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สมัผสัประสบการณก์ารเดินทางสดุหรใูน 
เสน้ทางเมดิเตอรเ์รเนียน กบัเรือส าราญ 

 

 
 
 
 

 

เรอืขนาด 114,500 ตนั จ านวน 11 ชัน้  เรอืบรรจผุ ูโ้ดยสารได ้3,800 คน 
 

โรม (อิตาลี) – ตารร์าโกนา (สเปน) – มารเ์ซย ์(ฝรัง่เศส) – 

ซาโวน่า (อิตาลี) – โรม (อิตาลี) 

 
 
 

 

 
 

เดินทาง : 10 – 17 ตลุาคม 2560 

Costa Favolosa 
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( 8 วนั 5คืน ) เริม่ตน้ท่ี 77,999บาท 

 
รายละเอียดโปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่10 ต.ค. 60  กรุงเทพฯ/สุวรรณภูม ิ       (1) 
22.00 น. พบเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Q ประตูทางเข้าท่ี 8 อาคาร

ผู้ โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน การ์ต้า แอร์เวยส์ (Qatar Airways) เจ้าหน้าท่ี
ของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกในการเช็คอินตัว๋โดยสารเคร่ืองบิน กระเป๋าเดินทาง
เพ่ือรับบตัรขึน้เคร่ืองให้แก่ท่าน 

 

วนัที ่11 ต.ค. 60  กรุงเทพฯ – โดฮา (การ์ต้า) – โรม (อติาล)ี    (2) 
02.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินโดฮา ประเทศการ์ต้า โดยเท่ียวบิน QR 837 

04.45 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศการ์ต้า เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 
07.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินโดฮา สู่สนามบินโรม ประเทศอิตาลี โดยเท่ียวบิน QR 131 
12.40 น. เดินทางถึงสนามบินโรมฟูมิซิโน เลียวโอนาโด ดาร์วินซี  ประเทศอิตาลี ตามเวลา

ท้องถ่ิน (ประเทศอิตาลี) ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศลุกากร จากนัน้น าท่านโดยสารรถโคชปรับอากาศเพ่ือเดินทางไปเมือง ซวิิตาเวค
เคีย (Civitavecchia) เพ่ือเช็คอินขึน้เรือส าราญ Costa 

Favolosa ซึ่งเมือง ซิวิคตาเวคเคีย เป็นชุมชนหนึ่งของ
เขตลาซิโอในจงัหวดัโรม และเป็นเมืองท่าบนทะเลไทร์เร
เนี ยน  (Tyrrhenian Sea) อยู่ ห่ า งจ ากก รุง โรมทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือราว 80 กิโลเมตร ซิวิตาเวคเคียมี
ความหมายว่าเมืองโบราณ มีปราการไมเคิลแองเจโลท่ี
ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนนามว่า บรามานเต (Bramante) และถูก
สร้างขึน้เพ่ือปกป้องท่าเรือของโรมตามค าสั่งของสนัตปาปาจูเลียส ท่ี 2 (Pope Julius II) 
การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1535 ด้านบนซึ่งได้แก่หอคอยมาซชิโอ ทรงหกเหล่ียม 
(Maschio Tower) ถูกออกแบบโดยไมเคิล แองเจโล อันเป็นท่ีมาของช่ือปราการแห่งนี ้
ปราการแห่งนีมี้ก าแพงหนากว้างประมาณ 6 ถึง 7.60 เมตร เป็นป้อมปราการในยุคโรมัน
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โบราณท่ีมีกองทหารประจ าการไว้คอยป้องกันการรุกรานของกองทัพจักรวรรดิ์ ต่อมาใน
ปลายศตวรรษท่ี 15 วงัท่ีประทบัได้รับการก่อสร้างเพิม่เติมขึน้ ในชมุชนซิวิตาเวคเคียมีโบสถ์
ในนิกายฟรานซิสกันท่ีได้รับการปรับปรุงสร้างเสริมขึน้ในปี ค.ศ.1610 ด้วยสถาปัตยกรรม
บาร็อก-นิโอคลาสสิกจากโบสถ์เล็กๆ หลงัเดิม 

