
 

 

 

 
 VENICE – KOTOR – CORFU – SANTORINI – MYKONOS – ARGOSTOLI – DUBROVNIK - VENICE 

  

01 – 08 November 2020 



 

 

Port Name : Venezia Marittima Terminal Passeggeri 
 
Port Address: 
Fabbricato 248, 30100 Venezia VE, Italy 
 

12.00 น. เช็คอนิขึน้เรอื Norwegian Dawn  (ควรมาถงึทา่เรอืกอ่นอยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง) 
(จากสนามบนิ มาโคโปโล เดนิทางมาที ่ท่าเรอื เวเนเซยี ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
20 นาท)ี ท่านจะไดรั้บ Cruise Card ประจ าตัวของท่านและท าการผกูบัตรเครดติ
เพือ่ใชจ้า่ยบนเรอืส าราญ 
 
เวนิส หรือ เวเนเซยี จุดหมายปลางทางสุดโรแมนตกิ แห่งแควน้เวเนโต ประเทศ 
อติาล ีถูกสรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็กๆ จ านวน 118 เกาะ เขา้ดว้ยกันในบรเิวณ 
ทะเลสาบเวนเิทีย ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของทะเลอาเดรยีตรกิในภาคเหนือของประเทศ
อติาล ีดว้ยความสวยงามและความน่าอยู่ของบา้นเมอืงท าให ้เวนสิ เป็นสถานทีซ่ ึง่
ไดรั้บฉายามากมาย ตัง้แต่ เมอืงแห่งสายน ้า เมอืงแห่งสะพาน เมอืงแห่งแสงสวา่ง 
ราชนิีแห่งทะเลอาเดรียตรกิ และที่ส าคัญ ยูเนสโก ยกให ้เวนิส เป็นหนึ่งในเมอืง 
มรดกโลก 
 

17.00 น.   ล่องออกจากท่าเรอื มาโคโปโล เมอืงเวนิส ประเทศอติาล ีหลังจากทุกท่าน ซอ้ม

การระบบรักษา ความปลอดภัยของทา่เรอืตามกฏของการลอ่งเรอืสากลแลว้ สามารถ 

รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร หลัก จากทีโ่ชวอ์ยูบ่นบัตร Cruise Card ของ

ท่าน หรอื เลอืกรับประทานอาหาร บุฟเฟ่ ทีห่อ้งอาหาร บุฟเฟ่นานาชาต ิที่ชัน้ 10 

ของเรอืได ้ตามอัธยาศัย หลังจากนัน้ พักผอ่นตามอัธยาศัย (หลังจากเรอืลอ่งออกสู่

น่านน ้าสากลแลว้ รา้นคา้ปลอดภาษีจะเปิดใหบ้รกิารรวมทัง้ในส่วนของคาสโินอกี

ดว้ย) 

 

วันที ่1 ตอ้นรับสู ่เวนสิ ประเทศ อติาล ี

 



 

เชา้ รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหาร บฟุเฟ่นานาชาต ิ12 (Garden Café)  
 

 
 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ  
 
14.00 น.  เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอืเมอืงโคเตอร ์ประเทศ มอนเตเนโกร  

ส าหรับทา่นที ่ ท าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอื
และสถานทีนั่ดพบบนเรอื 
 

 เมอืงโคเตอร ์เมอืงโบราณอาย ุ2,000 กวา่ปี ทีท่ าเลทีต่ัง้สวยงาม ดา้นหลังเป็นภเูขา 
ดา้นหนา้เป็นอา่วทีเ่วา้เขา้มาจากทะเล เห็นภูเขาดา้นหนา้สะทอ้นน ้าสวยงาม เมอืง
โคเตอร์อยู่ไม่ไกลจากพรมแดนตอนเหนือของมอนเตเนโกร ที่ตดิกับประเทษ
โครเอเชยีและบอสเนยี ซึง่เป็นอดตีประเทศสมาชกิของยโูกสลาเวยีดว้ยเชน่กัน 
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีแ่นะน า 

