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วนัศุกร์ที ่12 เม.ย. 2562  กรุงเทพฯ/สุวรรณภุมิ 
21.00 น. พบเจา้หน้าท่ีบริษทัฯ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ G ประตูทางเขา้ท่ี 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก 

เคาน์เตอร์สายการบิน ลุฟฮันซ่า แอร์ไลนส์ (Lufthansa Airlines) 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินแฟร้งค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยเที่ยวบิน LH773 
วนัเสาร์ที่ 13 เม.ย. 2562  แฟร้งค์เฟิร์ต – เวนิส – ล่องเรือส าราญ MSC Lirica  
05.45 น. เดินทางถึง สนามบินแฟร้งเฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองบิน 
08.10 น. ออกเดินทางจาก สนามบินแฟร้งเฟิร์ต สู่ สนามบินมาร์โคโปโล เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี                               

โดยเที่ยวบิน LH324 
09.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมาร์โคโปโล เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ตามเวลาทอ้งถ่ิน ซ่ึงชา้กว่า

ประเทศไทย 5 ชัว่โมง จากนั้นผ่านพิธีการตรวจหนงัสือเดินทาง และศุลกากร น าท่านโดยสารรถโคช้
ปรับอากาศท่ีใหบ้ริการโดย MSC Cruise มุ่งหน้าสู่ท่าเรือเวนิส  

11.00 น. น าท่านเดินถึง ท่าเรือเวนิส น าท่านท าการเช็คอินเพื่อข้ึนเรือ MSC Lirica ซ่ึงเป็นเรือส าราญสัญชาติอิตาลี 
ท่ีพร้อมใหบ้ริการในระดบัสากล และเม่ือข้ึนมาบนเรือส าราญแลว้ (หากเวลาเอ้ืออ านวย) เจา้หนา้ท่ีจะพา
ท่านเดินชมภายในเรือส าราญเพื่อรับทราบถึงรายละเอียดและสถานท่ีต่างๆ บนเรือส าราญ ท่านสามารถ
รับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซ่ึงมีบริการตลอด 24 ช.ม. ตามหอ้งอาหารต่างๆ 
ก่อนรับประทานอาหารค ่า  *** ก่อนท่ีเรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซอ้ม
หนีภยัตามหลกัสากล (Muster Drill) ขอใหผู้โ้ดยสารทุกท่านมารายงานตวัยงัจุดท่ีก าหนดไว ้โดยสังเกต
จุดรวมพลของแต่ล่ะท่านไดท่ี้แผน่ป้ายดา้นหลงัประตูหอ้งพกัของท่าน*** 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
16.30 น. เรือส าราญออกจากท่าเรือเวนิส มุ่งหน้าสู่เมืองบารี ประเทศอติาล ี
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 

หลงัรับประทานอาหารค ่า ท่านสามารถพกัผ่อนตามอธัยาศยั  หรือเลือกใชบ้ริการห้องกิจกรรมต่างๆ 
ภายในเรือส าราญ ไม่ว่าจะเป็นสปา, ซาวน่า, หอ้งอาหารบุปเฟ่ต,์ ร้านขายสินคา้ปลอดภาษี (Duty Free) 

http://bit.ly/2NMk5YE


  

  

และกิจกรรมสันทนาการอ่ืนๆ อีกมากมาย ***ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เรือส าราญ MSC Lirica จะจัดขึน้ในวันถัดไปได้จากเอกสาร Daily Program ที่จะส่งถึงห้องพกัของ
ท่านทุกคนื***** ร้านสินค้าปลอดภาษีและคาสิโนจะเปิดหลงัจากทีเ่รือส าราญล่องอยู่น่านน า้สากล** 

 
 
 
 
 
 
 
 
วนัอาทิตย์ที่ 14 เม.ย. 2562  เมืองบารี, ประเทศอติาล ี(อิสระเลือกซ้ือทวัร์เสริมบนฝ่ัง)   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ  

