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แพ็คเกจล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ฝั่งตะวันออก 
พักบนเรือส ำรำญ Costa Deliziosa, Cruise Only 8 วัน 7 คืน 
เส้นทำง เวนิส (อิตำลี) - บำริ - เกำะคอร์ฟู (กรีซ) - พิรำอุส (เอเธนส์) กรีซ - 

โคเตอร์ (มอนเตเนโกร) - ดูบรอฟนิก (โครเอเชีย) - เวนิส (อิตำลี) 
 
 
 
 

 

เดินทำงเอง ไมม่ีเจ้ำหน้ำท่ีอ ำนวยควำมสะดวก 
อัตรำนี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ำรถรับส่ง สนำมบิน ท่ำเรือ สนำมบิน - ค่ำทัวร์เสริมบนฝั่ง 

ไม่รวม ค่ำวีซ่ำเชงเก้น และ วีซ่ำโครเอเชีย - ค่ำประกันสุขภำพ และประกันภัย  
ไม่รวม ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ ผู้ใหญ่  EUR 70.00 ต่อท่ำน และ เด็กอำยุ 14-4 ปี EUR 35.00 ต่อท่ำน 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 4 ปี ฟรีค่ำทิป (โปรดช ำระเองบนเรือ) 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัตติำมเงื่อนไขดังกล่ำวเพ่ือ

ประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร ์ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 

ก ำหนดกำรเดินทำง วนัที่ 22-29 ธ.ค. 62          รำคำเริม่ต้นที ่43,500 บำท (พักห้องไม่มีหน้ำต่ำง) 
                               29 ธ.ค.62-5ม.ค.63    รำคำเริ่มต้นที่ 57,900 บำท (พักห้องไมม่ีหน้ำต่ำง) 

DATE PORT ARRIVAL DEPARTURE 
Day 1 - SUN Venice (Italy) Embark 17:00 
Day 2 - MON Bari (Italy) 14:00 20:00 
Day 3 - TUE Corfu (Greece) 09:00 14:00 
Day 4 - WED Piraeus / Athens (Greece) 13:00 20:00 
Day 5 - THU Cruising  - - 
Day 6 - FIR Kotor (Montenegro) 08:00 17:00 
Day 7 - SAT Dubrovnik (Croatia) 07:00 13:00 
Day 8 - SUN  Venice (Italy) Disembark 08:30 
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รำคำโปรโมชั่นนี้ จอง และช ำระเงินภำยใน 30 พ.ย. 62 นี้เท่ำนั้น 
 

 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ (จองด่วนจ ำนวนจ ำกัด‼) 

รำคำห้องพักบนเรือ 
ต่อท่ำน (บำท) 
Sailing : 2019 

Classic Premium 

3rd & 4th 

(ผู้ใหญ่) 

เด็กอายุต ่า
กว่า 18 ป ี

*** 
พักกับผู้ใหญ่ 

2 ท่าน 

Inside 
ห้องด้านใน 

Outside 
ห้องมี

หน้าต่าง 

Balcony 
ห้องมี

ระเบียง 

Inside 
ห้องด้านใน 

Outside 
ห้องมี

หน้าต่าง 

Balcony 
ห้องมี

ระเบียง 

22-29 ธ.ค. 62 43,500 48,500 53,500 46,500 51,500 56,500 27,000 10,500 

29ธ.ค.62-5ม.ค.63 57,900 62,900 67,900 60,900 65,900 70,900 34,000 10,500 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

เรำสำมำรถจองตั๋วเครือ่งบินและที่พักเพ่ิมเตมิให้ท่ำน รับประกันรำคำถูก กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำที ่
อัตรำนี้รวม : 

1. ค่าห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ รวม 7 คืน (พักสองท่านต่อห้อง)  /  ภาษีท่าเรือ และค่าประกันบนเรือ   
2. อาหารทุกม้ือบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)  

อัตรำนี้ไม่รวม :  
1. ค่าตั๋วเครื องบิน, ค่าวีซ่าเชงเกน , ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ, 
2. ค่ารถรับ ส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน, ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที เรือจอด,  
3. ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ  EUR 70.00  /  เด็กอายุ 14-4 ปี EUR 35.00 /  เด็กอายุต ่ากว่า 4 ปี ฟรี 
4. ภาษีมูลค่าเพิ ม 7%, ภาษีหัก ณ ที จ่าย 3% 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : 
- โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจากที ได้รับการยื นยันที นั งว่างทันที จากเจ้าหน้าที แล้ว ภายใน 1-2 วันท่าการนับ 
จากวันจองทัวร์ พร้อมส่งส่าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ มเดินทาง/หนังสือเดินทาง 
เล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที  Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ช่าระเงิน 
ค่ามัดจ่า หรือช่าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ่านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที ยว  
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
กำรยกเลิก 

 หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน และไม่สามารถเปลี ยนแปลงชื อผู้เดินทางได้ในทุกกรณี 
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ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำคำโดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
หมำยเหตุ 
1.ส่าหรับผู้เดินทาง กรุณาเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทาง และ ต้องมีอายุมากว่า 6 เดือน (180 วัน) นับจากวันที เดินทาง 
2.ในกรณีชาวต่างชาติ กรุณาตรวจสอบเรื องวีซ่าก่อนจอง และ ต้องมีวีซ่าพร้อมก่อนเดินทาง (ไม่รวมในค่าใช้จ่าย)  
3.การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเอกสารของแต่ละบุคคล และ เป็น เอกสิทธิ์ ของทางสถานทูต  
ทางบรษิัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการยื นเท่านั้น 
4.สตรีที มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
5.ส่าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 6 เดือน ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
6.กรณีที เจ้าหน้าที ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้ 

