
 

 

สมัผสัประสบการณก์ารเดินทางสดุหรใูนเสน้ทาง

เมดิเตอรเ์รเนียนฝ่ังตะวนัออกกบัเรอืส าราญ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

เดินทาง: 12 – 21 เมษายน 2562 

(10 วนั 7 คืน) 

ราคาเริม่ตน้ท่ี79,999บาท 

อิตาลี – กรีซ – อลับาเนีย – โครเอเชีย 

MSC LIRICA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSC LIRICA (เอม็เอสซี ลริิก้า) 

ขนาดของเรือ  : 59,058 ตัน   จ านวนผู้โดยสาร : 1,560
จ านวนช้ัน  : 13 ช้ัน    ห้องอาหาร  : 4 ห้อง 
คลบั/บาร์  : 8 บาร์    สระว่ายน า้  : 2 สระ 



 

 
รายละเอียดโปรแกรม 

 
 

21.00 น. พบเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ G ประตูทางเข้าท่ี 4 อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร์สายการบิน ลฟุฮันซ่า แอร์ไลนส์ (Lufthansa Airlines) 

23.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินแฟร้งคเ์ฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยเท่ียวบิน LH773 
 
 
06.00 น. เดินทางถึง สนามบินแฟร้งเฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองบิน 
08.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินแฟร้งเฟิร์ต สู่สนามบินมาร์โคโปโล เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี 

โดยเท่ียวบิน LH324 
09.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมาร์โคโปโล เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ตามเวลาทอ้งถ่ิน 

ซ่ึงชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง จากนั้นผ่านพิธีการตรวจหนงัสือเดินทาง และศุลกากร นาํ
ท่านโดยสารรถโคช้ปรับอากาศท่ีใหบ้ริการโดย MSC Cruise มุ่งหนา้สู่ท่าเรือเวนิส  

11.00 น. นาํท่านเดินถึงท่าเรือเวนิส นาํท่านทาํการเช็คอินเพื่อข้ึนเรือ MSC Lirica ซ่ึงเป็นเรือสาํราญ
สัญชาติอิตาลี ท่ีพร้อมใหบ้ริการในระดบัสากล และเม่ือข้ึนมาบนเรือสาํราญแลว้ (หากเวลา
เอ้ืออาํนวย) เจา้หน้าท่ีจะพาท่านเดินชมภายในเรือสําราญเพื่อรับทราบถึงรายละเอียดและ
สถานท่ีต่างๆ บนเรือสําราญ ท่านสามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม (ชา, กาแฟ) 
ภายในเรือ ซ่ึงมีบริการตลอด 24 ช.ม. ตามหอ้งอาหารต่างๆ ก่อนรับประทานอาหารคํ่า  *** 
ก่อนท่ีเรือสาํราญจะทาํการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซอ้มหนีภยัตามหลกัสากล 
(Muster Drill) ขอใหผู้โ้ดยสารทุกท่านมารายงานตวัยงัจุดท่ีกาํหนดไว ้โดยสังเกตจุดรวมพล
ของแต่ล่ะท่านไดท่ี้แผน่ป้ายดา้นหลงัประตูหอ้งพกัของท่าน*** 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 
16.30 น. เรือสาํราญออกจากท่าเรือเวนิส มุ่งหนา้สู่เมืองบารี ประเทศอิตาลี 
ค า่ รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 

วนัศุกร์ที ่12 เม.ย. 2562  กรุงเทพฯ/สุวรรณภุม ิ        (1) 

วนัเสาร์ที ่13 เม.ย. 2562  แฟร้งค์เฟิร์ต – เวนิส – ล่องเรือส าราญ MSC Lirica    (2) 



 

หลังรับประทานอาหารคํ่า ท่านสามารถพกัผ่อนตามอัธยาศยั  หรือเลือกใช้บริการห้อง
กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสําราญ ไม่ว่าจะเป็นสปา, ซาวน่า, ห้องอาหารบุปเฟ่ต์, ร้านขาย
สินคา้ปลอดภาษี (Duty Free) และกิจกรรมสันทนาการอ่ืนๆ อีกมากมาย ***ท่านสามารถ
รับทราบรายละเอยีดของกจิกรรมต่าง ๆ ที่เรือส าราญ MSC Lirica จะจัดขึน้ในวันถัดไปได้