หลงัจากนั้น อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือส าราญฯ ตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร
หรือนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้
อปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความ
บนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 

Public Room : บาร์และเลาจน์, หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เน็ต 
Entertainment : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซ ้ ากนัในทุกค ่าคืน) หรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆ 

หลากหลายสไตล,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนส 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม , บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ  

พกัผ่อนบนเรือส าราญตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายได้
ตามใจชอบ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
12.00 น. เรือส าราญเทียบท่า ณ เมืองบารี ประเทศอติาล ี 

เมืองบารี เมืองหลวงของแควน้ปูลยา และเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองของอิตาลีทางตอนใต ้อยู่ใกลก้บั
ทะเลเอเดรียติก จนไดรั้บสมญานามว่า “แคลฟิอร์เนียตอนใต้ของอิตาลี” เป็นศูนยก์ลางการเดินเรือและ
ศูนยก์ลางของอาณาจกัรไบเซนไทน์ทางตอนใตข้องอิตาลี ปัจจุบนัเมืองบารียงัคงสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม 
มีความเจริญทางศาสนา ในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เมืองไดถู้กระเบิดท าลาย ต่อมาไดบู้รณะข้ึนมาใหม่ 
ปัจจุบนัมีบา้นเรือนทนัสมยัสลบักบัซากความเจริญในอดีต อิสระใหท่้านเลือกซ้ือทวัร์เสริมท่ีทางเรือได้
จดัเตรียมไวใ้ห ้ 
แนะน าทวัร์เสริมบนฝ่ังทีน่่าสนใจ 
- CITY TOUR (CODE: BAR01) – USD 43/PP* 



  

  

ทวัร์น้ีจะน าท่านเดินเล่นสบายๆ ในยา่นประวติัศาสตร์ของ "Bari Vecchia" และสถาปัตยกรรมยคุกลาง 
รวมไปถึงการเยี่ยมชมมหาวิหารเซนตนิ์โคลสัท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่นกับุญอุปถมัภข์องเมืองบารี 
ก่อตั้งข้ึนเม่ือปลายศตวรรษท่ี 11 คริ  สตจกัรซ่ึงปัจจุบนัเป็นสถานท่ีแสวงบุญทางศาสนาท่ีส าคญั และน า
ท่านปราสาท Bari's old Norman จากนั้นอิสระใหท่้านเดินชมและเลือกซ้ือของฝากท่ีระลึก ไดเ้วลาอนั
สมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือฯ   
โปรดทราบ: การเดินทางคร้ังน้ีไม่เหมาะส าหรับผูท่ี้มีปัญหาในการเดินหรือใชร้ถเขน็ 

18.00 น. เรือส าราญออกจากท่าเรือเมืองบารี มุ่งหน้าสู่เมืองคาตาโคลอน ประเทศกรีซ 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 

หลงัรับประทานอาหารค ่า ท่านสามารถพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือเลือกใชบ้ริการห้องกิจกรรมต่างๆ 
ภายในเรือส าราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือจดัให ้ณ หอ้งเธียร์เตอร์ท่ีชั้น 5 และชั้น 6 ดา้น
หวัเรือ หากท่านใดท่ีชอบการเส่ียงโชค ท่านสามารถไปไดท่ี้คาสิโน ชั้น 6 ส าหรับท่านท่ีชอบแดนซ์หรือ
นัง่ฟังเพลง กส็ามารถเลือกใชบ้ริการไดท่ี้ คลบั/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได ้

  วนัจันทร์ที่ 15 เม.ย. 2562 เมืองคาตาโคลอน, ประเทศกรีซ (อิสระเลือกซ้ือทวัร์เสริมบนฝ่ัง) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
จากนั้น อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือส าราญฯ ตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือ
นัง่เล่นในคลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ชอ้ปป้ิง
ท่ีร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสนัทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิง
อนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญฯ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
13.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ เมืองคาตาโคลอน ประเทศกรีซ เมืองท่าฝ่ังทะเลอะเดรียติคท่ีส าคญัของ

