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แพ็คเกจล่องเรือส ำรำญทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Cruise Only 11 วัน 10 คืน 
เส้นทำง เวนิส (อติำล)ี - แอนโคนำ - ดูบรอฟนิก (โครเอเชีย) - กรุงติรำนำ เดอร์เรส (แอลเบเนีย) - 

เกำะคอร์ฟู (กรีซ) - เมสซีนำ เกำะซซิิลี - เนเปิลส์ ปอมเปอ ี- เกต้ำ -  
ฟลอเร้นท,์ ปิซ่ำ, ทัสกำนี ลิวอร์โน - โรม ชิวิต้ำเว็คเคียร์, อิตำล ี

พักบนเรือ Nautica By Oceania Luxury Cruise 10 คืน 
พิเศษ!!!  ฟรี Internet และ เลอืกรับฟรีเพิ่มอกี 1 รำยกำร ดังนี้  

ฟรี ทัวร์เสรมิบนฝั่ง 6 ครั้ง หรือ ฟร ีแพ็คเกจเครื่องดืม่ หรือ ฟรี Shipboard Credit 600 USD  
 

อัตรำนี้รวม ค่ำภำษีเรอืแล้ว 
อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ ท่ำนละประมำณ 16 USD ต่อท่ำน ต่อคืน 

ส ำหรับห้องพักแบบ Suites ท่ำนละประมำณ 23 USD ต่อท่ำน ต่อคืน 
ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลบั / รถรับส่ง สนำมบิน ทำ่เรือ สนำมบิน 
ไม่รวม ทัวร์เสริมบนฝัง่ - ไม่รวม ค่ำธรรมเนียมเชงเก้น Multiple 

 

  
ก ำหนดกำรเดินทำง วันท่ี 7-17 พ.ย. 62     รำคำเริ่มต้นที่ 74,004 บำท   (พักห้องไม่มีหน้ำตำ่ง) 
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ประเภทห้องพักบนเรือ Oceania Cruises Nautica Cruises   
 

ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง F - Inside Stateroom Deck 7,8 Size 160 / 14 SQ FT / SQ M 

     
 

ห้องพัก แบบมีหน้ำต่ำง D - Ocean View Deck 3  Size 165 / 15 SQ FT / SQ M 

      
 

ห้องพักมีระเบียง A3 - Concierge Level Veranda  Deck 7  Size 216 / 20 SQ FT / SQ M 

    

 
เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัตติำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
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ข้อเสนอสุดพิเศษ!  ฟรี Internet และ เลอืก 1 ในรำยกำรต่อไปนี ้
ฟรี - ทัวร์เสริมบนฝั่ง 6 ครั้ง หรือ ฟร ี- แพ็คเกจเครื่องดืม่ หรอื ฟรี Shipboard Credit 600 USD  

 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน พัก 2 ท่ำน รวมกัน 1 ห้อง วันที่ 7-17 พ.ย. 62 (งดแถมกระเป๋ำ) 
ประเภทห้องพัก (ผู้ใหญพ่ักคู่) รำคำ ต่อ ท่ำน (พัก 2 ท่ำน ต่อห้อง) 

ห้องพักไมม่ีหน้ำต่ำง F - Inside Stateroom 
รำคำปกติ 141,200  บำท 

รำคำโปรโมชั่น 78,200 บำท 

ห้องแบบมีหน้ำต่ำง D - Ocean View 
รำคำปกติ 147,900 บำท 

รำคำโปรโมชั่น 84,999 บำท 

ห้องพักมีระเบียง A3 - Concierge Level Veranda 
รำคำปกติ 185,300 บำท 

รำคำโปรโมชั่น 122,400 บำท 

ค ำนวณอัตรำแลกเปลี่ยนตำมธนำคำรกรุงเทพ ค ำนวน ณ วันที่ 03 พ.ค. 62 
อัตรำนี้รวมค่ำภำษเีรือแล้ว  

แต่ไม่รวมค่ำทิปพนักงำนบนเรือ ท่ำนละประมำณ 16 USD ตอ่ท่ำน ต่อคืน 
ส ำหรับห้องพักแบบ Suites ท่ำนละประมำณ 23 USD ต่อท่ำน ตอ่คืน 