16.00 น. น าท่านสู่ท่าเรือฯ เพ่ือด าเนินการเช็คอินขึน้เรือส าราญ Costa Favolosa รับบตัรขึน้เรือ หรือ 
Cruise Card บตัรส าคญัท่ีท่านต้องพกติดตัวตลอดการเดินทางบนเรือส าราญฯ บตัรนีใ้ช้
เป็นบตัรผ่านขึน้เรือส าราญ เป็นกญุแจเปิดเข้าห้องพกั และใช้แทนเงินสดส าหรับค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ขณะท่านอยู่บนเรือส าราญ  จากนัน้น าท่านผ่านพิธีการขึน้เรือ Costa Favolosa เรือ
ส าราญสุดหรูของ Costa Crociere เม่ือขึน้มาบนเรือส าราญแล้ว (หากเวลาเอือ้อ านวย) 
เจ้าหน้าท่ีจะพาท่านเดินชมภายในเรือส าราญเพ่ือรับทราบถึงรายละเอียดและสถานท่ีต่างๆ 
บนเรือส าราญ *** ก่อนที่ เรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมี
การซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทกุท่านมารายงาน
ตัวยังจุดที่ก าหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ที่แผ่นป้ายด้านหลัง
ประตูห้องพักของท่าน***  

19.00 น.  เรือส าราญล่องออกจากท่าเรือ เมืองซวิิคตาเวคเคีย มุ่งหน้าสู่เมืองตาร์ราโกนา ประเทศ
สเปน อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือส าราญ ซึง่ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือ
นัง่เล่นในคลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่า
จะเป็น ช้อปปิง้ท่ีร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) ** ร้านสินค้าปลอดภาษี
และคาสิโนจะเปิดหลังจากที่เรือส าราญล่องอยู่น่านน า้สากล**และส่วนสนัทนาการ
อ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือ
ส าราญนี ้

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 หลงัอาหาร  อิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือสนกุสนานกบักิจกรรมบนเรือมากมาย 
 ท่านสามารถชมโชว์สดุอลงัการท่ีทางเรือได้จดัไว้ 
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วนัที ่12 ต.ค. 60  ล่องน่านน า้สากล       (3) 
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

 ท่านสามารถพักผ่อนบนเรือส าราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทาน
อาหารหรือนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจ
ชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิง้ท่ีร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสนัทนา
การอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใช้บริการบน
เรือส าราญ เช่น 

Public Room  : บาร์และเลาจน์, ห้องสมดุ, ห้องอินเตอร์เน็ต 
Entertainment : ชมโชว์พเิศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซ า้กนัในทกุค ่าคืน) หรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั 

เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระว่ายน า้, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต 
Spa and Wellness  : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี ้ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
บ่าย  พักผ่อนบนเรือส าราญตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือ

ส าราญมากมายได้ตามใจชอบ ท่านสามารถเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือ
ส าราญ ไม่ว่าจะเป็นสปา, ซาวน่า, ห้องอาหารบุปเฟ่ต์, ร้านขายสินค้าปลอดภาษี (Duty 

Free) และกิจกรรมสนัทนาการอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 
 
 
 
 
 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 หลงัอาหาร  อิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือสนกุสนานกบักิจกรรมบนเรือมากมาย 
 ท่านสามารถชมโชว์สดุอลงัการท่ีทางเรือได้จดัไว้ 

วนัที ่13 ต.ค. 60  ตาร์ราโกนา (สเปน)       (4) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
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09.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ เมืองตาร์ราโกนา ประเทศสเปน เมืองตาร์ราโกนาเป็นเมือง
ชายหาดแห่งประวตัิศาสตร์ในแคว้นแคทาโลเนีย ซึง่เป็นแคว้นปกครองตนเองแห่งหนึง่ของ
ประเทศสเปน มีช่ือเสียงในเร่ืองของซากปรักหักพังท่ีถูกทิง้ไว้กว่ า 2,000 ปี ตัง้แต่สมัยท่ี
โรมันเข้ายึดครองดินแดน น าท่านเดิน ชมพิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ  เพ่ือดูซาก
ปรักหกัพงัท่ีหลงเหลือจากสมยัท่ีโรมนัปกครองดินแดน ชมประติมากรรมท่ีน่าสนใจ โมเสก 
เซรามิก และของใช้ประจ าวันของชาวโรมันสมัยก่อน เช่น เสือ้ผ้าและเหรียญ จากนัน้น า
ท่านเดินทางไปท่ี ก าแพงโรมันตาร์ราโกนา ซึง่สร้างขึน้ในศตวรรษท่ี 3 ก่อนคริสตกาล ชม
หอคอยและก าแพงท่ีอยู่รอดมาได้หลายศตวรรษ ชมประตเูมืองเก่า Portal de Sant Antoni 