ประเทศอิตาลี เป็นเมืองเก่าแก่และมีความหลากหลายของความงดงามดา้นศิลปะสถาปัตยกรรมในสไตล์
กรีก, ไบเซนไทน์, บาร็อค และโรมาเนสก ์ตั้งอยูท่างฝ่ังตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศอิตาลี อิสระให้
ท่านเลือกซ้ือทวัร์เสริมท่ีทางเรือไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้ 

  แนะน าทวัร์เสริมบนฝ่ังทีน่่าสนใจ 
- OLYMPIA & MUSEUM (CODE: KAT04) – USD 69/PP 
ทวัร์น้ีจะน าท่านเท่ียวชมเมืองโอลิมเปีย (Olympia) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ี ยวท่ีมีความส าคญัทางดา้น
ประวติัศาสตร์ และเป็นแหล่งโบราณคดีท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัอีก
แห่งหน่ึงของประเทศกรีซ และหากย้อนเวลากลับไป
ประมาณ 776 ปีก่อนคริสตกาล เมืองแห่งน้ียงัเคยถูกใชเ้ป็น
สถานท่ีจดัโอลิมปิกเกมส์เป็นท่ีแรกเพื่อเป็นเกียรติให้แก่เทพ
เจ้าโอลิมเปียเซอุส เ ป็นซ่ึงจะมีการแข่งขันกีฬาเช่น วิ่ ง 
มวยปล ้ า ชกมวย ทุ่มน ้ าหนัก กระโดดไกล ข่ีม้า ขบัรถม้า 
แข่งขนัการประพนัธ์ การแต่งกลอน และการอ่านประวติัศาสตร์ จะจดัส าหรับผูช้ายชาวกรีซและโรมนั
เท่านั้น โดยมีข้ึนทุกๆ 4 ปี และห้ามผูห้ญิงเขา้ชมอีกดว้ย โปรดทราบ: การเดินทางคร้ังน้ีไม่เหมาะ
ส าหรับผูท่ี้ใชร้ถเขน็และมีปัญหาในการเดิน อนุญาตเฉพาะกลอ้งท่ีไม่มีแฟลชภายในพิพิธภณัฑเ์ท่านั้น 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 



  

  

หลงัรับประทานอาหารค ่า ท่านสามารถพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือเลือกใชบ้ริการห้องกิจกรรมต่างๆ 
ภายในเรือส าราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือจดัให ้ณ หอ้งเธียร์เตอร์ท่ีชั้น 5 และชั้น 6 ดา้น
หวัเรือ หากท่านใดท่ีชอบการเส่ียงโชค ท่านสามารถไปไดท่ี้คาสิโน ชั้น 6 ส าหรับท่านท่ีชอบแดนซ์หรือ
นัง่ฟังเพลง กส็ามารถเลือกใชบ้ริการไดท่ี้ คลบั/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได ้

19.00 น. เรือส าราญออกจากท่าเรือเมืองคาตาโคลอน มุ่งหน้าสู่เมืองมิโคนอส ประเทศกรีซ 
วนัองัคารที ่16 เม.ย. 2562  เมืองมิโคนอส, ประเทศกรีซ (อิสระเลือกซ้ือทวัร์เสริมบนฝ่ัง) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 

จากนั้น อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือส าราญฯ ตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือ
นัง่เล่นในคลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ชอ้ปป้ิง
ท่ีร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสนัทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิง
อนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
11.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ เมืองมิโคนอส ประเทศกรีซ อิสระให้ท่านเลือกซ้ือทวัร์เสริมท่ีทางเรือได้