- Our lady of the rocks 
- Kotor old town 
- Kotor Cathedral 

 
สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 
ชัว่โมง  ทา่นใดทีไ่มล่งจากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้ห ้
ตลอดทัง้วนัโดยสามารถดไูดจ้าก นติยาสาร Freestyle Daily ทีท่า่นจะไดรั้บในแต่
ละวนัทีห่อ้งพักของทา่น 
 

  
20.00 น.  เรอืลอ่งออกจากทา่เรอืเมอืงโคเตอร ์ประเทศมอนเตเนโกร ทา่นสามารถทานอาหาร 

เย็นได ้ทีห่อ้งอาหารหลักที่ชัน้ 6 (Aqua Main Dining หรอื Venetian Main 
Dining)  หรอืทา่นสามารถทานอาหารบฟุเฟ่ต ์นานาชาต ิชัน้ 12 เชน่กัน หลังจากนัน้ 
ดกูารแสดงโชวท์ีห่อ้งโชวห์ลักชัน้ 5-7 หลังจากนัน้พักผอ่นตามอัธยาศัย 

วันที ่2 เมอืงโคเตอร ์ประเทศมอนเตเนโกร 

 



เชา้ รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหาร บฟุเฟ่นานาชาต ิ12 (Garden Café)  

10.00 น.  เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอืเมอืงคอรฟ์ ูประเทศกรซี 

ส าหรับทา่นทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและ

สถานทีนั่ดพบบนเรอื 

คอรฟ์ ูเป็นเมอืงเกาะเล็กๆ มพีืน้ทีเ่พยีง 593 ตารางกโิลเมตร ตัง้อยูน่อกชายฝ่ัง

ตะวนัตกของแอลเบเนยี (Albania) และกรซี ตัง้อยูใ่นเกาะกลุม่โยนกในภาค

ตะวนัตกของประเทศก็จะประกอบไปดว้ยหาดทรายสขีาว, สถานบันเทงิยามค า่คนืที่

ใชง้านและภเูขาทีส่วยงาม 

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีแ่นะน า 
- Kassiopi 
- Saint Spyridon 
- Achilleion 

 
สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 
ชัว่โมง  ทา่นใดทีไ่มล่งจากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้ห ้
ตลอดทัง้วนัโดยสามารถดไูดจ้าก นติยาสาร Freestyle Daily ทีท่า่นจะไดรั้บในแต่
ละวนัทีห่อ้งพักของทา่น 
 

  
 
16.00 น.  เรอืลอ่งออกจากทา่เรอืเมอืงคอรฟ์ ูประเทศกรซี ทา่นสามารถทานอาหาร 

เย็นได ้ทีห่อ้งอาหารหลักที่ชัน้ 6 (Aqua Main Dining หรอื Venetian Main  
Dining)  หรอืทา่นสามารถทานอาหารบฟุเฟ่ต ์นานาชาต ิชัน้ 12 เชน่กัน หลังจากนัน้ 
ดกูารแสดงโชวท์ีห่อ้งโชวห์ลักชัน้ 5-7 หลังจากนัน้พักผอ่นตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 

วันที ่3 เมอืงคอรฟ์ ูประเทศกรซี 

 



 
เชา้ รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหาร บฟุเฟ่นานาชาต ิ12 (Garden Café)  

  
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ  
 

14.00 น.  เรอืจอดในทะเลใกลเ้มอืงซานโตรนิ ีประเทศกรซี 

ส าหรับทา่นทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและ

สถานทีนั่ดพบบนเรอื 

ซานโตรนิ ีหรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่ก็คอื ธรีา (thera) เป็นหมูเ่กาะเล็กๆทีต่ัง้อยูต่อนใต ้

ของประเทศกรซี บนเกาะมมีนตส์เน่หข์องสถาปัตยกรรมทีม่าในธมีสฟ้ีา-ขาวสวยงาม 

ท าใหเ้กาะซานโตรนิมีเีอกลักษณ์ทีโ่ดดเดน่ มชีือ่เสยีง จนกลายเป็นเมอืงทอ่งเทีย่ว

ทีเ่ป็นจดุหมายปลายทางของนักทอ่งเทีย่วหลายๆคนเลยก็วา่ได ้ 

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีแ่นะน า 
- Kamari Beach 
- The Chapel of Agios Ioannis Apokefalistheis 
- Musuem of Prehistoric Thera 
 

