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7-Nights Western Mediterranean from Rome  

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Sep - 07 Oct 2020, 28 Oct – 4 Nov 2020 



 

 

16.00 น.     เช็คอนิขึน้เรอื Norwegian Epic  (ควรมาถงึทา่เรอืกอ่นอยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง) 

(จากสนามบนิ ทา่อากาศยานเลโอนารโ์ด ดา วนิช-ีฟีอมูชีโีน ประเทศอติาล ีเดนิทาง
มาที ่ทา่เรอื ชวีตีาเวกเกยี ประเทศอติาล)ี ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี 
ท่านจะไดรั้บ Cruise Card ประจ าตัวของท่านและท าการผกูบัตรเครดติเพือ่ใชจ้่าย
บนเรอืส าราญ 
“โรม ” ในฐานะอดตีอาณาจักรโรมันอันยิง่ใหญ่เมือ่มาเยอืนที่นี่  เราจงึจะไดพ้บ

สถาปัตยกรรมและสิง่ปลูกสรา้งทีส่วยงามมากมาย รวมทัง้โบสถเ์กอืบพันแห่งทีอ่ยู่

กระจายอยูท่ั่วเมอืง แสดงถงึความเจรญิรุ่งเรอืงของอารยธรรมในสมัยโบราณตา่งๆที่

น่าสนใจ ดว้ยประวัตศิาสตร์แหง่วัฒนธรรมศลิปะและวัฒนธรรม กรุงโรมเป็นหนึง่ใน

เมอืงทีม่ผีูเ้ยีย่มชมมากทีส่ดุในโลก ชมผลงานชิน้เอกของนครวาตกิันหรอืเดนิเขา้ไป

ในอดตีดว้ยการเยีย่มชมโบราณวัตถุอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรแ์ละพพิธิภัณฑ์

ในต านาน  

19.00 น. ลอ่งออกจากทา่เรอื ชวีตีาเวกเกยี ประเทศอติาลหีลังจากทุกท่าน ซอ้มการระบบ

รักษา ความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากลแลว้ สามารถ 

รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร หลัก จากทีโ่ชวอ์ยูบ่นบัตร Cruise Card ของ

ท่าน หรอื เลอืกรับประทานอาหาร บุฟเฟ่ ทีห่อ้งอาหาร บุฟเฟ่นานาชาต ิที่ชัน้ 15 

ของเรอืได ้ตามอัธยาศัย หลังจากนัน้ พักผอ่นตามอัธยาศัย (หลังจากเรอืลอ่งออกสู่

น่านน ้าสากลแลว้ รา้นคา้ปลอดภาษีจะเปิดใหบ้รกิารรวมทัง้ในส่วนของคาสโินอกี

ดว้ย) 

วันที ่1 ตอ้นรับสู ่เมอืงโรม, ประเทศอติาล ี



 

 

 

เชา้/กลางวนั/เย็น    รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารทีท่างเรอืส าราญจัดเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี ้

 
** 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 

07.00 น.     เรอืจอดเทยีบทา่เมอืงฟลอเรนซ/์ปิซา ลวิอรโ์น ประเทศอติาล ี

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่2 ตอ้นรับสู ่เมอืงฟลอเรนซ/์ปิซา ลวิอรโ์น ประเทศอติาล ี