สไตล์บาโรก สร้างขึน้ในปี 1737 ซึง่เป็นทางเข้าเพียงแห่งเดียวท่ีหลงเหลืออยู่ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางไปชมอัฒจันทร์คร่ึงวงกลมตาร์ราโกนา สนามกีฬาโรมนัสมยัศตวรรษท่ี 

2 ซึง่จผุู้ชมได้ถึง 15,000 คน ศึกษาประวตัิศาสตร์อนัยาวนานและโหดร้ายเก่ียวกบัสถานท่ี
แห่งนี  ้รวมถึงการลงโทษและประหารชีวิต
ประชาชน เดินทางต่อไปท่ีวิหารตาร์ราโกนา 
ชมงานแกะสลักซุ้ มทางเข้าท่ีโดดเด่น การ
ตกแต่งหน้าต่างท่ีสลับซับซ้อน และประตู
ขนาดใหญ่ สร้างขึน้ครัง้แรกในศตวรรษท่ี 12 
แต่ได้รับการปรับปรุงและสร้างขึน้ใหม่อีกหลายครัง้ บนเสาทางเข้ามีรูปปัน้ของอัครสาวก 
และท่ีประตทูางเข้าก็มีอดมักบัอีฟท่ีสง่างาม ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 หลงัอาหาร  อิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือสนกุสนานกบักิจกรรมบนเรือมากมาย 
 ท่านสามารถชมโชว์สดุอลงัการท่ีทางเรือได้จดัไว้ 
19.00 น. เรือส าราญล่องออกจากท่าเมือง ทาร์ราโกรานา  

วนัที ่14 ต.ค. 60  มาร์เซย์ (ฝร่ังเศส       (5) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ เมืองมาร์เซย์ ประเทศฝร่ังเศส น าท่านเดินทางสู่ คัตเตด

ราล ลา มาชอร์ (Cathedral de la Major) โบสถ์สวยและยิ่งใหญ่อลังการในสไตล์โรมัน
และไบแซนไทน์ สร้างขึน้ในศตวรรษท่ี 19 ภายใต้การปกครองของนโปเล่ียนท่ี 3  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัาคาร 
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บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารโนทเทอดาม เดอ 
ลา กา ร์ด  (Notre Dame de la Garde) มหาวิห าร
ประจ าเมืองเป็นโบสถ์ท่ีตัง้อยู่ในจุดท่ีสูงท่ีสุดของเมือง 
ตัง้อยู่บนยอดเขาเมืองมาร์กเซย์ ประเทศฝร่ังเศส โบสถ์
แห่งนีส้ร้างขึน้อย่างงดงามด้วยแบบสถาปัตยกรรมท่ีเป็น
เอกลักษณ์ เล่ากันว่าในสมัยก่อนคนแถบนีม้ักมาขอพร
พระแม่มารี เพ่ือให้การเดินเรือปลอดภยัและเม่ือเดินทางกลบัมาแล้วก็มกัจะน าเคร่ืองแขวง
มาเป็นของแก้บน และเม่ือมองลงมาจากตวัโบสถ์ คณุจะพบว่าท่ีน่ีถือว่าเป็นจดุชมเมืองท่ีดี
แห่งหนึง่ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
19.00 น. เรือส าราญออกจากท่าเรือเมืองมาร์เซย์  

วนัที ่15 ต.ค. 60  ซาโวน่า – เจนัว (อติาล)ี      (6) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ เมืองซาโวน่า ประเทศอิตาลี น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนัว หรือ 

เจโนว่า เมืองท่าทางทะเลท่ีส าคญัทางตอนเหนือของอิตาลี เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัเจนวั 

แคว้นลิกเูรีย มีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากตัง้แต่ศตวรรษท่ี 11 จนมาถึงต้นศตวรรษท่ี 18 จงึได้

ถกูกองทพัของจกัรพรรดินโปเลียนบกุเข้ามายดึครอง และผนวกดินแดนแห่งนีเ้ข้าเป็นส่วนหนึง่

