
 

 
CODE: DEWC 050207 

 
 
 
 

DATE PORT ARRIVAL DEPARTURE 

 

D1 – SAT  Venice (Italy) Embark @ 17:30 

D2 – SUN Split (Croatia) ** 08:00 17:00 

D3 – MON Kotor (Montenegro) 08:00 13:30 

D4 – TUE Katakolon / Olympia 

(Greece) 

12:30 18:00 

D5 – WED Piraeus / Athens (Greece) 09:00 18:00 

D6 – THU  Cruising  - - 

D7 – FRI Bari (Italy) 07:00 14:00 

D8 – SAT  Venice (Italy) 09:00 Disembark  

Sailing : 16MAY20, D2  port change to Zadar (Croatia)  07:00   16:00 

 

จองดว่นจ ำนวนจ ำกดั 

 

 รำคำหอ้งพกับนเรอื 

ตอ่ท่ำน (บำท) 

Sailing : 2020 

Classic Premium 
3rd & 4th 

(ผูใ้หญ)่ 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 

18 ปี *** 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ทา่น 
Inside 

หอ้งดา้น

ใน 

Outside 

หอ้งมี

หนา้ต่าง 

Balcony 

หอ้งมรีะเบยีง 

Inside 

หอ้งดา้น

ใน 

Outside 

หอ้งมี

หนา้ต่าง 

Balcony 

หอ้งมรีะเบยีง 

พ.ค. : 02 – 09, 09 – 16, 

16 - 23 
34,900 39,900 43,900 38,900 42,900 47,900 24,000 10,500 

** สทิธพิเิศษของ Premium ~ หอ้งพกัช ัน้บน, เลอืกรอบรบัประทานอาหารเย็นไดล้ว่งหนา้ ** 

 

รำคำนีร้วม 

 คา่หอ้งพกับนเรอื หอ้งพกัคู ่รวม 7 คนื (พกัสองทา่นตอ่หอ้ง)  /  ภาษีทา่เรอื แล ะ ค่าประกนับนเรอื   

 อาหารทกุมือ้บนเรอื (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ)  

 

รำคำนีไ้ม่รวม 

 คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิ, คา่วซีา่เชงเกน , คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั, คา่ประกนัสขุภาพและอบุตัเิหต,ุ 

 คา่รถรบั สง่ สนามบนิ ทา่เรอื สนามบนิ, คา่ทวัรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด,  

 คา่ทปิบนเรอื ผูใ้หญ ่ทา่นละ  EUR 70.00  /  เด็กอาย ุ14-4 ปี EUR 35.00 /  เด็กอายตุ ่ากวา่ 4 ปี ฟร ี

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7%, ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง่ือนไขกำรจอง    : สง่จองพรอ้มหน้ำหนงัสอืเดนิทำง 

 

เง่ือนไขกำรข ำระเงิน     : 1. ช าระมดัจ า 30% หลงัหอ้งพกัไดร้บัการยนืยนั     

  2. ส่วนทีเ่หลอืช าระกอ่น 105 วนักอ่นวนัเดนิทาง 

 
 

 

 



 

 

  เง่ือนไขกำรยกเลกิ : 

Non World Cruise Line Charges per person 

Cancel 105 days or more before sailing THB3,500 per person 

Cancel 104  to 65 days before sailing Charge 30% of total price 

Cancel 64 to 43 days before sailing Charge 50% of total price 

Cancel 42 to 29 days before sailing Charge 70% of total price 

Cancel 28 to 15 days before sailing Charge 90% of total price 

Cancel less than 14 days before sailing Charge 100% of total price 

   

  

หมำยเหตุ 

1. ส าหรบัผูเ้ดนิทาง พาสปอรต์ ตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน (180 วนั) นับจากวนัเดนิทาง 

2. สตรทีีม่อีายคุรรภต์ัง้แต ่24 สปัดาห ์ทางเรอืขอสงวนสทิธิไ์ม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื 

3. ส าหรบัเด็กอายตุ ่ากวา่ 6 เดอืน ทางเรอืขอสงวนสทิธิไ์ม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื 

4. ในกรณีชาวตา่งชาต ิกรณุาตรวจสอบเร ือ่งวซีา่กอ่นจอง และ ตอ้งมวีซีา่พรอ้มกอ่นเดนิทาง (ไม่รวมในคา่ใชจ้า่ย)  

5. การอนุมตัวิซีา่ขึน้อยูก่บัความสมบูรณข์องเอกสารของแตล่ะบุคคล และ เป็น เอกสทิธิ ์ของทางสถานทตู  

ทางบรษิทัฯ เป็นเพยีงตวัแทนในการยืน่เทา่น้ัน 

6. กรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถคนืคา่ทวัรใ์หไ้ด ้

7. ** ส ำคญั ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงินค่าทวัรท์ีท่่านช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อนั

เน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผิดกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ ทัง้นีลู้กคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการ

ตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง  และการพจิารณาเป็นของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงเท่าน้ัน ทางหวัหนา้ทวัร ์

และมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ ัง้สิน้ 

8. ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว หากทา่นไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละ

ไม่สามารถขอคนืคา่บรกิารได ้

9. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการ

ทอ่งเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล 

10. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  ซ ึง่เป็นไปตามโปรแกรมการเดนิทางของทางเรอื

เป็นหลกั  โดยการเปลีย่นแปลงดงักล่าวไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีจ้ะค านึงถงึความปลอดภยัของผู ้

เดนิทางเป็นส าคญั 

11. หากท่านไดท้ าการจอง และ ช าระเงนิมดัจ า หรอื เต็มจ านวนแลว้ ทางบรษิทั ถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขทีร่ะบุไวข้า้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Update:  February 12, 2020  



 

COSTA DELIZIOSA 
Technical Data 

 Sister ship Costa Luminosa 

   92.600 gross tons        Guest Capacity: 2,826   

   Length: 294 Meters      Width:  32.25 Meters   

   Deck: 16         Guest Cabin: 1,130  

 Inaugural Cruise: 2010        

  

COSTA DELIZIOSA CABINS 
 

Balcony Cabin: 20.80 M2 (for 2 to 4 people) 

 

 

1 double bed (or 2 single beds), 

1 sofa bed 1 foldaway bed,  

private balcony  

 

 

 

 Ocean View: 18 M2 (for 2 to 4 people) 

 

 

1 double bed (or 2 single beds), 

 1 sofa bed, 

1 foldaway bed, 

permanently closed window 

  

 

 

 

Inside: 14.4 M2 (for 2 to 4 people) 

 

 

1 double bed (or 2 single beds), 

2 foldaway beds 

 

 

  