อาสนวหิารฟลอเรนซ ์หรอืชือ่เต็มคอื อาสนวหิารซันตามาเรยีแหง่ฟลอเรนซ ์เป็น

อาสนวหิารประจ าอัครมุขนายกแห่งฟลอเรนซ ์ตัง้อยูท่ีเ่มอืงฟลอเรนซ ์มณฑลฟลอ

เรนซ ์แควน้ตอสคานา ประเทศอติาลี สรา้งขึน้ในช่วงปลายครสิต์ศตวรรษที่ 13 

ออกแบบโดยฟีลปิโป บรูเนลเลสก ีดา้นหนา้โบสถป์ระดับตกแตง่ดว้ยหนิอ่อนสขีาว 

เขยีว และชมพู อาสนวหิารแห่งนี้ใหญ่เป็นล าดับที่ 4 ของทวปียุโรป รองจากมหา

วหิารนักบุญเปโตร มหาวหิารนักบุญเปาโลนอกก าแพง และอาสนวหิารมลิาน มี

ความยาว 153 เมตร และฐานของโดมกวา้งถงึ 90 เมตร 

หอเอนเมอืงปิซา ตัง้อยูท่ีเ่มอืงปิซา ในจัตรัุสเปียซซา เดล ดโูอโม หอระฆงัของ

ศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ เป็นหอทรงกระบอก 8 ชัน้ สรา้งดว้ยหนิออ่นสขีาว 

สงู 183.3 ฟตุ น ้าหนักรวม 14,500 ตันโดยประมาณ มบีันได 293 ขัน้ เอยีง 3.97 

องศา ยอดของหอหา่งจากแนวตัง้ฉาก 3.9 เมตร 

19.00 น.  เรอืลอ่งออกจากทา่เรอืเมอืงฟลอเรนซ/์ปิซา ลวิอรโ์น ประเทศอติาล ี

 

เชา้/กลางวนั/เย็น    รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารทีท่างเรอืส าราญจัดเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี ้

 
** 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 

08.00 น.     เรอืจอดเทยีบทา่เมอืงคานส ์ประเทศฝร่ังเศส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่3 ตอ้นรับสู ่เมอืงคานส ์ประเทศฝรั่งเศส 



เมอืงคานส ์อยู่ทางภาคใตข้องประเทศฝร่ังเศส รมิชายฝ่ังโกต ์ดาซรู ์ตดิทะเลเมดิ

เตอร์เรเนียน สมัยก่อนเป็นเพยีงหมู่บา้นชาวประมงเล็กๆ กระท่ังยุคศตวรรษที่ 19 

เมอืงเริม่เจรญิขึน้ มกีารสรา้งสถานที่พักตากอากาศส าหรับชนชัน้สูง ประกอบกับ

สภาพอากาศของทีน่ี่อบอุ่นตลอดทัง้ปี ชายหาดสวย คานสก์ลายมาเป็นเมอืงตาก

อากาศขึน้ชือ่  

ลักษณะเฉพาะทีน่่าชมของเมอืงคานส ์มเีรอืยอรช์ขนาดใหญจ่อดบดบังทวิทัศน์ และ

เมอืงนีย้ ิง่ท าใหค้ าขวญัทีว่า่ "ชวีติคอืเทศกาล" เป็นจรงิมากขึน้ไปอกี ผูค้นทีช่ ืน่ชอบ

การชมภาพยนตรต์่างพากันเดนิทางมายังเมอืงคานสแ์ละโรงแรมทีเ่รยีงรายรอบลา 

ครูเซตแหง่นี้ก็ใหบ้รรยากาศการเดนิเลน่ทีด่ ี ส ิง่ทีโ่คโค แชแนลนยิมเป็นอันดับหนึง่

นัน้คอืชายหาดเมอืงคานส ์ชมิอาหารรมิทะเลราคาแพงและดืม่เครื่องดืม่ชัน้ดจีาก

โรงแรมหรอือาจเลอืกไปเทีย่วหาดสาธารณะอยา่งปราก ด ูมดิ ิและ เด ลา โบกา 

 

 

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่า่สนใจในเมอืงคานส ์ประเทศฝร ัง่เศส  

 

 

 

 

   

 