จดัเตรียมไวใ้ห ้ 
  แนะน าทวัร์เสริมบนฝ่ังทีน่่าสนใจ 

- MYKONOS ISLAND TOUR (CODE: MYK05 - USD 54/PP  
ทวัร์น้ีน าท่านชม เกาะมิโคนอส  พร้อมเก็บบนัทึกภาพคู่กบั กังหันลม ท่ีเรียงรายอยู่ริมชายฝ่ังอนัเป็น
สัญลกัษณ์ของเกาะ ซ่ึงในอดีตมีมากกว่า 70 กงัหัน จากนั้นเยือน ย่านเวนิสน้อย ท่ีมีบา้นเรือน ร้านคา้
สร้างคร่อมชายฝ่ังริมทะเล ผา่นชมโบสถแ์ละอาคาร ร้านคา้ บาร์ ท่ีตั้งอยูห่นา้อ่าว เขา้สู่ ย่านตัวเมืองเก่า 
ท่ีมีความงดงามประกอบด้วยบ้านเรือนสีขาวตัดกับประตู
หน้าต่างสีฟ้าเข้ม ระเบียงปลูกดอกไม้ประดับสีสันสดใส มี
ร้านอาหารทะเลสด ๆ บริการแก่นกัท่องเท่ียว แกลม้เคร่ืองด่ืมเยน็ 
ๆ มีถนนสายเลก็ ๆ ภายในเมืองสลบัซบัซอ้น เตม็ไปดว้ยร้านขาย
ของท่ีระลึกใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
หลงัรับประทานอาหารค ่า ท่านสามารถพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือเลือกใชบ้ริการห้องกิจกรรมต่างๆ 
ภายในเรือส าราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือจดัให ้ณ หอ้งเธียร์เตอร์ท่ีชั้น 5 และชั้น 6 ดา้น
หวัเรือ หากท่านใดท่ีชอบการเส่ียงโชค ท่านสามารถไปไดท่ี้คาสิโน ชั้น 6 ส าหรับท่านท่ีชอบแดนซ์หรือ
นัง่ฟังเพลง กส็ามารถเลือกใชบ้ริการไดท่ี้ คลบั/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได ้

20.00  น. เรือส าราญออกจากท่าเรือ เมืองมิโคนอส เพือ่มุ่งหน้าสู่เมืองพเิรอุส ประเทศกรีซ 
 
 
 
 
 
 



  

  

วนัพุธที ่17 เม.ย. 2562  เมืองพเิรอุส, ประเทศกรีซ  (อิสระเลือกซ้ือทวัร์เสริมบนฝ่ัง)   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
07.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ เมืองพเิรอุส ประเทศกรีซ เมืองท่าส าคญัของประเทศกรีซ หรือท่ีเรียกกนัใน

ภาษาราชการว่า สาธารณรัฐเฮลเลนิก Hellenic Republic อิสระให้ท่านเลือกซ้ือทวัร์เสริมท่ีทางเรือได้
จดัเตรียมไวใ้ห ้ 

 แนะน าทวัร์เสริมบนฝ่ังทีน่่าสนใจ 
- PLAKA, ACROPOLIS & ARCHAEOLOGICAL MUSEUM (CODE: PIR02) – USD 87/PP 
ทวัร์น้ีจะน าท่านเท่ียวชม เมืองอโครโพลิส (ACROPOLIS) ท่ีตั้งอยูสู่งเหนือเมืองข้ึนไปประมาณ 200 
ฟุต (61 เมตร) ถือเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสง่างามและยิง่ใหญ่ท่ีสุดท่ามกลางส่ิงก่อสร้างทั้งหลายในกรีก 