7.** ส ำคัญ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที ท่านช่าระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื องมาจาก

การกระท่าที ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ ทั้งนี้ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของ
ท่านเอง  และการพิจารณาเป็นของเจ้าหน้าที ตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือ
ใดๆ ได้ทั้งสิ้น 
8.ระหว่างการเดินทางท่องเที ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่
สามารถขอคืนค่าบริการได้ 
9.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ 
เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที ยวบิน, การเปลี ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที ยวให้เหมาะสมตามสภาพ
อากาศและฤดูกาล 
10.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  ซึ งเป็นไปตามโปรแกรมการเดินทางของทางเรือเป็นหลัก  
โดยการเปลี ยนแปลงดังกล่าวไม่จ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้จะค่านึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส่าคัญ  

 

  

เนื่องจำกเป็นแพ็คเกจทัวร์รำคำโปรโมชั่น เมื่อช ำระค่ำบริกำรยอดเต็มจ ำนวนแล้ว  
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทำง หรือยกเลิก ขอคืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม 

แนะน ำบริกำร 
- ส่าหรับท่านที ยังไม่มีวีซ่า แนะน่าให้จองแพ็คเกจทัวร์ล่วงหน้า 50 วันท่าการก่อนการเดินทางข้ึนไป (เพื อเผื อเวลายื นเอกสารขอวีซ่า 
โดยใช้เวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 15-20 วันท่าการ ต่อสถานฑูต) 
- ทางบริษัทฯ มีบริการออก E-Ticket เพื อประกอบการยื นเอกสารขอวีซ่า (มีค่าบริการ 300 บาท ต่อเอกสาร 1 ฉบับ) 
- อัตรานี้ เป็นราคาเริ มต้น ของห้องพักแต่ละแบบ อาจเปลี ยนแปลงได้เนื องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, ทางโรงแรมเรียกเก็บ 
เซอร์ชาร์จ เพิ มเติมกรณีเข้าพักในช่วงที มีการจัดงานแฟร์ ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที จะแจ้งยืนยันราคาอีกครั้งหลังจากที ได้รับการยืนยัน
ห้องพักว่างแล้ว 
- แพ็คเกจนี้ เหมาะส่าหรับผู้เดินทางที ต้องการออกแบบเส้นทางท่องเที ยวด้วยตัวเอง มีความยืดหยุ่นในการท่องเที ยวสูง 
สามารถสื อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื นๆ อาทิ ฝรั งเศส ฯ ได้ดี  
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ่านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที ยว  
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- เงื อนไขเป็นไปตามที บริษัทก่าหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั น และเงื อนไขต่างๆ โดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้า 
- กรณีที ผู้เดินทาง ต้องการแวะเที ยว ก่อนเริ มทริป  ท่านสามารถบินไปถึงล่วงหน้าได้ก่อน แล้วจึงมาร่วมทริป ตามรายละเอียดของ
แพ็คเกจทัวร์ที ระบุไว้ 

        * เมื อช่าระค่าแพ็คเกจทัวร์แล้ว จะไม่สามารถขอคืนค่าเดินทางคืนได้ เมื อประสงค์จะขอยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี  
* หากมีการปรับเปลี ยน สถานที เที ยวชมต่างๆ ในโปรแกรม จะมีโปรแกรมอื นทดแทนเสมอ 
* เงื อนไขเป็นไปตามที บริษัทก่าหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั นและเงื อนไขต่างๆโดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้า 
* กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที ของบริษัทในกรณีที ผู้เดินทางพิการ หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษในขณะเดินทางท่องเที ยว หรือล่องเรือ 
* ผู้โดยสารที ตั้งครรภ์จะต้องค่านึงถึงความเสี ยงในการเดินทาง เพราะบนเรือจะไม่มีอุปกรณ์อ่านวยความสะดวกแก่ท่าน 
* หนังสือเดินทางของท่านต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ มเดินทาง และต้องมีหน้าว่าง 3 หน้า เพื อใช้ในการ
ประทับตรา 
* การเปลี ยนชื อผู้เดินทาง วันเดินทาง หรือโปรแกรมท่องเที ยว ภายในวันที ช่าระเงินค่าแพ็คเกจทัวร์นั้น จะถือว่าท่านยกเลิกการจอง
และต้องท่าการจองใหม่ 
เงื่อนไขและควำมรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์  สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที ยวในต่างประเทศ 
ซึ งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล 
เปลี ยนแปลงก่าหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ มเติมที เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การ
ถูกท่าร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที ตรวจคนเข้า
หรือออกเมือง อันเนื องมาจากมีสิ งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื นๆ 
 

 เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก.. 
ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริมทั่วโลก ที่เพิ่มควำมคุ้มครองได้มำกข้ึน... 

 
หมำยเหตุ  
* อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  
Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย ส่าหรับการรักษาพยาบาลที ได้เกิดขึ้นในระยะวเลา 7 วันแรก จากการเดินทางกลับ
ประเทศไทย / 
2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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* ส่าหรับผู้เอาประกันภัย ที มีอายุ 75 ปีขึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ มขึ้นเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยที ระบุไว้ในตาราง 

 
สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจ้ำหน้ำที่ ผู้ดูแลกำรจองทัวร์ ล่วงหน้ำกอ่นเดินทำง 

 ไม่น้อยกว่ำ 1 สัปดำห ์ และกรุณำช ำระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ ำนวน 
 หลังจำกส่งรำยชื่อผู้เอำประกันภัยแล้ว ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
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