จ า ก
เอกสาร 
Daily 

Program ทีจ่ะส่งถึงห้องพกัของท่านทุกคนื*** 
** ร้านสินค้าปลอดภาษแีละคาสิโนจะเปิดหลงัจากทีเ่รือส าราญล่องอยู่น่านน า้สากล** 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ  
หลังจากนั้ น อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสําราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือก
รับประทานอาหารหรือนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมท่ีมีภายในเรือสาํราญมากมาย
ไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็น ชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วน
สันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการ
บนเรือสาํราญ เช่น 

วนัอาทติย์ที ่14 เม.ย. 2562  เมอืงบารี, ประเทศอติาล ี(อิสระเลือกซ้ือทวัร์เสริมบนฝ่ัง)   (3) 



 

Public Room  : บาร์และเลาจน,์ หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เน็ต 
Entertainment  : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซํ้ ากนัในทุกคํ่าคืน) หรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั 

เลาจน ์บาร์ต่างๆ หลากหลายสไตล,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities : สระวา่ยนํ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนส 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม , บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญฯ  

พกัผ่อนบนเรือสาํราญตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกทาํกิจกรรมท่ีมีภายในเรือสาํราญ
มากมายไดต้ามใจชอบ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 
12.00 น. เรือสาํราญเทียบท่า ณ เมอืงบารี ประเทศอิตาลี  

เมอืงบารี เมืองหลวงของแควน้ปูลยา และเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองของอิตาลีทางตอนใต ้อยู่
ใกล้กับทะเลเอเดรียติก จนได้รับสมญานามว่า “แคลิฟอร์เนียตอนใต้ของอิตาลี” เป็น
ศนูยก์ลางการเดินเรือและศนูยก์ลางของอาณาจกัรไบเซนไทน์ทางตอนใตข้องอิตาลี ปัจจุบนั
เมืองบารียงัคงสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม มีความเจริญทางศาสนา ในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
เมืองไดถู้กระเบิดทาํลาย ต่อมาไดบู้รณะข้ึนมาใหม่ ปัจจุบนัมีบา้นเรือนทนัสมยัสลบักบัซาก
ความเจริญในอดีต อิสระใหท่้านเลือกซ้ือทวัร์เสริมท่ีทางเรือไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้ 
แนะน าทวัร์เสริมบนฝ่ังที่น่าสนใจ 
- CITY TOUR (CODE: BAR01) – USD 43/PP* 
ทัว ร์ น้ีจะนําท่านเดินเ ล่นสบายๆ ในย่าน
ประวติัศาสตร์ของ "Bari Vecchia" และ
สถาปัตยกรรมยุคกลาง รวมไปถึงการเยีย่มชม
มหาวิหารเซนต์นิโคลัสท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็น
เกียรติแก่นกับุญอุปถมัภข์องเมืองบารี ก่อตั้ง
ข้ึนเม่ือปลายศตวรรษท่ี 11 คริ  สตจกัรซ่ึง
ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีแสวงบุญทางศาสนาท่ีสาํคญั และนาํท่านปราสาท Bari's old Norman 
จากนั้นอิสระใหท่้านเดินชมและเลือกซ้ือของฝากท่ีระลึก ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทาง
กลบัสู่ท่าเรือฯ โปรดทราบ: การเดินทางคร้ังน้ีไม่เหมาะสําหรับผูท่ี้มีปัญหาในการเดินหรือ
ใชร้ถเขน็ 



 

18.00 น. เรือสาํราญออกจากท่าเรือเมืองบารี มุ่งหนา้สู่เมืองคาตาโคลอน ประเทศกรีซ 
ค า่ รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 

หลังรับประทานอาหารคํ่า ท่านสามารถพกัผ่อนตามอัธยาศยั หรือเลือกใช้บริการห้อง
กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสาํราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือจดัให ้ณ หอ้งเธียร์
เตอร์ท่ีชั้น 5 และชั้น 6 ดา้นหัวเรือ หากท่านใดท่ีชอบการเส่ียงโชค ท่านสามารถไปได้ท่ี
คาสิโน ชั้น 6 สาํหรับท่านท่ีชอบแดนซ์หรือนัง่ฟังเพลง กส็ามารถเลือกใชบ้ริการไดท่ี้ คลบั/
เลาจน ์หรือ บาร์ต่างๆ ได ้
 

 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 

จากนั้น อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือสําราญฯ ตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทาน
อาหารหรือนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมท่ีมีภายในเรือสําราญมากมายไดต้ามใจ
ชอบ ไม่ว่าจะเป็น ชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนา
การอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือ
สาํราญฯ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 
13.00 น. เรือสําราญจอดเทียบท่า ณ เมืองคาตาโคลอน ประเทศกรีซ เมืองท่าฝ่ังทะเลอะเดรียติคท่ี

สาํคญัของประเทศอิตาลี เป็นเมืองเก่าแก่และมีความหลากหลายของความงดงามดา้นศิลปะ
สถาปัตยกรรมในสไตลก์รีก, ไบเซนไทน์, บาร็อค และโรมาเนสก ์ตั้งอยูท่างฝ่ังตะวนัออก
เฉียงใตข้องประเทศอิตาลี อิสระใหท่้านเลือกซ้ือทวัร์เสริมท่ีทางเรือไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้ 

 แนะน าทวัร์เสริมบนฝ่ังทีน่่าสนใจ 
- OLYMPIA & MUSEUM (CODE: KAT04) – 

USD 69/PP 
ทวัร์น้ีจะนาํท่านเท่ียวชมเมืองโอลิมเปีย (Olympia) อีก
หน่ึงเมืองท่องเท่ี  ยวท่ีมีความสําคัญทางด้าน
ประวติัศาสตร์ และเป็นแหล่งโบราณคดีท่ีมีช่ือเสียง
โด่งดงัอีกแห่งหน่ึงของประเทศกรีซ และหากยอ้นเวลา
กลบัไปประมาณ 776 ปีก่อนคริสตกาล เมืองแห่งน้ียงัเคยถูกใชเ้ป็นสถานท่ีจดัโอลิมปิกเกมส์

วนัจันทร์ที ่15 เม.ย. 2562  เมอืงคาตาโคลอน, ประเทศกรีซ (อิสระเลือกซ้ือทวัร์เสริมบนฝ่ัง)  (4) 



 

เป็นท่ีแรกเพื่อเป็นเกียรติให้แก่เทพเจา้โอลิมเปียเซอุส เป็นซ่ึงจะมีการแข่งขนักีฬาเช่น วิ่ง 
มวยปลํ้ า ชกมวย ทุ่มนํ้ าหนัก กระโดดไกล ข่ีมา้ ขบัรถมา้ แข่งขนัการประพนัธ์ การแต่ง
กลอน และการอ่านประวติัศาสตร์ จะจดัสําหรับผูช้ายชาวกรีซและโรมนัเท่านั้น โดยมีข้ึน
ทุกๆ 4 ปี และหา้มผูห้ญิงเขา้ชมอีกดว้ย โปรดทราบ: การเดินทางคร้ังน้ีไม่เหมาะสาํหรับผูท่ี้
ใชร้ถเขน็และมีปัญหาในการเดิน อนุญาตเฉพาะกลอ้งท่ีไม่มีแฟลชภายในพิพิธภณัฑเ์ท่านั้น 

ค า่ รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 
หลังรับประทานอาหารคํ่า ท่านสามารถพกัผ่อนตามอัธยาศยั หรือเลือกใช้บริการห้อง
กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสาํราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือจดัให ้ณ หอ้งเธียร์
เตอร์ท่ีชั้น 5 และชั้น 6 ดา้นหัวเรือ หากท่านใดท่ีชอบการเส่ียงโชค ท่านสามารถไปได้ท่ี
คาสิโน ชั้น 6 สาํหรับท่านท่ีชอบแดนซ์หรือนัง่ฟังเพลง กส็ามารถเลือกใชบ้ริการไดท่ี้ คลบั/
เลาจน ์หรือ บาร์ต่างๆ ได ้

19.00 น. เรือสาํราญออกจากท่าเรือเมืองคาตาโคลอน มุ่งหนา้สู่เมืองมิโคนอส ประเทศกรีซ 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 

จากนั้น อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือสําราญฯ ตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทาน
อาหารหรือนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมท่ีมีภายในเรือสําราญมากมายไดต้ามใจ
ชอบ ไม่ว่าจะเป็น ชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนา
การอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือ
สาํราญ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 
11.00 น. เรือสาํราญจอดเทียบท่า ณ เมอืงมโิคนอส ประเทศกรีซ อิสระใหท่้านเลือกซ้ือทวัร์เสริมท่ีทาง

เรือไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้ 
 แนะน าทวัร์เสริมบนฝ่ังทีน่่าสนใจ 

- MYKONOS ISLAND TOUR (CODE: MYK05 - USD 54/PP  

วนัองัคารที ่16 เม.ย. 2562  เมอืงมโิคนอส, ประเทศกรีซ (อิสระเลือกซ้ือทวัร์เสริมบนฝ่ัง)   (5) 



 

ทวัร์น้ีนาํท่านชม เกาะมโิคนอส  พร้อมเกบ็บนัทึกภาพคู่กบั กงัหันลม ท่ีเรียงรายอยูริ่มชายฝ่ัง
อนัเป็นสัญลกัษณ์ของเกาะ ซ่ึงในอดีตมีมากกว่า 70 กงัหัน จากนั้นเยอืน ย่านเวนิสน้อย ท่ีมี
บา้นเรือน ร้านคา้สร้างคร่อมชายฝ่ังริมทะเล ผ่านชม
โบสถแ์ละอาคาร ร้านคา้ บาร์ ท่ีตั้งอยู่หนา้อ่าว เขา้สู่ 
ย่านตัวเมืองเ ก่า  ท่ี มีความงดงามประกอบด้วย
บา้นเรือนสีขาวตดักบัประตูหนา้ต่างสีฟ้าเขม้ ระเบียง
ปลูกดอกไมป้ระดบัสีสันสดใส มีร้านอาหารทะเลสด 
ๆ บริการแก่นกัท่องเท่ียว แกลม้เคร่ืองด่ืมเยน็ ๆ มีถนนสายเลก็ ๆ ภายในเมืองสลบัซับซอ้น 
เตม็ไปดว้ยร้านขายของท่ีระลึกใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

ค า่ รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 
หลังรับประทานอาหารคํ่า ท่านสามารถพกัผ่อนตามอัธยาศยั หรือเลือกใช้บริการห้อง
กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสาํราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือจดัให ้ณ หอ้งเธียร์
เตอร์ท่ีชั้น 5 และชั้น 6 ดา้นหัวเรือ หากท่านใดท่ีชอบการเส่ียงโชค ท่านสามารถไปได้ท่ี
คาสิโน ชั้น 6 สาํหรับท่านท่ีชอบแดนซ์หรือนัง่ฟังเพลง กส็ามารถเลือกใชบ้ริการไดท่ี้ คลบั/
เลาจน ์หรือ บาร์ต่างๆ ได ้

20.00  น. เรือสาํราญออกจากท่าเรือ เมืองมิโคนอส เพื่อมุ่งหนา้สู่เมืองพิเรอุส ประเทศกรีซ 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 
07.00 น. เรือสาํราญจอดเทียบท่า ณ เมืองพเิรอุส ประเทศกรีซ เมืองท่าสาํคญัของประเทศกรีซ หรือท่ี

เรียกกนัในภาษาราชการว่า สาธารณรัฐเฮลเลนิก Hellenic Republic อิสระใหท่้านเลือกซ้ือ
ทวัร์เสริมท่ีทางเรือไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้ 

 แนะน าทวัร์เสริมบนฝ่ังทีน่่าสนใจ 
- PLAKA, ACROPOLIS & ARCHAEOLOGICAL MUSEUM (CODE: PIR02) – 

USD 87/PP 

วนัพธุที ่17 เม.ย. 2562  เมอืงพเิรอสุ, ประเทศกรีซ  (อิสระเลือกซ้ือทวัร์เสริมบนฝ่ัง)   (6) 



 

 ทัว ร์ น้ี จ ะ นํ า ท่ า น เ ท่ี ย ว ช ม  เ มื อ ง อ โ ค ร โพลิ ส 
(ACROPOLIS) ท่ีตั้งอยูสู่งเหนือเมืองข้ึนไปประมาณ 
200 ฟุต (61 เมตร) ถือเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสง่างามและ
ยิ่งใหญ่ท่ีสุดท่ามกลางส่ิงก่อสร้างทั้ งหลายในกรีก 
ท่านจะไดช้มซากแห่งความยิ่งใหญ่ของเมืองท่ี เคย
เป็นอาณาจักรท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของกรีก ผ่านประตู
ทางเขา้ “โพรเพอเลีย” สร้างดว้ยหินอ่อนท่ีไดม้าจากภูเขาเพนเทลิคอน มีความยาว 164 ฟุต 
(50 เมตร) ชมความงามของ เสาไอโอนิค 8 ตน้ ท่ีคงอยูใ่นสภาพท่ีไม่บุบสลาย ชม วิหารพา
เธนอน วิหารท่ีสร้างข้ึนเพื่อบูชาเทพธิดาพรหมจรรย ์ชมจตุัรัสรัฐธรรมนูญ หน่ึงในสอง
จตุัรัสหลกัของเมือง จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ย่านพลาก้า (PLAKA) ยา่นเก่าแก่บริเวณเชิง
เขาอโครโปลิส อิสระให้ท่านเท่ียวซอกแซกในแหล่งรวมนกัท่องเท่ียวทัว่ทุกมุมโลก ถนน
หนทางตรอกซอกซอยเต็มไปดว้ยร้านคา้ บาร์ ภตัตาคาร คึกคกัพลุกพล่านไปดว้ยผูค้นทั้ง
กลางวนัและยามคํ่าคืน เชิญท่านชอ้ปป้ิงของฝาก ของท่ีระลึกมากมาย ไม่ว่าจะป็นประเภท
งานหัตถกรรม และงานประติมากรรมท่ีเก่ียวกบัเทพเจา้ของกรีก หรือจะเป็นสินคา้พวกจิว
เวลร่ี และรวมถึง ของเก่าสําหรับนักสะสมก็หาไดท่ี้น่ี ในราคาย่อมเยา โปรดทราบ: ทวัร์
ประกอบดว้ยการเดินท่ียาวนานและบางคร้ังกท็า้ทายบนพื้นท่ีท่ีไม่เรียบแมไ้ม่เหมาะสาํหรับ
ผูท่ี้มีปัญหาในการเดินหรือใชร้ถเขน็ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 
บ่าย อิสระใหท่้านพกัผอ่นบนเรือสาํราญฯ ตามอธัยาศยั 
16.00 น. เรือสาํราญออกท่าเรือเมืองพิเรอุส เพื่อมุ่งหนา้สู่เมืองซารันเด ประเทศอลับาเนีย 

จากนั้น อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือสําราญฯ ตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทาน
อาหารหรือนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมท่ีมีภายในเรือสําราญมากมายไดต้ามใจ
ชอบ ไม่ว่าจะเป็น ชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนา
การอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือ
สาํราญ 

ค า่ รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 
หลังรับประทานอาหารคํ่า ท่านสามารถพกัผ่อนตามอัธยาศยั หรือเลือกใช้บริการห้อง
กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสาํราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือจดัให ้ณ หอ้งเธียร์



 

เตอร์ท่ีชั้น 5 และชั้น 6 ดา้นหัวเรือ หากท่านใดท่ีชอบการเส่ียงโชค ท่านสามารถไปได้ท่ี
คาสิโน ชั้น 6 สาํหรับท่านท่ีชอบแดนซ์หรือนัง่ฟังเพลง กส็ามารถเลือกใชบ้ริการไดท่ี้ คลบั/
เลาจน ์หรือ บาร์ต่างๆ ได ้

 
 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 

จากนั้น อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือสําราญฯ ตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทาน
อาหารหรือนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมท่ีมีภายในเรือสําราญมากมายไดต้ามใจ
ชอบไม่ว่าจะเป็น ชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนา
การอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือ
สาํราญ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 
13.00 น. เรือสาํราญจอดเทียบท่า ณ เมอืงซารันเด ประเทศอลับาเนีย 

อิสระใหท่้านเลือกซ้ือทวัร์เสริมท่ีทางเรือไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้ 
 แนะน าทวัร์เสริมบนฝ่ังทีน่่าสนใจ 

- SARANDA CITY TOUR (CODE: SAR01) – USD 
43/PP 

ทวัร์น้ีเร่ิมตน้ดว้ยการนั่งรถโคช้ชมวิวไปยงัใจกลางเมือง 
เพื่อเยี่ยมชม โบสถ์ไบแซนไทน์ จากนั้นเดินทางต่อเขา้ไป
ยงัตวัเมืองโดยเดินเทา้เพื่อไปยงัพิพิธภณัฑ์ ซ่ึงเป็นแหล่ง
เกบ็ของโมเสคและส่ิงประดิษฐท์างโบราณคดีท่ีพบในภูมิภาคน้ี จากนั้นคุณ จะพลิดเพลินไป
กบัทศันียภาพอนังดงามของถนนสายหลกัและอาคารหลกัของเมืองซารันเด เช่นโรงเรียน
มธัยม "Hasan Tahsini" และสาขาของมหาวิทยาลยัติรานา จากนั้นนาํท่านเดินทางไปยงั 
Lëkurës Hill ใหท่้านไดเ้กบ็ภาพวิว ทศันียภาพของตวัเมืองซารันเด และหากสภาพอากาศ
แจ่มใสยงัทาํใหเ้ห็นทศันียภาพของเมืองคอร์ฟู ท่ีอยูใ่กลเ้คียง โปรดทราบ: การเดินทางคร้ังน้ี
ไม่เหมาะสาํหรับผูท่ี้ใชร้ถเขน็ แต่งกายเรียบร้อยเน่ืองจากมีเขา้ชมสถานท่ีท่ีมีความสาํคญัทาง
ศาสนา 

ค า่ รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 

วนัพฤหัสบดีที ่18 เม.ย. 2562  เมอืงซารันเด, ประเทศอลับาเนีย      (7) 



 

19.00 น. เรือสาํราญออกจากท่าเรือเมืองซารันเด เพื่อมุ่งหนา้สู่ เมืองดูบรอฟนิก ประเทศโครเอเชีย 
หลังรับประทานอาหารคํ่า ท่านสามารถพกัผ่อนตามอัธยาศยั หรือเลือกใช้บริการห้อง
กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสาํราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือจดัให ้ณ หอ้งเธียร์
เตอร์ท่ีชั้น 5 และชั้น 6 ดา้นหัวเรือ หากท่านใดท่ีชอบการเส่ียงโชค ท่านสามารถไปได้ท่ี
คาสิโน ชั้น 6 สาํหรับท่านท่ีชอบแดนซ์หรือนัง่ฟังเพลง กส็ามารถเลือกใชบ้ริการไดท่ี้ คลบั/
เลาจน ์หรือ บาร์ต่างๆ ได ้
 

 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 
08.00 น. เรือสาํราญจอดเทียบท่า ณ เมืองดูบรอฟนิก ประเทศโครเอเชีย ซ่ึงเป็นเมืองทางตอนใตข้อง

ประเทศโครเอเซียท่ีมีพรมแดนติดต่อกบัประเทศบอสเนีย-เฮอร์เซโกวีน่า ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็น
เมืองท่ีสวยงามติดอนัดบัโลกในปี ค.ศ. 1991อิสระให้ท่านเลือกซ้ือทวัร์เสริมท่ีทางเรือได้
จดัเตรียมไวใ้ห ้ 

 แนะน าทวัร์เสริมบนฝ่ังทีน่่าสนใจ 
- CITY TOUR (CODE: DUB01) – USD 50/PP 
 เ ท่ี ย ว ช ม ตัว เมือง ดูบรอฟนิก  ซ่ึ ง เ ค ย เ ป็น
เป้าหมายการโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ 
บา้นเรือนกว่าคร่ึง อนุสาวรียต่์าง ๆไดรั้บความ
เสียหาย และทรุดโทรม จนกระทัง่ในปี ค.ศ.
1995 ไดมี้การมีการลงนามในสนธิสัญญาสงบ
ศึก Erdut องคก์ารยูเนสโก (UNESCO) และ
สหภาพยโุรป จึงไดร่้วมกนับูรณะปฏิสังขรณ์เมืองข้ึนใหม่ จนดูบรอฟนิกกลบัมาสวยงามอีก
คร้ัง และได้รับการข้ึนทะเบียนประกาศให้เป็นมรดกโลกอีกเมืองหน่ึงโครเอเชีย ชม
ทศันียภาพของเมืองท่ีตั้ งอยู่ตามแนวชายฝ่ังทะเลอาเดรียติค ตวัเมืองจะเป็นป้อมปราการ
โบราณท่ีเป็นสัญลักษณ์ของเมือง บันทึกภาพแนวกาํแพงป้อมปราการของตัวเมือง ชม 
Rector’s Palace ศูนยก์ลางการบริหารของเมืองดูบรอฟนิคในอดีต เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีไดรั้บ
อิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีก-โรมนั ต่อจากนั้นชมสถานท่ีซ่ึงพระในนิกายฟรานซิสกนัใช้
เป็นท่ีปรุงยาขนานต่างๆ ภายใน พระอาราม เซนต์ ฟรานซิส ซ่ึงถือกนัวา่เป็นท่ีปรุงยา (เภสัช

วนัศุกร์ที ่19 เม.ย. 2562  เมอืงดูบรอฟนิก, ประเทศโครเอเชีย      (8) 



 

กรรม) แห่งแรกในยโุรป แลว้นาํท่านเกบ็บนัทึกภาพดา้นหนา้ของ Sponza Palace ท่ีสร้าง
ข้ึนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 ปัจจุบนัใชเ้ป็นสถานท่ีเกบ็รักษาเอกสารโบราณท่ีสาํคญั ๆ รวมถึง
คาํจารึกเป็นภาษาละตินโบราณท่ีใช้เตือนใจพ่อคา้วาณิชทางทะเล “ห้ามกระทาํการโกง
นํ้ าหนักในการซ้ือขาย ขณะท่ีท่านชั่ง/ตวง สินคา้ เพราะพระเจา้กาํลงัจบัตา และวดัความ
ซ่ือสัตยข์องท่านอยู่” ชมอาคารบา้นเรือนเก่าแก่ภายในป้อมปราการต่างๆ เช่น Dominican 
Monastery Church of St. Blaise ในสไตลบ์าร็อค Fort of St.John ประตู Pile Gate, Ploce 
Gate แลว้ใหท่้านเลือกชมสินคา้ของฝาก หรือเดินเกบ็บนัทึกภาพความงามของตวัเมืองต 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 
14.00 น. เรือสาํราญออกจากท่าเรือเมืองดูบรอฟนิก เพื่อมุ่งหนา้สู่เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี 

อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือสําราญฯ ตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร
หรือนัง่เล่นในคลบั เลาจน ์หรือทาํกิจกรรมท่ีมีภายในเรือสาํราญมากมายไดต้ามใจชอบไม่ว่า
จะเป็น ชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ 
มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสาํราญ 

ค า่ รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 
หมายเหตุ 

ในเยน็วนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวักาํหนดลาํดบัการนาํกระเป๋าและ
เช็คเอาทล์งจากเรือสําราญ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของ
เคร่ืองใชท่ี้จาํเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจา้หนา้ท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบ
ใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อน
ทาํการชาํระในวนัรุ่งข้ึน สาํหรับท่านท่ีตอ้งการชาํระผ่านบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จ
ค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ีท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 

 
 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 
08.30 น. เรือสาํราญจอดเทียบท่า ณ เมอืงเวนิส ประเทศอิตาลี 
10.00 น. นาํท่านเช็คเอาทอ์อกจากเรือสําราญฯ และนาํท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนงัสือเพื่อเดิน

ทางเขา้เมืองเวนิส ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซ่ึงทุกท่านจะตอ้งมายืนยนั
ระบุรับดว้ยตนเอง จากนั้นนาํท่านโดย 

วนัเสาร์ที ่20 เม.ย. 2562  เวนิส -  เวยีนนา        (9) 



 

11.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมาร์โคโปโล เมืองเวนิส นาํท่านเช็คอินเพื่อรับตัว๋โดยสารและ
โหลดกระเป๋า  

14.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินมาร์โคโปโล เมอืงเวนิส สู่เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสาร
การบิน ออสเตรียน แอร์ไลนส์ เท่ียวบิน OS524 

15.50 น. เดินทางถึงสนามบินเวยีนนา ประเทศออสเตรีย เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
23.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินเวยีนนา โดยเท่ียวบิน OS025 เพื่อมุ่งหนา้สู่สนามบินสุวรรณภูมิ 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ********** 
 
 
14.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

#### 

 

อตัราค่าบริการ (คณะผู้เดนิทางเป็นผู้ใหญ่ขั้นต า่ 20 ท่าน) 

ช่วงวนัเดินทาง 

12 – 21 เมษายน 2562 

ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ 

( คนที ่1 และ 2) 

ท่านที ่3 และ 4 

(พกัร่วมกบัท่านที ่1 และ 2) 
พกัเดี่ยวจ่ายเพิม่ 

ห้องพกัแบบไม่มีหน้าต่าง 79,999 - 25,000 

ห้องพกัแบบสวทีมีระเบียง 99,999 - 36,000 

 
ประเภทห้องพกับนเรือส าราญ 
- ห้องพกัแบบไม่มีหน้าต่าง (Inside Bella cabin) : ขนาด 13 to 21 sq.m. 
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- ห้องพกัแบบสวีทมีระเบียง (Suite Fantastica cabin) : ขนาด 27 sq.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
อตัราค่าบริการนีร้วม: 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั สายการบิน Lufthansa German Airlines และ Austrian 
Airlines 

2. หอ้งพกับนเรือสาํราญ 7 คืน (ตามหอ้งพกัท่ีท่านเลือก) 
3. รถรับส่งจากสนามบินและท่าเรือ 
4. อาหารบนเรือทุกม้ือ (ยกเวน้หอ้งอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือสาํราญ 
5. หวัหนา้ทวัร์คนไทยร่วมเดินทางเพื่อดูแลคณะ  
6. ภาษีท่าเรือ, ภาษีนํ้ ามนัสายการบิน ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามภาวะตลาดนํ้ ามันโลกซ่ึง

ประกาศโดยสายการบินทางบริษทัฯอาจมีการเรียกเกบ็เพิ่มหากมีการเปล่ียนแปลง 



 

7. ค่าขนกระเป๋าซ่ึงสายการบินมีบริการสาํหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ 
หากนํ้ าหนกัหรือจาํนวนของกระเป๋าเกินกว่าท่ีกาํหนดท่านอาจตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายโดยตรงกบัสาย
การบินท่ีเคานเ์ตอร์เช็คอิน 

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวติ (สาํหรับผูท่ี้อายไุม่
เกิน 70ปี) 

9. ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สาํหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70 ปี) 
 
อตัรานีไ้ม่รวม: 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
2. ค่าทวัร์เสริมบนฝ่ังต่างๆ (ท่ีไม่ไดแ้จง้ในโปรแกรม) 
3. ทิปพนกังานบนเรือ วนัละ Euro 10 ต่อท่าน (Euro 70 หรือ ประมาณ 2,800 บาท) 
4. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเชงเกน้ , ค่าวซ่ีาอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

 
เงื่อนไข: 
1. คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 20 ท่านและทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือน

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว 
2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมี

การประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีจะเดินทาง 
 
การส ารองการเดินทาง: 
1. บริษทัฯ ขอรับค่ามดัจาํสาํหรับการสาํรองท่านละ 40,000 บาท ภายหลงัจากมีการยนืยนัจากทางบริษทั

ภายใน 3 วนัหลงัจากไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาชาํระให้ครบถว้นก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 60 วนัมิฉะนั้นจะถือว่า

การสาํรองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางส่วนเป็นค่าดาํเนินการ 
3. เม่ือท่านได้ชาํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือ ชาํระ

โดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัทุก
กรณี ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 



 

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาแพคเกจ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ ไม่ว่า
กรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 
กรณียกเลิกการเดนิทาง: 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงิน เต็มจ านวน 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 – 30 วนั คืนเงิน คร่ึงหน่ึง ของคา่ทวัร์ 
 ยกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั  ไม่มีการคืนเงนิใดๆทัง้สิน้ 
 ยกเว้นกรณีท่ีบริษัททวัร์ น าเงินช าระคา่ตัว๋เคร่ืองบนิ คา่แลนด์ เพ่ือเตรียมการจดัน าเท่ียว ก่อนนกัท่องเท่ียวจะมีการแจ้ง
ยกเลิกการเดนิทาง บริษัททวัร์สามารถหกัช าระคา่ใช้จา่ยตามจริงก่อนท่ีจะคืนให้นกัท่องเท่ียวได้ เชน่ เท่ียวบนิพิเศษ 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยใน
เท่ียวบนินัน้ๆ 

 
หมายเหตุ: 

1. กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหผู้เ้ดินทางเขา้หรือออกประเทศ ทางบริษทัฯไม่สามารถ
คืนค่าทวัร์ใหไ้ด ้

2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผู ้
เดินทางทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 45 วนั ก่อนการเดินทาง 

3. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธวซ่ีาและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระ 
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ 
หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ สถานฑูตเกบ็ค่าธรรมเนียมวซ่ีา และไม่คืนทุกกรณี  

4. ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางกบัคณะทวัร์  บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกติ
นกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลเท่านั้น 

5. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะถือ
วา่ท่านสละสิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้

6. หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได ้
7. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัย

ธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออก
นอกประเทศ เป็นตน้ 



 

8. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะ
ของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้
เดินทางเป็นหลกั 

9. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการออกนอกประเทศไทย การนาํส่ิงของผิดกฏหมายไป
หรือกลบัระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติท่ีส่อไปในทางเส่ือม
เสียและผดิกฏหมาย 

  
 

รายการและราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 

ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษนี า้มนั และอืน่ๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบริษทัอกีคร้ัง 