 ท่านจะไดช้มซากแห่งความยิ่งใหญ่ของเมืองท่ี เคยเป็นอาณาจกัรท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของกรีก ผ่านประตู
ทางเขา้ “โพรเพอเลีย” สร้างดว้ยหินอ่อนท่ีไดม้าจากภูเขาเพนเทลิคอน มีความยาว 164 ฟุต (50 เมตร) 
ชมความงามของ เสาไอโอนิค 8 ตน้ ท่ีคงอยูใ่นสภาพท่ีไม่บุบสลาย ชม วิหารพาเธนอน วิหารท่ีสร้างข้ึน
เพื่อบูชาเทพธิดาพรหมจรรย ์ชมจตุัรัสรัฐธรรมนูญ หน่ึงในสองจตุัรัสหลกัของเมือง จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ ย่านพลาก้า (PLAKA) ย่านเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอ
โครโปลิส อิสระให้ ท่านเ ท่ียวซอกแซกในแหล่งรวม
นักท่องเท่ียวทัว่ทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็ม
ไปดว้ยร้านคา้ บาร์ ภตัตาคาร คึกคกัพลุกพล่านไปดว้ยผูค้น
ทั้งกลางวนัและยามค ่าคืน เชิญท่านช้อปป้ิงของฝาก ของท่ี
ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะป็นประเภทงานหัตถกรรม และงาน
ประติมากรรมท่ีเก่ียวกบัเทพเจา้ของกรีก หรือจะเป็นสินคา้พวกจิวเวลร่ี และรวมถึง ของเก่าส าหรับนกั
สะสมกห็าไดท่ี้น่ี ในราคายอ่มเยา โปรดทราบ: ทวัร์ประกอบดว้ยการเดินท่ียาวนานและบางคร้ังกท็า้ทาย
บนพื้นท่ีท่ีไม่เรียบแมไ้ม่เหมาะส าหรับผูท่ี้มีปัญหาในการเดินหรือใชร้ถเขน็ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
บ่าย อสิระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือส าราญฯ ตามอธัยาศัย 
16.00 น. เรือส าราญออกท่าเรือเมืองพเิรอุส เพือ่มุ่งหน้าสู่เมืองซารันเด ประเทศอลับาเนีย 

จากนั้น อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือส าราญฯ ตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือ
นัง่เล่นในคลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ชอ้ปป้ิง
ท่ีร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสนัทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิง
อนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
หลงัรับประทานอาหารค ่า ท่านสามารถพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือเลือกใชบ้ริการห้องกิจกรรมต่างๆ 
ภายในเรือส าราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือจดัให ้ณ หอ้งเธียร์เตอร์ท่ีชั้น 5 และชั้น 6 ดา้น
หวัเรือ หากท่านใดท่ีชอบการเส่ียงโชค ท่านสามารถไปไดท่ี้คาสิโน ชั้น 6 ส าหรับท่านท่ีชอบแดนซ์หรือ
นัง่ฟังเพลง กส็ามารถเลือกใชบ้ริการไดท่ี้ คลบั/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได ้
 
 



  

  

วนัพฤหัสบดีที่ 18 เม.ย. 2562  เมืองซารันเด, ประเทศอลับาเนีย 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญฯ 
 จากนั้น อิสระใหท่้านพกัผอ่นบนเรือส าราญฯ ตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือ 

นัง่เล่นในคลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบไม่ว่าจะเป็น ชอ้ปป้ิง
ท่ีร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสนัทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิง
อนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
13.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ เมืองซารันเด ประเทศอลับาเนีย 

อิสระใหท่้านเลือกซ้ือทวัร์เสริมท่ีทางเรือไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้ 
 แนะน าทวัร์เสริมบนฝ่ังทีน่่าสนใจ 