 โมนาโก Monaco Ville เป็นหนึง่ในเขตการปกครองของโมนาโก ตัง้อยูบ่นแหลม

หนิที่ยืน่ลงไปในทะเลเมดเิตอร์เรเนียน สถานที่แห่งนี้จะตัง้อยู่ใจกลางของเมอืง

โมนาโก เมอืงทีม่ปีระชากรอาศัยอยูห่นาแน่นทีส่ดุของโลก ยังมสีถานทีท่ีส่ าคัญอกี

มากทัง้ โบสถ ์วหิาร พระราชวัง และพพิธิภณัฑ ์เป็นตน้ 

 Highlights of Monaco & Nice เป็นเมอืงทีไ่ดข้ ึน้ชือ่วา่ เป็นสถานทีต่ากอากาศ

สดุไฮโซ แน่นอนว่าทีพั่กหรอืค่าครองชพีต่างๆค่อนขา้งสงู แต่เมอืงนี้ก็เป็นสถานที่

ทีน่ยิมอยา่งมาก ส าหรับนักทอ่งทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิและ ชาวฝร่ังเศสเอง เนือ่งจากมี

ชายหาดยาว น ้าทะเลสฟ้ีาใส หาดมลีักษณะเป็นกอ้นกรวดเล็ก 

 Discover Antibes & Old Market Old town เป็นสถานทีโ่ดดเด่นดว้ยศลิปะ

และสถาปัตยกรรม เป็นยา่นทีบ่ง่บอกถงึเอกลักษณ์ไดช้ดัเจนทีส่ดุ  ดว้ยอาคารทีก่อ่

ดว้ยอฐิสแีดงและถนนทีป่ดูว้ยหนิกรวดเสน้ทางออ้มเป็นสีเ่หลีย่ม   

18.00 น.   เรอืออกจากทา่เมอืงคานส ์ประเทศฝร ัง่เศส  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้/กลางวนั/เย็น    รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารทีท่างเรอืส าราญจัดเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี ้

 
** 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 

 

13.00 น.     เรอืจอดเทยีบทา่ปารม์า่ เดอ มายอรก์า้ ประเทศสเปน 

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่า่สนใจใน เมอืงพอลมา่, มายอรก์า้ ประเทศสเปน 

เมืองนี้ก่อตั ้งขึน้โดยชาวโรมันเมื่อประมาณ 2,100 ปีก่อนประกอบไปดว้ย

ประวัตศิาสตรอ์ันยาวนานและความงดงามทางสถาปัตยกรรม คณุสามารถยอ้นเวลา

กลับไปและเดนิเขาวงกตของตรอกซอกซอยและเสน้ทางหนิกรวดทีล่อ้มรอบมหา

วหิารกอธคิ ในทางกลับกันปัลมามชีวีติชวีาดว้ยชวีติแสดงรา้นอาหารที่ดทีี่สุดบน

เกาะรา้นคา้สถานบันเทงิยามค า่คนืและงานศลิปะทีม่ชีวีติชวีา  

วันที ่4 ตอ้นรับสู ่เมอืงปารม์า่ เดอ มายอรก์า้ ประเทศสเปน 



 

 Mallorcan Medley ความหลากหลายที่ย ิง่ใหญ่ภายใน Palma ผ่าน

ประสบการณ์อันหลากหลายซึ่งรวมถึงการรับประทานอาหารในอาหาร 

Mallorcan แท ้ๆ การชมไขม่กุทีผ่ลติและช็อปป้ิง 

 Spectacular Scenery & Flavours ทวิทัศนธ์รรมชาตทิีน่่าสนใจ 

20.00 น. เรอืออกจากทา่เรอืปารม์า่ เดอ มายอรก์า้ ประเทศสเปน 

 

 

เชา้/กลางวนั/เย็น    รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารทีท่างเรอืส าราญจัดเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี ้

 
** 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 

 

11.00 น.     เรอืจอดเทยีบทา่พอลมา่, มายอรก์า้ ประเทศสเปน 

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่า่สนใจในเมอืง บารเ์ซโลนา่ ประเทศสเปน 

 

 

 

 

 

 

บาร์เซโลน่าจะไม่ไดเ้ป็นเมืองหลวงของประเทศสเปน แต่ก็เป็นเมืองที่มชี ือ่เสียงในดา้นการท่องเที่ยว 