  
สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 
ชัว่โมง  ทา่นใดทีไ่มล่งจากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้ห ้
ตลอดทัง้วนัโดยสามารถดไูดจ้าก นติยาสาร Freestyle Daily ทีท่า่นจะไดรั้บในแต่
ละวนัทีห่อ้งพักของทา่น 
 

22.00 น. เรอืลอ่งออกจากเมอืงซานโตรนิ ีประเทศกรซี ทา่นสามารถทานอาหาร 
เย็นได ้ทีห่อ้งอาหารหลักที่ชัน้ 6 (Aqua Main Dining หรอื Venetian Main  
Dining)  หรอืทา่นสามารถทานอาหารบฟุเฟ่ต ์นานาชาต ิชัน้ 12 เชน่กัน หลังจากนัน้ 
ดกูารแสดงโชวท์ีห่อ้งโชวห์ลักชัน้ 5-7 หลังจากนัน้พักผอ่นตามอัธยาศัย 

วันที ่4 เมอืงซานโตรนิ ีประเทศกรซี 

 



 
เชา้ รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหาร บฟุเฟ่นานาชาต ิ12 (Garden Café)  

 
08.00 น.  เรอืจอดในทะเลอเิจยีนใกลเ้มอืงมโิคนอส ประเทศกรซี 
  

ส าหรับทา่นทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและ

สถานทีนั่ดพบบนเรอื 

เกาะมโิคนอส นัน้เป็นเกาะทางใตข้องทะเลอเีจยีน ทีม่คีวามสวยงามอกีเเหง่ของ 
กรซี เเละเต็มไปดว้ยชายหาดทีเ่เสนจะสวยงามอยา่งมาก โดยเป็นเกาะทีม่ชี ือ่เสยีง
อยา่งมากในเรือ่งของหมูบ่า้นทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัวในเเบบกรซี เเละมอีาหารที่
เเสน อรอ่ยหลากหลายเมนู 
 
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีแ่นะน า 

- Little Venice 
- Matoyianni Street 
- Church of Paraportiani 
 

  
 
สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 
ชัว่โมง  ทา่นใดทีไ่มล่งจากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้ห ้
ตลอดทัง้วนัโดยสามารถดไูดจ้าก นติยาสาร Freestyle Daily ทีท่า่นจะไดรั้บในแต่
ละวนัทีห่อ้งพักของทา่น 
 

15.00 น. เรอืลอ่งออกจากเมอืงมโิคนอส ประเทศกรซี ทา่นสามารถทานอาหาร 
เย็นได ้ทีห่อ้งอาหารหลักที่ชัน้ 6 (Aqua Main Dining หรอื Venetian Main  
Dining)  หรอืทา่นสามารถทานอาหารบฟุเฟ่ต ์นานาชาต ิชัน้ 12 เชน่กัน หลังจากนัน้ 
ดกูารแสดงโชวท์ีห่อ้งโชวห์ลักชัน้ 5-7 หลังจากนัน้พักผอ่นตามอัธยาศัย 
 

  

วันที ่5 เมอืงมโิคนอส ประเทศกรซี 

 



 
เชา้ รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหาร บฟุเฟ่นานาชาต ิ12 (Garden Café)  

 
09.00 น.  เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอืเมอืงอารก์อสโทล ีประเทศกรซี 
  

ส าหรับทา่นทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและ

สถานทีนั่ดพบบนเรอื 

เมอืงอารก์อสโทล ีเป็นเกาะทีใ่หญท่ีส่ดุของหมูเ่กาะไอโอเนยีน ตัง้อยูใ่นทะเลไอโอ
เนยีน นอกจากฝ่ังตะวนัตกของประเทศกรซี มพีืน้ที ่781 ตร.กม. ชาวโรมันยดึครอง
เกาะนีเ้มือ่ 189 ปีกอ่นครสิตศ์กัราช ตกอยูใ่ตก้ารปกครองของอังกฤษระหวา่ง ค.ศ. 
1809-1864 เป็นของกรซีตัง้แต ่ค.ศ. 1864 
 