- SARANDA CITY TOUR (CODE: SAR01) – USD 43/PP 
ทวัร์น้ีเร่ิมตน้ดว้ยการนัง่รถโคช้ชมวิวไปยงัใจกลางเมือง เพื่อเยีย่มชม โบสถ์ไบแซนไทน์ จากนั้นเดินทาง
ต่อเขา้ไปยงัตวัเมืองโดยเดินเทา้เพื่อไปยงัพิพิธภณัฑ์ ซ่ึงเป็นแหล่งเก็บของโมเสคและส่ิงประดิษฐ์ทาง
โบราณคดีท่ีพบในภูมิภาคน้ี จากนั้นคุณ จะพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพอนังดงามของถนนสายหลกัและ
อาคารหลกัของเมืองซารันเด เช่นโรงเรียนมธัยม "Hasan Tahsini" และสาขาของมหาวิทยาลยัติรานา 
จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั Lë kurë s Hill ใหท่้านไดเ้ก็บภาพวิว ทศันียภาพของตวัเมืองซารันเด และ
หากสภาพอากาศแจ่มใสยงัท าใหเ้ห็นทศันียภาพของเมืองคอร์ฟ ูท่ีอยูใ่กลเ้คียง  
โปรดทราบ: การเดินทางคร้ังน้ีไม่เหมาะส าหรับผูท่ี้ใชร้ถเขน็ แต่งกายเรียบร้อยเน่ืองจากมีเขา้ชมสถานท่ี
ท่ีมีความส าคญัทางศาสนา 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
19.00 น. เรือส าราญออกจากท่าเรือเมืองซารันเด เพือ่มุ่งหน้าสู่ เมืองดูบรอฟนิก ประเทศโครเอเชีย 

หลงัรับประทานอาหารค ่า ท่านสามารถพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือเลือกใชบ้ริการห้องกิจกรรมต่างๆ 
ภายในเรือส าราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือจดัให ้ณ หอ้งเธียร์เตอร์ท่ีชั้น 5 และชั้น 6 ดา้น
หวัเรือ หากท่านใดท่ีชอบการเส่ียงโชค ท่านสามารถไปไดท่ี้คาสิโน ชั้น 6 ส าหรับท่านท่ีชอบแดนซ์หรือ
นัง่ฟังเพลง กส็ามารถเลือกใชบ้ริการไดท่ี้ คลบั/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได ้

วนัศุกร์ที ่19 เม.ย. 2562  เมืองดูบรอฟนิก, ประเทศโครเอเชีย   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ  
08.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ เมืองดูบรอฟนิก ประเทศโครเอเชีย ซ่ึงเป็นเมืองทางตอนใตข้องประเทศ             

โครเอเซียท่ีมีพรมแดนติดต่อกบัประเทศบอสเนีย-เฮอร์เซโกวีน่า ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่ีสวยงามติด
อนัดบัโลกในปี ค.ศ. 1991อิสระใหท่้านเลือกซ้ือทวัร์เสริมท่ีทางเรือไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้ 

 แนะน าทวัร์เสริมบนฝ่ังทีน่่าสนใจ 
- CITY TOUR (CODE: DUB01) – USD 50/PP 
 เท่ียวชมตวั เมืองดูบรอฟนิก ซ่ึงเคยเป็นเป้าหมาย                    
การโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรือนกว่าคร่ึง 
อนุสาวรีย์ต่าง ๆได้รับความเสียหาย และทรุดโทรม 
จนกระทั่งในปี ค.ศ.1995 ได้มีการมีการลงนามใน



  

  

