคืน) หรือจะเลือก

นั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม 
   Sport and Activities  : สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต 
   Spa and Wellness  : ห้องสปา, ห้องสตรีม,บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ  
บ่าย  พักผ่อนบนเรือสำราญตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญ

มากมายได้ตามใจชอบ ท่านสามารถเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสำราญ ไม่
ว่าจะเป็นสปา, ซาวน่า, ห้องอาหารบุปเฟ่ต์, ร้านขายสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) และ
กิจกรรมสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย 

 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ 
 หลังอาหาร  อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย 
 ท่านสามารถชมโชว์สุดอลังการที่ทางเรือได้จัดไว้ 
วันที่ 13 ต.ค. 60  ตาร์ราโกนา (สเปน)       (4) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ 
09.00 น. เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ เมืองตาร์ราโกนา ประเทศสเปน เมืองตาร์ราโกนาเป็นเมือง

ชายหาดแห่งประวัติศาสตร์ในแคว้นแคทาโลเนีย ซึ่งเป็นแคว้นปกครองตนเองแห่งหนึ่งของ
ประเทศสเปน มีชื่อเสียงในเรื่องของซากปรักหักพังที่ถูกทิ้งไว้กว่า 2,000 ปี ตั้งแต่สมัยที่โรมัน
เข้ายึดครองดินแดน นำท่านเดิน ชมพิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ เพ่ือดูซากปรักหักพังที่
หลงเหลือจากสมัยที่โรมันปกครองดินแดน ชมประติมากรรมที่น่าสนใจ โมเสก เซรามิก และ
ของใช้ประจำวันของชาวโรมันสมัยก่อน เช่น เสื้อผ้าและเหรียญ จากนั้นนำท่านเดินทางไปที่ 
กำแพงโรมันตาร์ราโกนา ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล ชมหอคอยและกำแพง
ที่อยู่รอดมาได้หลายศตวรรษ ชมประตูเมืองเก่า Portal de Sant Antoni สไตล์บาโรก สร้าง
ขึ้นในปี 1737 ซึ่งเป็นทางเข้าเพียงแห่งเดียวที่หลงเหลืออยู่ 



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านเดินทางไปชมอัฒจันทร์ครึ่งวงกลมตาร์ราโกนา สนามกีฬาโรมันสมัยศตวรรษที่ 2 

ซึ่งจุผู้ชมได้ถึง 15,000 คน ศึกษาประวัติศาสตร์อันยาวนานและโหดร้ายเก่ียวกับสถานที่แห่ง
นี้ รวมถึงการลงโทษและประหารชีวิตประชาชน 
เดินทางต่อไปทีว่ิหารตาร์ราโกนา ชมงานแกะ
สลักซุ้มทางเข้าที่โดดเด่น การตกแต่งหน้าต่างที่
สลับซับซ้อน และประตูขนาดใหญ่ สร้างขึ้นครั้ง
แรกในศตวรรษที่ 12 แต่ได้รับการปรับปรุงและ
สร้างขึ้นใหม่อีกหลายครั้ง บนเสาทางเข้ามีรูป
ปั้นของอัครสาวก และที่ประตูทางเข้าก็มีอดัมกับ
อีฟที่สง่างาม ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ 
 หลังอาหาร  อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย 
 ท่านสามารถชมโชว์สุดอลังการที่ทางเรือได้จัดไว้ 
19.00 น. เรือสำราญล่องออกจากท่าเมือง ทาร์ราโกรานา  
วันที่ 14 ต.ค. 60  มาร์เซย์ (ฝรั่งเศส       (5) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ 
09.00 น. เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ เมืองมาร์เซย์ ประเทศฝรั่งเศส นำท่านเดินทางสู่ คัตเตดราล 

ลา มาชอร์ (Cathedral de la Major) โบสถ์สวยและย่ิงใหญ่อลังการในสไตล์โรมันและไบ
แซนไทน์ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ภายใต้การปกครองของนโปเลี่ยนที่ 3  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตาคาร 
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มหาวิหารโนทเทอดาม เดอ ลา 