ของฝร่ังเศส แต่ก็เป็นเพียงแค่ระยะสัน้ๆ เม่ือนโปเลียนเร่ิมเส่ือมอ านาจลง หลงัจากนัน้เจนวัก็

กลบัมาฟืน้ฟบู้านเมืองและกลบัเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ของอิตาลีจวบจนถึงปัจจบุนั เจนวั

เปรียบเสมือนดงัไข่มกุท่ีแสนเลอค่าของอิตาลี เพราะสามารถท ารายได้เข้าประเทศได้อย่าง

เสมอต้นเสมอปลายไม่ว่าจะในฐานะเมืองท่าท่ีส าคญั 

หรือจะในฐานะเมืองท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวต่างเลือกท่ี

จะมาเยือนให้ได้ซกัครัง้ในชีวิต แล้วน าท่านเดินชม

บริเวณเมืองเก่าท่ีมีถนนสายเล็กท่ีลดัเลาะไปตามอาคาร

บ้านเรือนตัง้แต่ยคุกลางแทรกความงดงาม เงียบขรึม 

แต่มีมนต์ขลงัของความเป็นยคุนัน้ถ่ายทอดมายงัปัจจบุนั ท่านจะได้สมัผสัความงามของตวั

วิหารประจ าเมือง Genoa Cathedral ผ่านชมวงัเจ้าเมืองเก่า ซึง่ปัจจบุนัเป็นพพิธิภณัฑ์ และ
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ศนูย์วฒันธรรม Palazzo Ducale จากนัน้เยือนจตรัุสกลางเมือง Piaza de Ferrari สถานท่ีนดั

พบ แฮงค์เอ๊าท์ หรือแม้แต่ช้อปปิง้ของชาวเจนวั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าตามอธัยาศยั ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบรนด์เนม หรือสินค้าของ

ฝากพืน้เมืองต่างๆได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ 
16.30 น. เรือส าราญออกจากท่าเรือเมืองซาโวน่า 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
หมายเหตุ 
ในเย็นวนันีท้่านจะได้รับป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซึง่เป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้อง
จัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะ
เจ้าหน้าท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตัง้แต่กลางดกึ และบญัชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถกูส่งมาให้
ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัรุ่งขึน้ ส าหรับท่านท่ีต้องการช าระผ่านบตัรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จ
ค่าใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตท่ีท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมตัิ 

วนัที ่16 ต.ค. 60  ซิวคิตาเวคเคยี – โรม (อติาล)ี      (7) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ เมืองซวิิคตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี  
10.00 น. น าท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือส าราญ พร้อมรับกระเป๋าสมัภาระ ซึง่ทกุท่านจะต้องมายืนยนั

ระบรัุบด้วยตนเอง จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองโรม 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมด้านนอกของโคลีเซี่ยม (COLOSSEUM) สนามประลองยุทธของชาวโรมัน

สร้างขึน้เม่ือ ค.ศ. 73 ซึ่งสามารถจุผู้ชมได้ถึง 50,000 คน ผ่านชมโรมันฟอร่ัม (ROMAN 

FORUM) สถานท่ีของนกัปราชญ์ และนักการเมืองในยุคโรมันโบราณ เซอร์คัส แม็คซีมุส 
สนามแข่งรถศึกอนัเกรียงไกร ผ่านชมพระราชวงัคีรีนาลท าเนียบประธานาธิบดีในปัจจบุัน  
ต่อจากนัน้น าท่านเดินทางไปชมน า้พุเทรว่ี (TREVI FOUNTAIN) น า้พท่ีุเหล่านกัท่องเท่ียว
นิยมมาโยนเหรียญอธิษฐานเพ่ือขอให้ได้  กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครัง้ ให้ท่านเก็บ
บันทึกภาพไว้เป็นท่ีระลึก พร้อมกับอธิษฐานขอพรแล้วโยนเหรียญตามธรรมเนียมและ
ประสบการณ์การมาเยือนน า้พุท่ีได้รับการตกแต่งอย่างงดงามแห่งนี ้ น าท่านเท่ียวชม
บรรยากาศย่าน บันไดสเปน (SPANISH STEPS) แหล่งนัดพบของชาวโรม ซึ่งนิยมมา
พบปะกนับริเวณนี ้ซึง่เป็นจตรัุสท่ีมีอาคารสวยงามต่าง ๆ มากมาย และเป็นแหล่ง   ช้อปปิง้
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ท่ีดีท่ีสุดของโรม มีสินค้าหลากหลายแบรนด์เนมดัง 
อาทิ กชุช่ี, อาร์มานี, พราด้า, หลยุส์ วิคตอง, มิซโซนี, 
เวอร์ซาเช่ อิสระให้เลือกชม เลือกซือ้ สินค้า ของท่ี
ระลกึ ของฝาก ตามอธัยาศยัจนถึงเวลานดั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 หลงัจากนัน้ท าท่านเดินทางสู่สนามบินโรมฟูมิซิโน เลียวโอนาโด ดาร์วินซี เพ่ืเดินทาง