สนธิสัญญาสงบศึก Erdut องค์การยูเนสโก (UNESCO) และสหภาพยุโรป จึงได้ร่วมกัน
บูรณะปฏิสงัขรณ์เมืองข้ึนใหม่ จนดูบรอฟนิกกลบัมาสวยงามอีกคร้ัง และไดรั้บการข้ึนทะเบียนประกาศ
ใหเ้ป็นมรดกโลกอีกเมืองหน่ึงโครเอเชีย ชมทศันียภาพของเมืองท่ีตั้งอยูต่ามแนวชายฝ่ังทะเลอาเดรียติค 
ตวัเมืองจะเป็นป้อมปราการโบราณท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง บนัทึกภาพแนวก าแพงป้อมปราการของ
ตวัเมือง ชม Rector’s Palace ศูนยก์ลางการบริหารของเมืองดูบรอฟนิคในอดีต เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีไดรั้บ
อิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีก-โรมนั ต่อจากนั้นชมสถานท่ีซ่ึงพระในนิกายฟรานซิสกนัใชเ้ป็นท่ีปรุง
ยาขนานต่างๆ ภายใน พระอาราม เซนต์ ฟรานซิส ซ่ึงถือกนัว่าเป็นท่ีปรุงยา (เภสัชกรรม) แห่งแรกใน
ยุโรป แลว้น าท่านเก็บบนัทึกภาพดา้นหน้าของ Sponza Palace ท่ีสร้างข้ึนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 
ปัจจุบนัใชเ้ป็นสถานท่ีเก็บรักษาเอกสารโบราณท่ีส าคญั ๆ รวมถึงค าจารึกเป็นภาษาละตินโบราณท่ีใช้
เตือนใจพ่อคา้วาณิชทางทะเล “ห้ามกระท าการโกงน ้ าหนักในการซ้ือขาย ขณะท่ีท่านชัง่/ตวง สินคา้ 
เพราะพระเจา้ก าลงัจบัตา และวดัความซ่ือสัตยข์องท่านอยู่” ชมอาคารบา้นเรือนเก่าแก่ภายในป้อม
ปราการต่างๆ เช่น Dominican Monastery Church of St. Blaise ในสไตลบ์าร็อค Fort of St.John ประตู 
Pile Gate, Ploce Gate แลว้ใหท่้านเลือกชมสินคา้ของฝาก หรือเดินเกบ็บนัทึกภาพความงามของตวัเมือง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
14.00 น. เรือส าราญออกจากท่าเรือเมืองดูบรอฟนิก เพือ่มุ่งหน้าสู่เมืองเวนิส ประเทศอติาล ี

อิสระใหท่้านพกัผอ่นบนเรือส าราญฯ ตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นใน
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบไม่ว่าจะเป็น ชอ้ปป้ิงท่ีร้านขาย
สินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนั
หลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
หมายเหตุ  ในเยน็วนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าและเช็คเอาทล์ง

จากเรือส าราญ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้ห้อง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นไวใ้น
กระเป๋าเดินทางใบเลก็ เพราะเจา้หนา้ท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และ
บญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัรุ่งข้ึน ส าหรับท่านท่ีตอ้งการ
ช าระผ่านบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตท่ีท่านไดใ้ห้หมายเลขไวใ้นวนัท่ี
ท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 

 วนัเสาร์ที่ 20 เม.ย. 2562  เวนิส -  เวียนนา  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
08.30 น. เรือส าราญจอดเทยีบท่า ณ เมืองเวนิส ประเทศอติาล ี
10.00 น. น าท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือส าราญฯ  และน าท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพื่อเดินทางเขา้                          

เมืองเวนิส ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซ่ึงทุกท่านจะตอ้งมายืนยนัระบุรับดว้ยตนเอง 
จากนั้นน าท่านโดย 

11.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมาร์โคโปโล เมืองเวนิส  น าท่านเช็คอินเพื่อรับตัว๋โดยสารและ                    
โหลดกระเป๋า  

14.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินมาร์โคโปโล เมืองเวนิส สู่เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสารการบิน 
ออสเตรียน แอร์ไลนส์ เทีย่วบิน OS524 



  

  

15.50 น. เดินทางถึง สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพือ่แวะเปลีย่นเคร่ือง 
20.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินเวยีนนา โดยเที่ยวบิน OS 015 เพือ่มุ่งหน้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ********** 
 วนัอาทิตย์ที่ 21 เม.ย. 2562  กรุงเทพฯ / สุวรรณภุมิ  
11.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
อตัราค่าบริการ (คณะผู้เดินทางเป็นผู้ใหญ่ขั้นต า่ 20 ท่าน) 

ช่วงวนัเดนิทาง 
12 – 21 เมษายน 2562 

ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ 
( คนที ่1 และ 2) 

ท่านที ่3 และ 4 
(พกัร่วมกบัท่านที ่1 และ 2) พกัเดี่ยวจ่ายเพิม่ 

หอ้งพกัแบบไม่มีหนา้ต่าง 79,999 - 25,000 
หอ้งพกัแบบสวีทมีระเบียง 99,999 - 36,000 

 
ประเภทห้องพกับนเรือส าราญ 
 

 
 