สถาปัตยกรรมตา่งๆ มคีวามสวยงามแปลกตาและเป็นเอกลักษณ์ จงึท าใหนั้กทอ่งเทีย่วจากทั่วโลกตอ้งการที่

จะมา เทีย่วบารเ์ซโลน่า เมอืงแหง่สถาปัตยกรรมอนัสวยงามเมอืงหนึง่ของยโุรป 

 Panoramic Barcelona & Barca Stadium – In-transit guestsสโมสรฟตุบอล
ชือ่ดังอยา่งเรอลัมาดรดิ (Real Madrid) 

 

18.00 น. เรอืออกจากทา่เรอืเมอืงบารเ์ซโลน่า ประเทศสเปน 

วันที ่5 ตอ้นรับสู ่ เมอืงบารเ์ซโลน่า ประเทศสเปน 



 

 

เชา้/กลางวนั/เย็น    รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารทีท่างเรอืส าราญจัดเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี ้

 
** 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 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมภายในเรอืใหร้ว่มสนกุ ***ในวนันีเ้รอืลอ่งนา่นน า้สากลท ัง้วนั*** 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่6 เรอืลอ่งสูน่่านน ้าสากล 



 

เชา้/กลางวนั/เย็น    รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารทีท่างเรอืส าราญจัดเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี ้

 
** 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 

07.00 น.      เรอืเทยีบทา่เขา้สูเ่มอืงเนเปิลส ์ประเทศอติาล ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนึ่งในพพิธิภัณฑ์ประวัตศิาสตร์และโบราณคดีที่ส าคัญที่สุดของโลก เก็บรักษา

โบราณวตัถสุมัยกรกีและโรมันโบราณจากแหลง่ตา่ง ๆ ของสะสมของพระเจา้ชารล์ส์

แห่งราชวงศบ์ูร์บอง หลักฐานและศลิปวัตถุจากเมอืงปอมเปอ ีและ แฮร์คูลาเนียม 

เชน่ โมเสกรูปอเล็กซานเดอรม์หาราช ภาพเขยีนฝาผนัวแบบเฟรสโก โรงอุปรากร

ชาน คารโ์ล (San Carlo Theatre) ตัง้อยูท่างตอนเหนือของจัตรัุส “ตรเิอสเตร เอ 

เตรนโต” เป็นโรงอปุรากรทีใ่หญท่ีส่ดุในอติาล ี

19.00 น. เรอืออกจากทา่เรอืเมอืงเนเปิลส ์ประเทศอติาล ี

 

 

 

วันที ่7 ตอ้นรับเขา้สู ่เมอืงเนเปิลส ์ประเทศอติาล ี



 

เชา้ รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารทีท่างเรอืส าราญจัดเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี ้

 
** 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 

 

06.00 น.      เรอืเทยีบทา่เขา้สูท่า่เรอื ชวีตีาเวกเกยี ประเทศอติาล ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากทกุ ทา่นลงจากเรอืจะผา่น พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าเดนิทาง  

ของทา่นดา้นลา่งหลังจากนัน้ เดนิทางกลับโดยสวสัดภิาพ 

ราคาหอ้งพักแบบพัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง: 

30 Sep  - 07 Oct  2020 

28 Oct – 4 Nov 2020 

TYPE ROOM ราคาทา่นที ่1,2 
ราคาทา่นละ 

ราคาทา่นที ่3,4 
ราคาทา่นละ 

Interior Stateroom 38,900 สอบถาม 

Balcony Stateroom 53,900 สอบถาม 

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

**ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดตรวจสอบราคากบัเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง** 

วันที ่8 ตอ้นรับเขา้สู ่เมอืงโรม ประเทศอติาล ี 



  

Interior Stateroom    Balcony Stateroom 

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 าเป็นตอ้ง
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 