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีแ่นะน า 

- Ktel Kefalonias 
- Church of Panagia Sissiotissa 

- Lighthouse of Saint Theodoroi 
 

  
 
สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 
ชัว่โมง  ทา่นใดทีไ่มล่งจากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้ห ้
ตลอดทัง้วนัโดยสามารถดไูดจ้าก นติยาสาร Freestyle Daily ทีท่า่นจะไดรั้บในแต่
ละวนัทีห่อ้งพักของทา่น 
 

15.00 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอืเมอืงอารก์อสโทล ีประเทศกรซี ทา่นสามารถทานอาหาร 
เย็นได ้ทีห่อ้งอาหารหลักที่ชัน้ 6 (Aqua Main Dining หรอื Venetian Main  
Dining)  หรอืทา่นสามารถทานอาหารบฟุเฟ่ต ์นานาชาต ิชัน้ 12 เชน่กัน หลังจากนัน้ 
ดกูารแสดงโชวท์ีห่อ้งโชวห์ลักชัน้ 5-7 หลังจากนัน้พักผอ่นตามอัธยาศัย 
 

  

วันที ่6 เมอืงอารก์อสโทล ีประเทศกรซี 

 



 
เชา้ รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหาร บฟุเฟ่นานาชาต ิ12 (Garden Café)  

 
07.30 น.  เรอืจอดเทยีบในทะเลใกลเ้มอืงดบูรอฟนกิ ประเทศโครเอเชยี 
  

ส าหรับทา่นทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและ

สถานทีนั่ดพบบนเรอื 

ดบูรอฟนกิ (Dubrovnik) เมอืงชายฝ่ังสดุงาม ประเทศโครเอเชยี ไดรั้บการขนาน
นามวา่ เป็นเมอืงเกา่แกท่ีส่วยทีส่ดุในยโุรป จนไดรั้บฉายาวา่ “ไขม่กุแหง่ทะเลเอเดรี
ยตกิ” ดว้ยความลงตัวของสถาปัตยกรรมและผังเมอืงทีเ่ป็นระเบยีบ 
 
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีแ่นะน า 

- Pile Gate 
- Placa Stradun 
- wall of dubrovnik 
 

  
 
สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 
ชัว่โมง  ทา่นใดทีไ่มล่งจากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้ห ้
ตลอดทัง้วนัโดยสามารถดไูดจ้าก นติยาสาร Freestyle Daily ทีท่า่นจะไดรั้บในแต่
ละวนัทีห่อ้งพักของทา่น 
 

13.30 น. เรอืลอ่งออกจากเมอืงดบูรอฟนกิ ประเทศโครเอเชยี ทา่นสามารถทานอาหาร 
เย็นได ้ทีห่อ้งอาหารหลักที่ชัน้ 6 (Aqua Main Dining หรอื Venetian Main  
Dining)  หรอืทา่นสามารถทานอาหารบฟุเฟ่ต ์นานาชาต ิชัน้ 12 เชน่กัน หลังจากนัน้ 
ดกูารแสดงโชวท์ีห่อ้งโชวห์ลักชัน้ 5-7 หลังจากนัน้พักผอ่นตามอัธยาศัย 

  
เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรือใหท้่านในหอ้งพักของท่าน ใหท้่านน ากระเป่า

เดนิทางของท่านวางไวห้นา้หอ้งเพื่อใหพ้นักงานน าลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึน้ ( ส ิง่ของที่ท่าน

จ าเป็นตอ้งใชร้ะหวา่งวนัใหท้า่นแยกใสใ่นกระเป๋าถอื )   

