แพ็คเกจลองเรือสําราญ Celebrity Reflection Cruise Only 11 วัน 10 คืน

เสนทาง โรม (อิตาลี) - ซิซิลี (เมสซีนา) - วัลเลตตา (มอลตา) - ไมโคนอส (กรีซ) เกาะโรดส (กรีซ)
ซานโตรินี (กรีซ) - เอเธนส (กรีซ) - เนเปลส - โรม (อิตาลี)
กําหนดการเดินทางวันที่ 12-22 ตุลาคม 2561
ราคาเริม่ ตนที่ 62,900 บาท
สรุปการเดินทางโดยยอ
วันที่1

อิสระเดินทางเอง - สนามบินเลโอนารโด ดา วินชี ฟอูมีชีโน (ไมรวมตั๋วไป-กลับ) - อิสระเดินทางเองสู ทาเรือ Civitavecchia
Port (ระยะทาง จากสนามบินสูทาเรือ ประมาณ 65 กิโลเมตร) หรือใชเวลาเดินทางดวยรถสาธารณะ ประมาณ 1.40 ชั่วโมง เช็คอินขึ้นเรือสําราญ Celebrity Reflection - อิสระพักผอนบนเรือ

วันที่2

เรือสําราญเทียบทา ซิซลิ ี (เมสซีนา) อิตาลี - อิสระเที่ยวชมเมืองเอง หรือ เลือกซือ้ ทัวรเสริมบนฝง (สอบถามอัตราคาบริการ
เพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผอน

วันที่3

เรือสําราญจอดเทียบทา วัลเลตตา (มอลตา) - อิสระเทีย่ วชมเมืองเอง หรือ เลือกซื้อทัวรเสริมบนฝง (สอบถามอัตราคาบริการ
เพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผอน

วันที่4

เรือสําราญลองนานน้ําสากล - อิสระพักผอนบนเรือ ตลอดวัน

วันที่5

เรือฯเทียบ ทาไมโคนอส (กรีซ) - อิสระเที่ยวชมเมืองเอง หรือ เลือกซือ้ ทัวรเสริมบนฝง (สอบถามอัตราคาบริการเพิ่มเติมบนเรือ)
- กลับขึ้นเรือ อิสระพักผอน

วันที่6

เรือฯเทียบทา เกาะโรดส (กรีซ) - อิสระเที่ยวชมเมืองเอง หรือ เลือกซือ้ ทัวรเสริมบนฝง (สอบถามอัตราคาบริการเพิ่มเติมบน
เรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผอน

วันที่7

เรือสําราญจอดเทียบทา ซานโตรินี (กรีซ) - อิสระเทีย่ วชมเมืองเอง หรือ เลือกซือ้ ทัวรเสริมบนฝง (สอบถามอัตราคาบริการ
เพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผอน

วันที่8

เรือฯเทียบทา เอเธนส (กรีซ) - อิสระเทีย่ วชมเมืองเอง หรือ เลือกซื้อทัวรเสริมบนฝง (สอบถามอัตราคาบริการเพิ่มเติมบนเรือ) กลับขึ้นเรือ อิสระพักผอน

วันที่9

เรือสําราญลองนานน้ําสากล - อิสระพักผอนบนเรือ ตลอดวัน

วันที่10 เรือฯเทียบทา เนเปลส - อิสระชมเมืองเอง หรือ ซือ้ ทัวรเสริมบนฝง (สอบถามคาบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ
วันที่11 อําลาเรือสําราญ จอดเทียบทา Civitavecchia Port - อิสระเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
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ไมรวมตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ - วีซา - รถรับสง

อัตราคาบริการ ตอทาน พัก 2 ทาน รวมกัน 1 หอง
เดินทาง 12-22 ตุลาคม 2561

ผูใหญพักหองคู (คนที่ 1 และ 2) ทานละ

ผูใหญพักหองคู (คนที่ 3) ทานละ

62,900
91.900
95,900

N/A
N/A
N/A

Inside แบบไมมีหนาตาง
Ocean View แบบมีหนาตาง
Balcony แบบมีระเบียง

อัตรานี้เปนราคาเริ่มตน อาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากการปรับขึ้นของคาเงินบาท,
การเรียกเก็บเซอรชารจจากทางเรือฯ
อัตรานี้รวม
- คาหองพักบนเรือ 10 คืน
- อาหารบนเรือทุกมื้อ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ)
- ภาษีทาเรือ และประกันภัยบนเรือ
- ทิปพนักงานบนเรือ
อัตรานี้ไมรวม
- คาทัวรเสริมบนฝง / รถรับ-สง จากสนามบิน-ทาเรือ และ ทาเรือ-สนามบิน
- คาธรรมเนียมการยื่นวีซาเชงเกน อิตาลี
- ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพฯ - สนามบินเลโอนารโด ดา วินชี ฟอูมีชีโน อิตาลี - กรุงเทพฯ
- คาภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ
- คาประกันภัยการเดินทาง
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- คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด คาโทรศัพท-แฟกซ และคาใชจายอื่นๆที่ไมไดระบุในรายการ
- คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จา ย 3%
เงื่อนไขการชําระเงิน :
- โปรดชําระคาทัวรยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ไดรับการยื่นยันที่นั่งวางทันที จากเจาหนาที่แลว ภายใน 2 วันทําการนับ
จากวันจองทัวร พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง
เลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423 (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไม
ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสทิ ธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
- แพ็คเกจนี้ ไมมีเจาหนาที่ทวั รเช็คอินบัตรโดยสาร ตลอดจนอํานวยความสะดวกในระหวางการทองเที่ยว
เงื่อนไขการยกเลิก : ยกเลิกภายหลังการชําระ เก็บเต็ม 100 %
เนื่องจากเปนแพ็คเกจทัวรราคาโปรโมชั่น เมื่อชําระคาบริการยอดเต็มจํานวนแลว
ไมสามารถเปลี่ยนแปลง แกไขชื่อผูเ ดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระยะเวลาในการจอง, จํานวนหองพักบนเรือที่ยังวางอยู
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