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แพ็คเกจล่องเรือส าราญ Norwegian Epic 8 วัน 7 คืน  
บาร์เซโลนา สเปน - เนเปิลส์ อิตาลี - ซีวีตาเวกเกีย - ฟลเรนซ์ ปิซ่า - คานส์ ฝรั่งเศส 

ปัลมา เกาะมาจอร์กา สเปน - บาร์เซโลนา 

  
Norwegian Epic: Epic Class 

DESTINATIONS Western Mediterranean from Barcelona  

 

 
ก าหนนกการเกินทาง  วันท่ี  28ตุลาคม-4พฤศจิกายน 2561                    ราคาเริ่มต้นที่   48,900 บาท 
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สรุปการเกินทางโกยย่อ 

วันที่1 
อิสระเกินทางเอง จากกรุงเทพฯ (ไม่รวมต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ) - ท่าเทยีบเรือ บาร์เซโลนา สเปน -  เช็คอนิขึ้นเรือ
ส าราญ Norwegian Epic - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่2 
เรือส าราญล่องน่านน้ าสากล (เต็มวัน) - เพลิกเพลินกับกิจกรรมบนเรอืมากมาย อาทิ หน้องสมุก, หน้องอินเตอร์เน็ตคา
เฟ,่ หน้องเลน่เกม, สระว่ายน้ า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, โยคะหน้องสปา, หน้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน,รา้น 
Duty Free ฯลฯ 

วันที่3 
เรือส าราญเทยีบท่า เนเปิลส์ อิตาลี - อิสระเกนิเล่นชมเมือง หนรือเลือกซื้อทัวร์เสริม (โปรกสอบถามอัตราค่าบริการ
บนเรือเพิ่เติม) - กลับขึ้นเรือส าราญ อิสระพักผ่อน 

วันที่4 
เรือส าราญเทยีบท่า โรม ซีวีตาเวกเกีย อติาลี - อิสระเกินเล่นชมเมือง หนรือเลือกซื้อทวัร์เสริม (โปรกสอบถามอัตรา
ค่าบริการบนเรือเพิ่เติม) - กลับขึ้นเรือส าราญ อิสระพักผ่อน 

วันที่5 
เรือส าราญเทยีบท่า ฟลเรนซ์ ปิซ่า อิตาล ี - อิสระเกินเล่นชมเมือง หนรือเลือกซื้อทัวร์เสริม (โปรกสอบถามอัตรา
ค่าบริการบนเรือเพิ่เติม) - กลับขึ้นเรือส าราญ อิสระพักผ่อน 

วันที่6 
เรือส าราญเทยีบท่า คานส์ ฝรั่งเศส  - อิสระเกนิเล่นชมเมือง หนรือเลือกซื้อทัวร์เสริม (โปรกสอบถามอัตราค่าบริการ
บนเรือเพิ่เติม) - กลับขึ้นเรือส าราญ อิสระพักผ่อน 

วันที่7 
เรือส าราญเทยีบท่า ปัลมา เกาะมาจอร์กา สเปน - อิสระเกนิเล่นชมเมือง หนรือเลือกซื้อทัวร์เสริม (โปรกสอบถาม
อัตราค่าบริการบนเรือเพิ่เติม) - กลับขึ้นเรือส าราญ อสิระพักผ่อน 

วันที่8 อ าลาเรือส าราญ จอกเทียบท่า บาร์เซโลนา สเปน - อิสระเกนิทางกลบัโกยสวัสกิภาพ 

 
อัตราค่าบริการ ช าระต่อท่าน วันที่ 28ตุลาคม-4พฤศจิกายน 2561 

ประเภทหน้องพักบนเรือ / Cabin  / พักหนอ้งละ 2 ท่าน                 ราคาท่านละ                               

หน้องมีระเบียงส่วนตัว ocean view with Balcony 9 หน้องเท่านั้น 48,900 บาท 

บุคคลที่ 3, 4 พักรวม (กรณีพักหน้องละ 3-4 ท่าน)    N/A 

พักเกี่ยว 87,800 บาท 

Internet offer 1,442.90 USD  ต่อท่าน 

อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงไก้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, 
การเรียกเก็บเซอร์ชาร์จจากทางเรือฯ 

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก  etravelway.com/airticket 
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อัตราค่าบริการรวม อัตรานี้ไม่รวม 
/ ค่าห้องพักบนเรือ นอร์วีเจียนอีปิค 7 คืน 
/ ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
/ Internet offer 1,442.90 USD  ต่อท่าน 
/ ภาษีท่าเรือ 
/ ทิปพนักงานบนเรือ Gratuity 

 
 

 

X ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล 
ค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพิ่มพิเศษที่นอกเหนือจากที่รวมใน
รายการ 
X ค่าท าหนังสือเดินทาง 
X ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple 
X ค่าทัวรเ์สริมบนฝั่ง 
X ค่าแพ็คเก็จเครื่องด่ืมบนเรือเช่น น้ าผลไม ้/ เครื่องดื่มทีม่ี
แอลกอฮอล์ฯ เป็นต้น 
X ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-บาร์เซโลนา(BCN)-
กรุงเทพฯ 
X รถรับส่งไป-กลับ ส่งระหวา่งท่าเรือและสนามบิน 

  เงื่อนไขการช าระเงิน :  
- โปรกช าระคา่ทัวร์ยอกเต็มจ านวน หลังจากที่ได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 1-2 วันท าการนับ 
จากวันจองทัวร์ พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไมห่มดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง 
เล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423  (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ 
ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสทิธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- แพ็คเกจนี ้ไม่มีเจ้าหน้าที่ทวัร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
เงื่อนไขการยกเลิก : ยกเลิกภายหนลังการช าระ เก็บเต็ม 100 %  

เนื่องจากเป็นแพ็คเกจทัวรร์าคาโปรโมชั่น เมื่อช าระค่าบริการยอกเต็มจ านวนแล้ว  
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เกินทาง หนรือยกเลิก ขอคืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใกกต็าม 

หนมายเหนตุ : ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง, จ านวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่ 
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เพื่อประโยชน์ของผูเ้กินทาง โปรกศึกษาเงือ่นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ะบุในรายการทั้งหนมก 
หนลังจากท่านท าการจองทัวร์แล้ว ทางบรษิัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตัิตามเงื่อนไขกังกล่าว 

 

เงื่อนไขการใชบ้ริการ 
1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรอืส าราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งน าเที่ยว 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ หรอืต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. ส าหรับท่านที่ยังไม่มีวีซ่า แนะน าให้จองแพ็คเกจทัวร์ล่วงหน้า 50 วันท าการก่อนการเดินทางขึ้นไป (เพื่อเผื่อเวลายื่นเอกสารขอ   
วีซ่า โดยใช้เวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 15-20 วันท าการ ต่อสถานฑูต) 
4. ทางบริษัทฯ มีบริการออก E-Ticket เพื่อประกอบการย่ืนเอกสารขอวีซ่า (มีคา่บริการ 300 บาท ต่อเอกสาร 1 ฉบับ) 
5. อัตรานี้ เป็นราคาเริ่มต้น ของห้องพักแต่ละแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, ทางโรงแรมเรียก
เก็บ เซอร์ชาร์จ เพิ่มเติมกรณีเข้าพักในช่วงที่มีการจัดงานแฟร์ ฯลฯ ทัง้นี้เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันราคาอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการ
ยืนยันห้องพักว่างแลว้ 
6. แพ็คเกจนี ้เหมาะส าหรับผู้เดินทางที่ต้องการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง มีความยืดหยุ่นในการท่องเที่ยวสูงสามารถ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ อาทิ ฝรั่งเศส ฯ ได้ดี  
7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทก าหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่น และเงื่อนไขต่างๆ โดย
ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
8. กรณีทีผู่้เดินทาง ต้องการแวะเที่ยว บาร์เซโลนา สเปน ก่อนเริ่มทริป ท่านสามารถบนิไปถึงล่วงหน้าได้ก่อน แล้วจึงมาร่วมทริป 
ตามรายละเอียดของแพ็คเกจทัวร์ทีร่ะบุไว้ 
* เมื่อช าระค่าแพค็เกจทัวร์แล้ว จะไม่สามารถขอคืนค่าเดินทางคืนได้ เมื่อประสงค์จะขอยกเลิกการเดินทางในทุกกรณ ี
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทก าหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นและเง่ือนไขต่างๆ โดย
ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
* กรุณาแจ้งเจา้หน้าที่ของบริษัทในกรณีที่ผู้เดินทางพิการ หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษในขณะเดินทางท่องเที่ยว หรือ
ล่องเรือ 
* ผู้โดยสารที่ตัง้ครรภ์จะต้องค านึงถึงความเสี่ยงในการเดินทาง เพราะบนเรือจะไม่มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
* หนังสือเดินทางของท่านต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง และต้องมีหน้าว่าง 3 หน้า เพื่อใชใ้นหาร
ประทับตรา 
* การเปลี่ยนช่ือผู้เดินทาง วันเดินทาง หรือโปรแกรมท่องเที่ยว ภายในวันที่ช าระเงินค่าแพ็คเกจทัวร์นั้น จะถือว่าท่านยกเลิกการ
จองและต้องท าการจองใหม่ 
การช าระค่าบริการ 

     * กรุณาช าระเต็มจ านวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจ านวนจ ากัด 
 