การ์ด (Notre Dame de la Garde) มหาวิหารประจำเมือง
เป็นโบสถ์ที่ตั้งอยู่ในจุดที่สูงที่สุดของเมือง ตั้งอยู่บนยอดเขา
เมืองมาร์กเซย์ ประเทศฝรั่งเศส โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นอย่าง
งดงามด้วยแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ เล่ากันว่าใน
สมัยก่อนคนแถบนี้มักมาขอพรพระแม่มารี เพ่ือให้การเดินเรือ
ปลอดภัยและเมื่อเดินทางกลับมาแล้วก็มักจะนำเครื่องแขวงมาเป็นของแก้บน และเมื่อมอง
ลงมาจากตัวโบสถ์ คุณจะพบว่าที่นี่ถือว่าเป็นจุดชมเมืองที่ดีแห่งหนึ่งได้เวลาอันสมควรนำ
ท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ 
19.00 น. เรือสำราญออกจากท่าเรือเมืองมาร์เซย์  
วันที่ 15 ต.ค. 60  ซาโวน่า – เจนัว (อิตาลี)      (6) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ 



09.00 น. เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ เมืองซาโวน่า ประเทศอิตาลี นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนัว หรือ เจ

โนว่า เมืองท่าทางทะเลที่สำคัญทางตอนเหนือของอิตาลี เป็นเมืองหลวงของจังหวัดเจนัว แคว้น

ลิกูเรีย มีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 จนมาถึงต้นศตวรรษที่ 18 จึงได้ถูก

กองทัพของจักรพรรดินโปเลียนบุกเข้ามายึดครอง และผนวกดินแดนแห่งนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ

ฝรั่งเศส แต่ก็เป็นเพียงแค่ระยะสั้นๆ เมื่อนโปเลียนเริ่ม

เสื่อมอำนาจลง หลังจากนั้นเจนัวก็กลับมาฟ้ืนฟูบ้านเมือง

และกลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอิตาลีจวบจนถึงปัจจุบัน 

เจนัวเปรียบเสมือนดังไข่มุกที่แสนเลอค่าของอิตาลี เพราะ

สามารถทำรายได้เข้าประเทศได้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย

ไม่ว่าจะในฐานะเมืองท่าที่สำคัญ หรือจะในฐานะเมือง

ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างเลือกที่จะมาเยือนให้ได้ซักครั้งในชีวิต แล้วนำท่านเดินชมบริเวณ

เมืองเก่าที่มีถนนสายเล็กที่ลัดเลาะไปตามอาคารบ้านเรือนตั้งแต่ยุคกลางแทรกความงดงาม 

เงียบขรึม แต่มีมนต์ขลังของความเป็นยุคนั้นถ่ายทอดมายังปัจจุบัน ท่านจะได้สัมผัสความงาม

ของตัววิหารประจำเมือง Genoa Cathedral ผ่านชมวังเจ้าเมืองเก่า ซึ่งปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ 

และศูนย์วัฒนธรรม Palazzo Ducale จากนั้นเยือนจตุรัสกลางเมือง Piaza de Ferrari สถานที่

นัดพบ แฮงค์เอ๊าท์ หรือแม้แต่ช้อปปิ้งของชาวเจนัว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบรนด์เนม หรือสินค้าของ

ฝากพ้ืนเมืองต่างๆได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ 
16.30 น. เรือสำราญออกจากท่าเรือเมืองซาโวน่า 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ 
หมายเหตุ 
ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้อง
จัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้า
หน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้
ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จ
ค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ 
วันที่ 16 ต.ค. 60  ซิวิคตาเวคเคีย – โรม (อิตาลี)      (7) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ 
09.00 น. เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ เมืองซิวิคตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี  
10.00 น. นำท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือสำราญ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกท่านจะต้องมายืนยัน

ระบุรับด้วยตนเอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโรม 



กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านชมด้านนอกของโคลีเซี่ยม (COLOSSEUM) สนามประลองยุทธของชาวโรมันสร้าง