** ถา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเองไมจ่ าเป็นตอ้งวางไวท้ีห่นา้หอ้งพัก 

**       เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื 

วันที ่7 เมอืงดบูรอฟนกิ ประเทศโครเอเชยี 



เชา้ รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหาร บฟุเฟ่นานาชาต ิ12 (Garden Café)  

08.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ทีท่า่เรอื Venezia Marittima Terminal Passeggeri  

Fabbricato 248, 30100 Venezia VE, Italy 

 

 

หลังจากทกุ ทา่นลงจากเรอืจะผา่น พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าเดนิทาง  

ของทา่นดา้นลา่งหลังจากนัน้ เดนิทางกลับโดยสวสัดภิาพ 

ราคาหอ้งพักแบบพัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง: 

7 NIGHTS VENICE – KOTOR – CORFU – SANTORINI – MYKONOS – ARGOSTOLI – 
DUBROVNIK - VENICE 

 
1 – 8 November 2020 

 

TYPE ROOM ราคาทา่นที ่1,2 ราคาทา่นที ่3,4 

Interior Stateroom 29,900 สอบถาม 

Oceanview Stateroom 42,900 สอบถาม 

Balcony Stateroom 49,900 สอบถาม 

***หมายเหต ุอตัรานีไ้มร่วมคา่ทปิพนกังานบนเรอื $105/ทา่น*** 

**ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดตรวจสอบราคากบัเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง** 

 

วันที ่8 ตอ้นรบักลบัสู ่เวนสิ ประเทศ อติาล ี

 



 Inside Stateroom  

  Oceanview Stateroom

 Balcony Stateroom 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเต็มจ านวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 

2. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและช าระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 100% ไมว่า่กรณีใดๆก็

ตาม 

3. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจองและ

จ านวนหอ้งวา่งบนเรอื 

 

 

 

 

 

 



หมายเหต ุ                                                                              

1. ส าหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. ส าหรับเด็กอายตุ า่กวา่ 6 เดอืน ไม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื 

3. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วนัเดนิทางทกุครัง้ และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วนั นับจากวนัเดนิทางกลับ 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไม่วา่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการ

ทอ่งเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

8. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครัง้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. หอ้งพักบนเรอืส าราญ 8 วนั 7  คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดท้ าการช าระเงนิ) 

2. อาหารบนเรอืส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืส าราญ 
3. คา่ภาษีทา่เรอื 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 

2. คา่ทปิพนักงานบนเรอื 15 USD/คน/คนื 
3. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส าราญ / คา่ WIFI 

4. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ

5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 
6. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ (หากตอ้งการซือ้ตั๋วเครือ่งบนิ กรุณาสอบถามเจา้หนา้ทีเ่พือ่เสนอราคาอกีครัง้) 

7. คา่รถรับสง่จาก สนามบนิ - ทา่เรอื - สนามบนิ (หากตอ้งการซือ้รถรับสง่ กรุณาสอบถามเจา้หนา้ทีเ่พือ่เสนอราคาอกี
ครัง้) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

9. อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 
 

การช าระเงนิ  
 

 ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคา่บรกิารหอ้งพักบนเรอื เต็มจ านวน ตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ทา่น ภายใน 3 วัน หลังจาก

ท าการจอง 

 

การยกเลกิ 
 

 หากมกีารยกเลกิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ และไม่สามารถเปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดนิทางไดใ้นทุก
กรณี 

 

 

 

 



เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแพ็คเกจลอ่งเรอืส าราญ เป็นการเดนิทางเอง ไมม่หีัวหนา้ทวัร ์และรถรับสง่น าเทีย่ว 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่

กรุ๊ปมกีารคอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรุณาช าระเต็มจ านวนเนือ่งจาก ราคาโปรโมชัน่มหีอ้งพักในจ านวนจ ากัด 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารช าระเงนิ 

4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

4.2 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ส าคัญ!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศทอ่งเทีย่วโดยผดิกฎหมาย

และในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการ

ตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางหัวหนา้ทวัรแ์ละมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ 

4.3 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาโดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้
ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 



 
 
 

 

 


