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ทัวร์ล่องเรือส ำรำญทะเลดิเตอร์เรเนยีน ตะวันตก Costa Smeralda 10 วัน 7 คืน 
                       โดยสำยกำรบิน กำต้ำร์ แอร์ไลน์ (QR) 
เส้นทำง บำร์เซโลนำ (สเปน) - ปัลมำ เดอ มำยอร์กำ - ชีวีตำเวกเกีย (อิตำลี) - ลำ สปีเซีย - 

ซำโวนำ - มำร์เซย (ฝรั่งเศส) - บำร์เซโลนำ (สเปน) 

 

เดินทำงพร้อมเจ้ำหน้ำที ่อ ำนวยควำมสะดวก 
อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ EUR 70.00 ต่อท่ำน และ เด็กอำยุ 12-04 ปี EUR 35.00 ต่อท่ำน 

เด็กอำยุน้อยกว่ำ 4 ปี ฟรีค่ำทิป  (โปรดช ำระด้วยตนเองบนเรือ) - ไม่รวม Internet Package On board 
 

หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัตติำมเงื่อนไขดังกล่ำวเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร ์ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่2-11 ก.พ. 63              รำคำเริ่มต้นที่ 89,900 บำท (พักห้องไมม่หีน้ำต่ำง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันเดินทำง ท่ำเรือ เวลำถึง เวลำออก 

D1 - 02FEB Bangkok - Doha by QR981 [20.10 - 23.59] 

D2 - 03FEB 
Doha - Barcelona by QR137 [01.35 - 06.35] 
Barcelona (Spain) Embark @ 19:00 

D3 - 04FEB Palma De Mallorca (Spain) 08:00 18:00 

D4 - 05FEB Cruising - - 
D5 - 06FEB Civitavecchia (Italy) 08:00 19:00 

D6 - 07FEB La Spezia (Italy) 08:30 20:30 
D7 - 08FEB Savona (Italy) 07:00 18:00 

D8 - 09FEB Marseilles (France) 08:30 17:00 

D9 - 10FEB 
Barcelona (Spain) 08:00 @ Disembark 
Barcelona - Doha by QR142  [21.35  05.25+1] 

D10 - 11FEB Doha - Bangkok by QR838 [08.35 - 18.550] 
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สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 
แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงโดฮำ - สนำมบินบำร์เซโลน่ำ - ท่ำเทียบเรือบำร์เซโลน่ำ - เช็คอิน ลงเรือส ำรำญ Costa 
Smeralda - Embark 19.00 PM 

วันที่3 Arrival 8.00 AM เรือจอดเทียบท่ำที่ ท่ำเรือปัลมำ เดอ มำยอร์กำ - กลับขึ้นเรือ - Departure 18.00 PM 

วันที่4 At Sea (Cruising) อิสระให้ท่ำนพักผ่อน บนเรือส ำรำญหรูตำมอัธยำศัย 

วันที5่ Arrival 8.00 AM เรือเทียบท่ำชิวิคตำเวคเคีย - กลับข้ึนเรือส ำรำญ - Departure 19.00 PM 

วันที6่ Arrival 8.30 AM เรือเทียบท่ำ เมืองลำ สเปเซีย - กลับขึ้นเรือ - Departure 20.30 PM 

วันที7่ Arrival 7.00 AM เรือเทียบท่ำ ซำโวนำ - กลับข้ึนเรือส ำรำญ - Departure 18.00 PM 

วันที8่ Arrival 8.30 AM เรือเทียบท่ำ มำร์เซย (ฝรั่งเศส) - Departure 17.00 PM 

วันที9่ Disembark 8.00 AM เรือจอดเทียบท่ำ บำร์เซโลน่ำ - อ ำลำเรือส ำรำญ - สนำมบินบำร์เซโลน่ำ 

วันที1่0 แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงโดฮำ - กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 
 
 

รำคำโปรโมชั่นนี้ จอง และช ำระเงินภำยใน 30 พ.ย. 62 นี้เท่ำนั้น 

 

ประเภทห้องพักบนเรือ // 
รำคำห้องพักบนเรือ 

ต่อท่ำน (บำท) 

Classic Premium 
3rd & 4th 

(ผู้ใหญ่) 