 
 
 

           ห้องพกัแบบไม่มีหน้าต่าง (Inside Bella cabin)                     ห้องพกัแบบสวีทมีระเบียง (Suite Fantastica cabin) 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม: 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั สายการบิน Lufthansa German Airlines และ Austrian Airlines 
2. หอ้งพกับนเรือสาํราญ 7 คืน (ตามหอ้งพกัท่ีท่านเลือก) 
3. รถรับส่งจากสนามบินและท่าเรือ 
4. อาหารบนเรือทุกม้ือ (ยกเวน้หอ้งอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือสาํราญ 
5. หวัหนา้ทวัร์คนไทยร่วมเดินทางเพื่อดูแลคณะ  
6. ภาษีท่าเรือ, ภาษีนํ้ ามนัสายการบิน ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามภาวะตลาดนํ้ ามนัโลกซ่ึงประกาศโดยสาย

การบินทางบริษทัฯอาจมีการเรียกเกบ็เพิ่มหากมีการเปล่ียนแปลง 
7. ค่าขนกระเป๋าซ่ึงสายการบินมีบริการสําหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ นํ้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หาก

นํ้ าหนักหรือจาํนวนของกระเป๋าเกินกว่าท่ีกําหนดท่านอาจต้องชําระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินท่ี
เคาน์เตอร์เช็คอิน 

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (สาํหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70ปี) 
9. ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สาํหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70 ปี) 

 



  

  

อตัรานีไ้ม่รวม: 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
2. ค่าทวัร์เสริมบนฝ่ังต่างๆ (ท่ีไม่ไดแ้จง้ในโปรแกรม) 
3. ทิปพนกังานบนเรือ วนัละ Euro 10 ต่อท่าน (Euro 70 หรือ ประมาณ 2,800 บาท) 
4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ , ค่าวีซ่าอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

เงื่อนไข: 
1. คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือนหรือ

เปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว 
2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมีการประกาศ

ลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีจะเดินทาง 
การส ารองการเดินทาง: 
1. บริษทัฯ ขอรับค่ามดัจาํสาํหรับการสาํรองท่านละ 40,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษทัภายใน 3 วนั

หลงัจากไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาชาํระใหค้รบถว้นก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 60 วนัมิฉะนั้นจะถือว่าการสาํรองการ

เดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางส่วนเป็นค่าดาํเนินการ 
3. เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือ ชาํระโดยตรงกบัทาง

บริษทัฯ ทางบริษทัฯจะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัทุกกรณี ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาแพคเกจ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
กรณียกเลกิการเดินทาง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 80 - 60 วนั หกัค่าบริการ ยดึค่ามดัจาํ 40,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 - 30 วนัข้ึนไป เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของค่าทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 16 วนัข้ึนไป เกบ็ค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์กต็าม*** 

หมายเหตุ: 
1. กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหผู้เ้ดินทางเขา้หรือออกประเทศ ทางบริษทัฯไม่สามารถคืนค่าทวัร์ให้

ได ้
2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 45 วนั ก่อนการเดินทาง 
3. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระ มาแลว้  

หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 
สถานฑูตเกบ็ค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี  



  

  

4. ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะทวัร์  บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่
รับผดิชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือ
เดินทางบุคคลเท่านั้น 

5. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้

6. หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได ้
7. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดั

หยดุงาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 
8. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของสายการบิน 

โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 
9. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการออกนอกประเทศไทย การนาํส่ิงของผิดกฏหมายไปหรือกลบั

ระหวา่งการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติท่ีส่อไปในทางเส่ือมเสียและผดิกฏหมาย 
รายการและราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษี

น า้มัน และอืน่ๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบริษัทอกีคร้ัง 