กลบัประเทศไทย 
23.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินโรมฟมุิซโิน เลียวโอนาโด ดาร์วินซี โดยเท่ียวบิน QR 114 

วนัที ่17 ต.ค. 60  โดฮา (การ์ต้า) – กรุงเทพฯ      (8) 
05.30 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศการ์ต้า เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 
08.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินโดฮา สู่สนามบินโรม ประเทศอิตาลี โดยเท่ียวบิน QR 832 

19.00 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (Bon Voyage) 
### 

 
อัตราค่าบริการ (คณะผู้เดนิทางเป็นผู้ใหญ่ขัน้ต ่า 15 ท่าน) 
 
ช่วงวันเดนิทาง 

10 – 17 ต.ค. 60 

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 

(คนท่ี 1 และ 2) 

คนท่ี 3 และ 4 

(พักกับคนที่ 1 และ 2) 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
พักเดี่ยว 

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

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

ห้องพกัแบบมีระเบียง 85,999 75,999 69,999 102.999 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม: 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชัน้ประหยดั สายการบิน Qatar Airways (ไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป) 
2. ห้องพกับนเรือส าราญ 5 คืน, ทวัร์ตามโปรแกรม 

3. รถรับส่งจากสนามบินและท่าเรือ 

4. อาหารทกุมือ้ท่ีระบใุนรายการ กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ 
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5. ค่าธรรมเนียมวีซา่เชงเก้น 

6. หวัหน้าทวัร์คนไทยร่วมเดินทางเพ่ือดแูลคณะ 

7. ภาษีท่าเรือ, ภาษีน า้มนัสายการบิน 

8. ทวัร์เสริมบนฝ่ัง, ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ 

9. ค่าขนกระเป๋าซึง่สายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หาก
น า้หนกัหรือจ านวนของกระเป๋าเกินกว่าท่ีก าหนดท่านอาจต้องช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินท่ี
เคาน์เตอร์เช็คอิน 

10. ค่าประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุม่เกิน 
70 ปี) 

11. ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัิเหต ุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุม่เกิน 70 ปี) 
 

อัตรานีไ้ม่รวม: 
1.  ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 7 เปอร์เซน็ต์ ในกรณีออกใบก ากบัภาษี 
2. ทิปพนกังานบนเรือ วนัละ Euro 10 ต่อท่าน (Euro 50) 
3.  ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์ ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
 
เงื่อนไข: 
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 15 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือน

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมี

การประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนได้ปรับขึน้ในช่วงใกล้วนัท่ีจะเดินทาง 
 
การส ารองการเดนิทาง: 
1. บริษัทฯ ขอรับค่ามดัจ าส าหรับการส ารองท่านละ 40,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษัท

ภายใน 3 วนั 
2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วนัมิฉะนัน้จะถือว่าการ

ส ารองการเดินทางนัน้ถกูยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 - 45 วนั หกัค่าบริการ ยดึค่ามดัจ า 40,000 บาท 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 - 29 วนั เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 28 – 15 วนั เก็บค่าใช้จ่าย 80%  ของราคาทวัร์ 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนั  เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 

หมายเหตุ: 
1. กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองไม่อนญุาตให้ผู้ เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯไม่สามารถคืน

ค่าทวัร์ให้ได้ 

2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ 

3. หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซึง่ยงัไม่ได้ใช้นัน้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เช่น อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ 
การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอก
ประเทศ เป็นต้น 

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะของ
สายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ เดินทางเป็น
หลกั 

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การน าสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือ
กลบัระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติท่ีส่อไปในทางเส่ือมเสียและ
ผิดกฏหมาย 

 
 รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 

ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทาง

บริษัทอีกครัง้ 