 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

เรำสำมำรถจองตั๋วเครือ่งบินและที่พักเพ่ิมเตมิให้ท่ำน รับประกันรำคำถูก กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำที ่
อัตรำนี้รวม            
- ห้องพักบนเรือ 10 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ท าการช าระเงิน)    
- อาหารบนเรือ (เฉพาะห้องอาหารที่ไม่มีค่าใช้จ่าย)  
- กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือส าราญ 
- ค่าภาษีเรือ  
อัตรำนี้ไม่รวม  
-  ตั๋วเครื่องบิน ขาไป กรุงเทพฯ-ท่าอากาศยานนานาชาติมาร์โค โปโล (VEC) และขากลับ ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน 
(FCO)- กรุงเทพฯ พร้อมภาษีสนามบิน และภาษีน  ามัน 
-  ค่าทิปพนักบนเรือ ท่านละ 16 USD ต่อท่าน ต่อคืน (ห้องพักแบบ Suites ท่านละประมาณ 23 USD ต่อท่าน ต่อคืน) 
-  รถ รับ-ส่ง สนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน   
-  ทัวร์เสริมบนฝั่ง (Shore Excursion)  
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- ค่าธรรมเนียมเชงเก้น Multiple 
- อาหารพิเศษท่ีท่านสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ  
- ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือส าราญ / ค่า WIFI 
- ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
- ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
เงื่อนไขกำรช ำระค่ำบริกำร 
* โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกที่ได้รับกำรยื่นยันที่นั่งว่ำงจำกเจ้ำหน้ำที่แล้วทันที พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 
(ท่ีไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ 
Fax 0 2116 6423 หรือแอดไลน์ ไอดี @cruisedomain   (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการ
จ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
หมำยเหตุ  
- ส าหรับท่านที่ยังไม่มีวีซ่า แนะน าให้จองแพ็คเกจทัวร์ล่วงหน้า 50 วันท าการก่อนการเดินทางขึ นไป (เพื่อเผื่อเวลายื่นเอกสารขอวีซ่า 
โดยใช้เวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 15-20 วันท าการ ต่อสถานทูต) 
- ทางบริษัทฯ มีบริการออก E-Ticket เพ่ือประกอบการยื่นเอกสารขอวีซ่า (มีค่าบริการ 300 บาท ต่อเอกสาร 1 ฉบับ) 
- อัตรานี  เป็นราคาเริ่มต้น ของห้องพักแต่ละแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ นของค่าเงินบาท, ทางโรงแรมเรียกเก็บ เซอร์
ชาร์จ เพ่ิมเติมกรณีเข้าพักในช่วงที่มีการจัดงานแฟร์ ฯลฯ ทั งนี เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันราคาอีกครั งหลังจากที่ได้รับการยืนยันห้องพักว่าง
แล้ว 
- แพ็คเกจนี  เหมาะส าหรับผู้เดินทางที่ต้องการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง มีความยืดหยุ่นในการท่องเที่ยวสูง 
สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ อาทิ ฝรั่งเศส ฯ ได้ดี  
- แพ็คเกจนี  ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทก าหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่น และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้อง
แจ้งล่วงหน้า 
- กรณีท่ีผู้เดินทาง ต้องการแวะเที่ยวก่อนเริ่มทริป  ท่านสามารถบินไปถึงล่วงหน้าได้ก่อน แล้วจึงมาร่วมทริป ตามรายละเอียดของ
แพ็คเกจทัวร์ที่ระบุไว้ 

        * เมื่อช าระค่าแพ็คเกจทัวร์แล้ว จะไม่สามารถขอคืนค่าเดินทางคืนได้ เมื่อประสงค์จะขอยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี  
* หากมีการปรับเปลี่ยน สถานที่เที่ยวชมต่างๆ ในโปรแกรม จะมีโปรแกรมอ่ืนทดแทนเสมอ 
* เงื่อนไขเป็นไปตามท่ีบริษัทก าหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้อง
แจ้งล่วงหน้า 
* กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทในกรณีท่ีผู้เดินทางพิการ หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษในขณะเดินทางท่องเที่ยว หรือล่องเรือ 
* ผู้โดยสารที่ตั งครรภ์จะต้องค านึงถึงความเสี่ยงในการเดินทาง เพราะบนเรือจะไม่มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
* หนังสือเดินทางของท่านต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง และต้องมีหน้าว่าง 3 หน้า เพ่ือใช้ในหารประทับตรา 
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* การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง วันเดินทาง หรือโปรแกรมท่องเที่ยว ภายในวันที่ช าระเงินค่าแพ็คเกจทัวร์นั น จะถือว่าท่านยกเลิกการจอง
และต้องท าการจองใหม่ 
เงื่อนไขและควำมรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์  สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซ่ึง
ไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาท ิการนัดหยุดงาน  การจลาจล เปลี่ยนแปลง
ก าหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ นทั งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การ
สูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อัน
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 
 

เนื่องจำกเป็นแพ็คเกจทัวร์รำคำโปรโมชั่น เมือ่ช ำระค่ำบริกำรยอดเต็มจ ำนวนแล้ว  
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขช่ือผู้เดินทำง หรือยกเลิก ขอคืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม 

 
หมำยเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั งนี ขึ นอยู่กับระยะเวลาในการจอง, จ านวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่ 
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