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แพ็คเกจ ล่องเรือสําราญ Costa Diadema 8 วัน 7 คืน 
เส้นทาง ชีวีตาเวกเกีย - ซาโวนา (อิตาลี) - มาร์แซย ์(ฝรั่งเศส) - บาร์เซโลนา -

ปัลมา (สเปน)  - ปาแลร์โม - ชีวีตาเวกเกีย (อิตาลี) 

 

 

Guest 4,947     Ship 2014      Deck 19     Cabin 1,862      Tonnage 132,500 
 

เลือกข้ึน - ลงได้ 3 เมือง Italy - France - Spain 
 
 
 
 
 
 
 

โปรโมช่ัน!!  ท่านที ่2 ลดทันท ี50% (ราคาพิเศษนี้ภายใน 31 ตุลาคม  2561 เท่านั้น) 
กําหนดการเดินทาง วันที่   4-11 / 11-18 / 18-25 ม.ค. 62        
                                1-8 / 8-15 / 15-22 / 22-29 ก.พ. 62 
                                1-8 / 8-15 / 15-22 / 22-29 มี.ค. / 29มี.ค.-5เม.ย. 62     ราคาเริ่มต้นที่   29,900.-                               
                                                                                                        (พักห้องไม่มีหน้าต่าง) 
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า 

โปรโมชั่น  ท่านที่ 2 ลดทันท ี50% (ราคาพิเศษนี้ภายใน 31 ตุลาคม  2561 เท่านัน้) 
 

ราคาห้องพัก บนเรือ
ต่อท่าน (บาท) 

Sailing : 4-11 / 11-18 / 18-25 ม.ค. // 1-8 / 8-15 / 15-22 / 22-29 ก.พ. 62 
1-8 / 8-15 / 15-22 / 22-29 มี.ค. / 29มี.ค.-5เม.ย. 62 

ห้องพักแบบ Classic  ห้องพักแบบ  Premium 
3rd & 4th 

(ผู้ใหญ)่ 

เด็กอายุต่ํากว่า18ปี  
***  

พักกับผู้ใหญ่2ท่าน  
Inside Outside Balcony Inside Outside Balcony 

29,900. 40,900. 49,900. 33,900. 44,900. 53,900. 18,000.- 8,500.- 

อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, 
การเรียกเก็บเซอร์ชาร์จจากทางเรือฯ 

เราสามารถจองตั๋วเครื่องบินและที่พักเพิ่มเติมให้ท่าน รับประกันราคาถูก  
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 

 

ชนิดและประเภทห้องพัก บนเรือ COSTA DIADEMA 

        
                          INSIDE                                                          OCEAN VIEW                                     

 
OCEAN VIEW BALCONY  
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สิ่งอํานวยความสะดวกบนเรือสําราญ COSTA DIADEMA 

  

          Teodora Bar                                   Vinoteca Huit Huit 

 
Birreria-La-Fiamma                                Teatro Teatro Emerald 

 
Ristorante Fiorentino                               Lido Stella Del Sud 
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  Bar Bollicine                                        Atrio Eliodoro 

                          
                   Tavola Teppanyaki                                      Lido Diana 
อัตรานี้รวม 
1. ค่าห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่  7 คืน  (พักหอ้งละ 2 ท่าน) 
2. ภาษีท่าเรือ และค่าประกัน     
3. อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ) 
อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าวีซ่าเชงเกน, ค่าทัวร์บนฝั่ง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

2. ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่ารถรับ ส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน, ค่าประกันสุขภาพและอุบัตเหต ุ
3. ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ EUR70  /  เด็กอายุ 14-4 ปี EUR35 /  เด็กอายุตํากว่า 4 ปี ฟรี 
เงื่อนไขการขําระเงิน 
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง 
(ที่ไม่หมดอายภุายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมา
ได้ที่ Fax 0 2116 6423  หรอื LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 80 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 85 
วันทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา 
หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสทิธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
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* หากระยะเวลาในการจองน้อยกว่า 75 วันทําการ ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ใคร่ขอเรียกเก็บยอดทั้งหมดทันที
ที่ทําการจอง 
- ยกเลิกหลังการยืนยัน และชําระเงนิแล้ว เก็บค่าใช้จา่ยเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึน้อยู่กับระยะเวลาในการจอง และจํานวนห้องว่างบนเรือ 

เงื่อนไขการยกเลิก 
ยกเลิกมากกว่า 76 วันทําการ     ก่อนการเดินทาง ท่านละ 3,500 บาท 
ยกเลิกภายใน  75-61 วันทําการ ก่อนการเดินทาง ชําระ 30% ของราคาเต็ม  
ยกเลิกภายใน  60-29 วันทําการ ก่อนการเดินทาง ชําระ 50% ของราคาเต็ม 
ยกเลิกภายใน  28-15 วันทําการ ก่อนการเดนิทาง ชําระ 75% ของราคาเต็ม 
ยกเลิกภายใน 14 วันทําการ       ก่อนการเดินทาง ชําระ 100% เต็ม 

หมายเหตุ 
1. ขอสงวนสิทธิ์ในการปล่ียนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง, จํานวนห้องพักเรือที่ยังว่างอยู่ 
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงเวลาและท่าเรือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางเรือจะแจ้งมา 
หมายเหตุ  ท่านสามารถเลือกขึ้นได้ใน 3 เมืองนี ้หากแต่การขึ้น และลงต้องเป็นเมืองเดียวกัน 
1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ  ไม่สามารถคืนค่า
ทัวร์ให้ได้ 
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การ
นัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็น
สําคัญ 

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง 
กรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง 

ควรรบีทําเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัทฯอีกครั้ง 
หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

*** เมื่อท่านได้ชําระเงินค่ามัดจําบริการทัวร์ หรือชําระค่าบริการทัวร์เต็มจํานวนแล้ว *** 
*** ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตา่งๆ ** 

 