ขึ้นเมื่อ ค.ศ. 73 ซึ่งสามารถจุผู้ชมได้ถึง 50,000 คน ผ่านชมโรมันฟอรั่ม (ROMAN 
FORUM) สถานที่ของนักปราชญ์ และนักการเมืองในยุคโรมันโบราณ เซอร์คัส แม็คซีมุ ส 
สนามแข่งรถศึกอันเกรียงไกร ผ่านชมพระราชวังคีรีนาลทำเนียบประธานาธิบดีในปัจจุบัน  
ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางไปชมน้ำพุเทรวี่ (TREVI FOUNTAIN) น้ำพุที่เหล่านักท่องเที่ยว
นิยมมาโยนเหรียญอธิษฐานเพ่ือขอให้ได้  กลับมา
เยือนกรุงโรมอีกครั้ง ให้ท่านเก็บบันทึกภาพไว้เป็นที่
ระลึก พร้อมกับอธิษฐานขอพรแล้วโยนเหรียญตาม
ธรรมเนียมและประสบการณ์การมาเยือนน้ำพุที่ได้รับ
การตกแต่งอย่างงดงามแห่งนี้  นำท่านเที่ยวชม
บรรยากาศย่าน บันไดสเปน (SPANISH STEPS) 
แหล่งนัดพบของชาวโรม ซึ่งนิยมมาพบปะกันบริเวณ
นี้ ซึ่งเป็นจตุรัสที่มีอาคารสวยงามต่าง ๆ มากมาย และเป็นแหล่ง  ช้อปปิ้งที่ดีที่สุดของโรม มี
สินค้าหลากหลายแบรนด์เนมดัง อาทิ กุชชี่, อาร์มานี, พราด้า, หลุยส์ วิคตอง, มิซโซนี, เวอร์
ซาเช่ อิสระให้เลือกชม เลือกซื้อ สินค้า ของที่ระลึก ของฝาก ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัด 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
 หลังจากนั้นทำท่านเดินทางสู่สนามบินโรมฟูมิซิโน เลียวโอนาโด ดาร์วินซี เพ่ืเดินทาง

กลับประเทศไทย 
23.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินโรมฟุมิซิโน เลียวโอนาโด ดาร์วินซี โดยเที่ยวบิน QR 114 
วันที่ 17 ต.ค. 60  โดฮา (การ์ต้า) – กรุงเทพฯ      (8) 

05.30 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศการ์ต้า เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 
08.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินโดฮา สู่สนามบินโรม ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบิน QR 832 
19.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (Bon Voyage) 

### 

อัตราค่าบริการ (คณะผู้เดินทางเป็นผู้ใหญ่ขั้นต่ำ 15 ท่าน) 

ช่วงวันเดินทาง

10 – 17 ต.ค. 60

ผู้ใหญ่พักห้องคู่

(คนที่ 1 และ 2)

คนที่ 3 และ 4

(พักกับคนที่ 1 และ 2)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยว

ห้องพักแบบไม่มี
หน้าต่าง

77,999 75,999 69,999 85,999



อัตราค่าบริการน้ีรวม: 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด สายการบิน Qatar Airways (ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป) 
2. ห้องพักบนเรือสำราญ 5 คืน, ทัวร์ตามโปรแกรม 
3. รถรับส่งจากสนามบินและท่าเรือ 
4. อาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น 
6. หัวหน้าทัวร์คนไทยร่วมเดินทางเพ่ือดูแลคณะ 
7. ภาษีท่าเรือ, ภาษีน้ำมันสายการบิน 
8. ทัวร์เสริมบนฝั่ง, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
9. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หากน้ำหนักหรือจำนวนของ

กระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน 
10. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 
11. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 

อัตราน้ีไม่รวม: 
1.  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 เปอร์เซ็นต์ ในกรณีออกใบกำกับภาษี 
2. ทิปพนักงานบนเรือ วันละ Euro 10 ต่อท่าน (Euro 50) 
3.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 

เงื่อนไข: 
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 15 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เลื่อน

หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว 
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการ

ประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง 

การสำรองการเดินทาง: 
1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการสำรองท่านละ 40,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัท

ภายใน 3 วัน 
2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการ

สำรองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยึดบางส่วนเป็นค่าดำเนินการ 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
• Q ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 - 45 วัน หักค่าบริการ ยึดค่ามัดจำ 40,000 บาท 

ห้องพักแบบมีหน้า
ต่าง

79,999 75,999 69,999 92,999

ห้องพักแบบมีระเบียง 85,999 75,999 69,999 102.999



• Q ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 - 29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 
•  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 28 – 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80%  ของราคาทัวร์ 
• Q ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ 

หมายเหตุ: 
1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได ้
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่า

บริการได้ 
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได ้
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความ

ล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
5. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการ

เมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การนำสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดิน

ทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย 
 

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่า
ธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ำมัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัท


