
 

 

 

 
 BARCELONA – NAPLES – ROME – FLORENCE/PISA – CANNES – PALMA MAKORCA - BARCELONA 

  

 

01 – 08 November 2020 



  
Port Name: Moll D'Adossat Terminal 
 
Port Address: Terminal A de ceuceros. Muelle adosado, 08039, Barcelona 
 

13.00 น. เช็คอนิขึน้เรอื Norwegian Epic  (ควรมาถงึทา่เรอืกอ่นอยา่งนอ้ย 3-4 ชัว่โมง) 
(จากท่าอากาศยานบารเ์ซโลนา-เอล แปรต เดนิทางมาที ่ท่าเรอืโมล เอ โดสแซท 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 25 นาท)ี ท่านจะไดรั้บ Cruise Card ประจ าตัวของท่าน
และท าการผกูบัตรเครดติเพือ่ใชจ้า่ยบนเรอืส าราญ 
 
เมอืงบารเ์ซโลนา เป็นเมอืงทีส่ าคัญและใหญเ่ป็นอันดับสองของประเทศสเปน ตัง้อยู่
บนชายฝ่ังของแหลมไอบเีรยี ชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน นับวา่เป็นเมอืงทอ่งเทีย่ว
ยอดนิยมของคนท่ัวโลก เพราะความงดงามและมนตเ์สน่ห์ของสถาปัตยกรรม มี
วัฒนธรรมอาหารการกนิที่หลากหลาย และยังมแีหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยม ี
แอนโทนี ่เกาดี ้(Antoni Gaudí) เป็นบคุคลทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดัง เพราะเป็นผูอ้อกแบบ
สิง่กอ่สรา้งในเมอืงบารเ์ซโลนาหลายแหง่ 
 

18.00 น.   ลอ่งออกจากทา่เรอืโมล เอ โดสแซท เมอืงบารเ์ซโลนา ประเทศสเปน หลังจากทุก

ท่าน ซอ้มการระบบรักษา ความปลอดภัยของท่าเรอืตามกฏของการลอ่งเรอืสากล

แลว้ สามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร หลัก จากที่โชวอ์ยู่บนบัตร 

Cruise Card ของท่าน หรอื เลอืกรับประทานอาหาร บฟุเฟ่ ทีห่อ้งอาหาร บฟุเฟ่

นานาชาต ิที่ชัน้ 15 ของเรอืได ้ตามอัธยาศัย หลังจากนัน้ พักผ่อนตามอัธยาศัย 

(หลังจากเรอืลอ่งออกสูน่่านน ้าสากลแลว้ รา้นคา้ปลอดภาษีจะเปิดใหบ้รกิารรวมทัง้

ในสว่นของคาสโินอกีดว้ย) 

 

** Taste Restaurant หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 5 ของเรอื 

** Shanghai Restaurant หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารเอเชยีน ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 6 ของเรอื 

** Manhattan Restaurant หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 6 ของเรอื 

** O’Sheehan Bar&Grill  เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 6  

** Spice H2O เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่แบบ Buffet ส าหรับผูใ้หญเ่ทา่นัน้ บนชัน้ 15 

** Garden Cafe  หอ้งอาหารแบบBuffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 15 ของเรอืส าราญ 
** Great Outdoors  หอ้งอาหารแบบBuffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 15 ของเรอืส าราญ 

 

  

วันที ่1 ตอ้นรับสู ่บารเ์ซโลนา ประเทศสเปน 

 



 
เชา้,กลางวนั รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหาร บฟุเฟ่นานาชาต ิ15 (Garden Café, Great 

Outdoors)  
 

 
 

ทกุทา่นสามารถไดรั้บความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอยา่งเต็มทีไ่ดจ้ากกจิกรรมที่
จัดขึน้ตัง้แตเ่ชา้จรดค า่ โดยสามารถดไูดจ้าก นติยสาร Freestyle Daily ทีท่า่นจะ
ไดรั้บในแตล่ะวนัทีห่อ้งพักของทา่น ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมการออกก าลังกายตอนเชา้, 
อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารบฟุเฟต,์ คาสโินทีจั่ดเครือ่งเลน่ไวพ้รอ้มส าหรับผูท้ีต่อ้งการ
เสีย่งโชค, หรอืทา่นทีต่อ้งการพักผอ่นสามารถใชเ้วลาบรเิวณสระน ้ากลางแจง้ขนาด
ใหญ ่แชส่ระจากชุชี,่ ส าหรับครอบครัวหรอืเด็กๆ ทีช่อบกจิกรรมน่าตืน่เตน้สามารถ 
เลน่เครือ่งเลน่ไดต้ามอัธยาศัย 
 

  
 

  
 
เย็น ท่านสามารถทานอาหารเย็นไดท้ีห่อ้งอาหารหลักทีช่ัน้ 5-6 (Taste Main Dining 

หรอื Shanghai Main  Dining หรอื Manhattan Main  Dining)  หรอืท่านสามารถ
ทานอาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิชัน้ 15 เชน่กัน หลังจากนัน้ ดกูารแสดงโชวท์ีห่อ้งโชว์
หลักชัน้ 5-6 หลังจากนัน้พักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

วันที ่2 ลอ่งน่านน ้าสากล 

 



เชา้ รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหาร บฟุเฟ่นานาชาต ิ15 (Garden Café, Great 

Outdoors)  

07.00 น.  เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอืเมอืงเนเปิลส ์ประเทศอติาล ี

ส าหรับทา่นทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและ

สถานทีนั่ดพบบนเรอื 

เนเปิลส ์เป็นเมอืงหลักของแควน้คัมปาเนยีและจังหวดัเนเปิลสใ์นอติาล ีมชีือ่เสยีงใน

ดา้นความร ่ารวยทางประวัตศิาสตร ์ศลิปะ วฒันธรรม สถาปัตยกรรม ดนตร ีและ

ศาสตรก์ารท าอาหาร เป็นเมอืงทีม่บีทบาทส าคัญในคาบสมทุรอติาลมีาตลอด 2,800 

ปีนับแตก่อ่ตัง้เมอืงขึน้มา ต าแหน่งทีต่ัง้อยูท่ีช่ายฝ่ังดา้นตะวนัตกของอติาลตีดิกับ

อา่วเนเปิลส ์กึง่กลางระหวา่งพืน้ทีภ่เูขาไฟสองแหง่ คอื ภเูขาไฟวสิเุวยีสและกัมปี

เฟลเกรย ์

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีแ่นะน า 
- The National Archaeological Museum 
- Gesu Nuovo 
- Piazza Plebiscito 

สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 
ชัว่โมง  ทา่นใดทีไ่มล่งจากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้ห ้
ตลอดทัง้วนัโดยสามารถดไูดจ้าก นติยาสาร Freestyle Daily ทีท่า่นจะไดรั้บในแต่
ละวนัทีห่อ้งพักของทา่น 
 

  
 
19.00 น.  เรอืลอ่งออกจากทา่เรอืเมอืงเนเปิลส ์ประเทศอติาล ีทา่นสามารถทานอาหาร 

เย็นได ้ทีห่อ้งอาหารหลักทีช่ัน้ 5-6 (Taste Main Dining หรอื Shanghai Main  
Dining หรอื Manhattan Main  Dining)  หรอืท่านสามารถทานอาหารบฟุเฟ่ต์
นานาชาต ิชัน้ 15 เช่นกัน หลังจากนั้น ดูการแสดงโชว์ที่หอ้งโชว์หลักชัน้ 5-6 
หลังจากนัน้พักผอ่นตามอัธยาศัย 

  

วันที ่3 เมอืงเนเปิลส ์ประเทศอติาล ี

 



 
 
เชา้ รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหาร บฟุเฟ่นานาชาต ิ15 (Garden Café, Great 

Outdoors)  

06.00 น.  เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอืเมอืงชวีตีาเวกเกยี ประเทศอติาล ี

ส าหรับทา่นทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและ

สถานทีนั่ดพบบนเรอื 

กรงุโรม เป็นเมอืงหลวงและเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศอติาล ีซึง่มอีดตีอัน

ยิง่ใหญแ่ละเกรยีงไกรในยคุจักรวรรดโิรมันโรมมปีระวตัศิาสตรย์าวนานมากกวา่ 

2,800 ปี กรงุโรมตัง้อยูบ่นเนนิเขาทัง้เจ็ดรมิฝ่ังแมน่ ้าไทเบอรต์อนกลางของประเทศ

โดยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรในอดตีมากมาย เชน่อาณาจักรโรมัน สาธารณ

โรมัน และจักรวรรดโิรมัน 

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีแ่นะน า 
- Colosseum 
- Trevi fountain 
- Pantheon 

 

  

สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 
ชัว่โมง  ทา่นใดทีไ่มล่งจากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้ห ้
ตลอดทัง้วนัโดยสามารถดไูดจ้าก นติยาสาร Freestyle Daily ทีท่า่นจะไดรั้บในแต่
ละวนัทีห่อ้งพักของทา่น 
 

19.00 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอืเมอืงชวีตีาเวกเกยี ประเทศอติาล ีทา่นสามารถทานอาหาร 
เย็นได ้ทีห่อ้งอาหารหลักทีช่ัน้ 5-6 (Taste Main Dining หรอื Shanghai Main  
Dining หรอื Manhattan Main  Dining)  หรอืท่านสามารถทานอาหารบฟุเฟ่ต์
นานาชาต ิชัน้ 15 เช่นกัน หลังจากนั้น ดูการแสดงโชว์ที่หอ้งโชว์หลักชัน้ 5-6 
หลังจากนัน้พักผอ่นตามอัธยาศัย 

 
 

วันที ่4 เมอืงโรม ประเทศอติาล ี

 

https://www.wonderfulpackage.com/article/v/298/
https://www.wonderfulpackage.com/tour/Europe/


 
 
เชา้ รับประทานอาหารที่หอ้งอาหาร บุฟเฟ่นานาชาต ิ15 (Garden Café, Great 

Outdoors) 
 

07.00 น.  เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอืเมอืงลวิอรโ์น ประเทศอติาล ี
ส าหรับทา่นทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและ
สถานทีนั่ดพบบนเรอื 
เมอืงฟลอเรนซ ์คอือกีหนึง่เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศอติาล ีที ่  โดย
เมืองฟลอเรนซ์นั้นเป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟลอเรนซ์ และแควน้ทัสกาน ี
(Tuscany) แควน้ที่มคีวามส าคัญในทางประวัตศิาสตร ์ศลิปกรรม สถาปัตยกรรม 
ศาสนา วฒันธรรม และอตุสาหกรรม ของประเทศอติาล ี
 
ปิซา เป็นเมอืงเอกของจังหวัดปิซา อยู่ในแควน้ตอสคานา ฝ่ังแมน่ ้าอารโ์น ประเทศ
อติาล ีอยู่ทางตะวันตกของเมอืงฟลอเรนซ ์ประมาณ 100 กโิลเมตร จตุรัสดูโอโม
แห่งปิซาไดรั้บเลอืกโดยองคก์ารยูเนสโกใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ. 
1987 
 
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีแ่นะน า 

- Tower of Pisa  
- Florence Cathedral 
- Palazzo Vecchio 
 

  
 
สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 
ชัว่โมง  ทา่นใดทีไ่มล่งจากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้ห ้
ตลอดทัง้วนัโดยสามารถดไูดจ้าก นติยาสาร Freestyle Daily ทีท่า่นจะไดรั้บในแต่
ละวนัทีห่อ้งพักของทา่น 
 

19.00 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอืเมอืงลวิอรโ์น ประเทศอติาล ีทา่นสามารถทานอาหาร 
เย็นได ้ทีห่อ้งอาหารหลักทีช่ัน้ 5-6 (Taste Main Dining หรอื Shanghai Main  
Dining หรอื Manhattan Main  Dining)  หรอืท่านสามารถทานอาหารบฟุเฟ่ต์
นานาชาต ิชัน้ 15 เช่นกัน หลังจากนั้น ดูการแสดงโชว์ที่หอ้งโชว์หลักชัน้ 5-6 
หลังจากนัน้พักผอ่นตามอัธยาศัย 

  
 

วันที ่5 ฟลอเรนซ/์ปิซา่ ประเทศอติาล ี

 



 
 
เชา้ รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหาร บฟุเฟ่นานาชาต ิ15 (Garden Café, Great 

Outdoors)  

08.00 น.  เรอืจอดในทะเล ใกลเ้มอืงคานส ์ประเทศฝร่ังเศส 
  

ส าหรับทา่นทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและ

สถานทีนั่ดพบบนเรอื 

Cannes (คานส)์ เป็นเมอืงสดุหรอูกีเมอืงหนึง่ ทางตอนใตข้องฝร่ังเศส รมิชายฝ่ัง
โกต ์ดาซรู ์(Côte d’Azur) ตดิทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน สมัยกอ่นเป็นเพยีงหมูบ่า้น
ชาวประมงเล็กๆ และตอ่มา มกีารสรา้งสถานทีพั่กตากอากาศส าหรับชนชัน้สงูขึน้ 
เนือ่งจากเป็นเมอืงทีอ่ากาศอบอุน่ตลอดทัง้ปี และไมม่หีนา้หนาว 
 
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีแ่นะน า 

- Le Suquet 
- Musée de la Castre 
- Rue d’Antibes 
 

  
  

สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 
ชัว่โมง  ทา่นใดทีไ่มล่งจากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้ห ้
ตลอดทัง้วนัโดยสามารถดไูดจ้าก นติยาสาร Freestyle Daily ทีท่า่นจะไดรั้บในแต่
ละวนัทีห่อ้งพักของทา่น 
 

18.00 น. เรอืลอ่งออกจากเมอืงคานส ์ประเทศฝร่ังเศส ทา่นสามารถทานอาหาร 
เย็นได ้ทีห่อ้งอาหารหลักทีช่ัน้ 5-6 (Taste Main Dining หรอื Shanghai Main  
Dining หรอื Manhattan Main  Dining)  หรอืท่านสามารถทานอาหารบฟุเฟ่ต์
นานาชาต ิชัน้ 15 เช่นกัน หลังจากนั้น ดูการแสดงโชว์ที่หอ้งโชว์หลักชัน้ 5-6 
หลังจากนัน้พักผอ่นตามอัธยาศัย 

 
  
 
 

วันที ่6 เมอืงคานส ์ประเทศฝรั่งเศส 

 



 
เชา้ รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหาร บฟุเฟ่นานาชาต ิ15 (Garden Café, Great 

Outdoors) 
13.00 น.  เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอืเมอืงลวิอรโ์น ประเทศอติาล ี
  

ส าหรับทา่นทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและ

สถานทีนั่ดพบบนเรอื 

มายอรก์า้เป็นหนึง่ในจุดหมายปลายทางทีไ่ดรั้บความนยิมมากทีส่ดุในภูมภิาคเมดิ
เตอเรเนียนของสเปน เกาะนี้ผสานรวมไวทั้ง้เมอืงบนยอดเนินเขา หาดทราย และ
สวนมะกอกอันเขยีวชอุ่ม แต่ไมไ่ดม้เีพยีงแคนั่น้ แมช้ายหาดจะงามสมค าร ่าลอื แต่
ขอแนะน าใหค้ณุเดนิทางตอ่ไปในตัวเกาะเพือ่ส ารวจภมูทัิศนอ์ันหลากหลาย  
 
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีแ่นะน า 

- Catedral de Mallorca 
- Sa Llotja 
- Convento de Santa Clara 

 

  
 
สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 
ชัว่โมง  ทา่นใดทีไ่มล่งจากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้ห ้
ตลอดทัง้วนัโดยสามารถดไูดจ้าก นติยาสาร Freestyle Daily ทีท่า่นจะไดรั้บในแต่
ละวนัทีห่อ้งพักของทา่น 
 

18.00 น. เรอืลอ่งออกจากเมอืงปารม์า่ เดอ มายอรก์า้ ประเทศสเปน ทา่นสามารถทานอาหาร 
เย็นได ้ทีห่อ้งอาหารหลักทีช่ัน้ 5-6 (Taste Main Dining หรอื Shanghai Main  
Dining หรอื Manhattan Main  Dining)  หรอืท่านสามารถทานอาหารบฟุเฟ่ต์
นานาชาต ิชัน้ 15 เช่นกัน หลังจากนั้น ดูการแสดงโชว์ที่หอ้งโชว์หลักชัน้ 5-6 
หลังจากนัน้พักผอ่นตามอัธยาศัย 

เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรือใหท้่านในหอ้งพักของท่าน ใหท้่านน ากระเป่า

เดนิทางของท่านวางไวห้นา้หอ้งเพื่อใหพ้นักงานน าลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึน้ ( ส ิง่ของที่ท่าน

จ าเป็นตอ้งใชร้ะหวา่งวนัใหท้า่นแยกใสใ่นกระเป๋าถอื )   

** ถา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเองไมจ่ าเป็นตอ้งวางไวท้ีห่นา้หอ้งพัก  

**       เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื 

วันที ่7 ปารม์า่ เดอ มายอรก์า้ ประเทศ สเปน 

 



เชา้ รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหาร บฟุเฟ่นานาชาต ิ15 (Garden Café, Great Outdoors) 

05.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ทีท่า่เรอื Moll D'Adossat Terminal 

Terminal A de ceuceros. Muelle adosado, 08039, Barcelona 

 

 

หลังจากทกุ ทา่นลงจากเรอืจะผา่น พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าเดนิทาง  

ของทา่นดา้นลา่งหลังจากนัน้ เดนิทางกลับโดยสวสัดภิาพ 

ราคาหอ้งพักแบบพัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง: 

7 NIGHTS BARCELONA – NAPLES – ROME – FLORENCE/PISA – CANNES – PALMA 
MAKORCA - BARCELONA 

 
1 – 8 November 2020 

 

TYPE ROOM ราคาทา่นที ่1,2 
ราคาทา่นละ 

ราคาทา่นที ่3,4 
ราคาทา่นละ 

Interior Stateroom 30,900 สอบถาม 

Balcony Stateroom 41,900 สอบถาม 

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

**ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดตรวจสอบราคากบัเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง** 

  

Interior Stateroom    Balcony Stateroom 

วันที ่8 ตอ้นรบักลบัสู ่บารเ์ซโลนา ประเทศสเปน 

 



เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเต็มจ านวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 

2. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและช าระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 100% ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจองและจ านวนหอ้ง

วา่งบนเรอื 

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, คา่วซีา่ 
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 ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการ

ตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางหัวหนา้ทวัรแ์ละมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ 

4.3 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาโดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้
ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 



 
 
 

 

 