เด็กอายุต ่ากว่า 
18 ปี *** 

พักกับผู้ใหญ่ 
2 ท่าน 

Inside 
ห้องด้าน

ใน 

Outside 
ห้องมี

หน้าต่าง 

Balcony 
ห้องมี

ระเบียง 

Inside 
ห้องด้าน

ใน 

Outside 
ห้องมี

หน้าต่าง 

Balcony 
ห้องมี

ระเบียง 

2-11 ก.พ. 63 89,900 95,900 99,900 92,900 97,900 102,900 80,000 71,000 

หมำยเหตุ : เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี *** (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  เด็กราคา 65,000 บาท 

 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

รำคำนี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื องบินชั้นประหยัดในเส้นทาง BKK - BCN - BKK โดยสายการบินการ์ต้า หรือ ตามที บริษัทก่าหนด 
2. ห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ รวม 7 คืน (พักสองท่านต่อห้อง) 
3. อาหารทุกม้ือบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ) 
4. รวมภาษีท่าเรือ และ ประกันภัยบนเรือ 
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5. วีซ่า Schengen (ยื น 1 ครั้ง)  
6. ทัวร์วันแรกที  Barcelona ตามที ระบุบในรายการ 
7. ทัวร์บนฝั่งทุกเมืองตามที ระบุบในรายการ 
8. ทัวร์วันกลับที  Barcelona ตามที ระบุบในรายการ 
9. หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะ จากประเทศไทย 

 

รำคำนี้ไม่รวม 

 ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ EUR 70.00 /  
เด็กอายุ 12 - 04 ปี EUR 35.00 /  
เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรี  *ช่าระบนเรือ* 
 ค่าเครื องดื ม,   
 Internet Package On board 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื น ๆ 
 ภาษีมูลค่าเพิ ม 7%, ภาษีหัก ณ ที จ่าย 3% 
 

หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัตติำมเงื่อนไขดังกล่ำวเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร ์ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 

 
เงื่อนไขกำรข ำระเงิน    
1. โปรดช ำระค่ำมัดจ ำทัวร์ 30% ของรำคำทัวร์  หลังจากที ได้รับการยื นยันที นั งว่างทันที จากเจ้าหน้าที แล้ว พร้อมส่งส่าเนาหน้า
หนังสือเดินทาง (ที ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอน
เงินมาได้ที  Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ช่าระเงินค่ามัดจ่า หรือช่าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับ
การจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
2. ค่าทัวร์ส่วนที เหลือช่าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 110 วันท่าการ (ในช่วงปกติ) หรือช่าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 120 วัน
ท่าการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที ระบุ (การไม่ช่าระเงินค่ามัดจ่า หรือ
ช่าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
เงื่อนไขกำรยกเลิก  :   Non Refund  
หมำยเหตุ 
1. ส่าหรับผู้เดินทาง พาสปอร์ต ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน (180 วัน) นับจากวันเดินทาง 
2. ในกรณีชาวต่างชาติ กรุณาตรวจสอบเรื องวีซ่าก่อนจอง และ ต้องมีวีซ่าพร้อมก่อนเดินทาง (ไม่รวมในค่าใช้จ่าย)  
3. การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเอกสารของแต่ละบุคคล และ เป็น เอกสิทธิ์ ของทางสถานทูต  
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ทางบริษัทฯ 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
สามารถขอคืนค่าบริการได ้
9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที ยวบิน, การเปลี ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที ยวให้เหมาะสมตาม
สภาพอากาศและฤดูกาล 
10.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  ซึ งเป็นไปตามโปรแกรมการเดินทางของทางเรือเป็นหลัก  
โดยการเปลี ยนแปลงดังกล่าวไมจ่่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้จะค่านึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส่าคัญ 
11.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี ยนแปลงราคา ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับระยะเวลาในการจอง, จ่านวนห้องพักบนเรือ และ สายการบินที ยังว่าง 
12.ในกรณีที มีจ่านวนผู้เดินทางน้อยกว่า 16 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง 

เนื่องจำกเป็นแพ็คเกจทัวร์รำคำโปรโมชั่น เม่ือช ำระค่ำบริกำรยอดเต็มจ ำนวนแล้ว  
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทำง หรือยกเลิก ขอคืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม 

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 ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง 

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

http://www.cruisedomain.com/

