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สมัผสัประสบการณก์ารเดินทางสดุหรใูนเสน้ทาง

เมดิเตอรเ์รเนียนฝั� งตะวนัออกกบัเรอืสาํราญ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

เดินทาง: �� – �� เมษายน ���� 
(�� วนั � คืน) 

ราคาเริ�มตน้ที���,���บาท 

อิตาลี – กรซี – อลับาเนีย – โครเอเชีย 

MSC LIRICA 
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ขนาดของเรือ  : ��,��� ตัน   จํานวนผู้โดยสาร : �,���

จํานวนชั�น  : �� ชั�น    ห้องอาหาร  : � ห้อง 

คลบั/บาร์  : � บาร์    สระว่ายนํ�า  : � สระ 

MSC LIRICA (เอม็เอสซี ลริิก้า) 
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รายละเอียดโปรแกรม 

 
 

��.�� น. พบเจ้าหน้าที�บริษัทฯ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ G ประตูทางเข้าที�  4 อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร์สายการบิน ลฟุฮันซ่า แอร์ไลนส์ (Lufthansa Airlines) 

��.�� น. ออกเดินทางสู่ สนามบินแฟร้งคเ์ฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยเที�ยวบิน LH773 

 

 

��.�� น. เดินทางถึง สนามบินแฟร้งเฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�องบิน 

��.�� น. ออกเดินทางจากสนามบินแฟร้งเฟิร์ต สู่สนามบินมาร์โคโปโล เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี 

โดยเที�ยวบิน LH324 

��.�� น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมาร์โคโปโล เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ตามเวลาทอ้งถิ�น 

ซึ� งชา้กว่าประเทศไทย � ชั�วโมง จากนั�นผ่านพิธีการตรวจหนงัสือเดินทาง และศุลกากร นาํ

ท่านโดยสารรถโคช้ปรับอากาศที�ใหบ้ริการโดย MSC Cruise มุ่งหนา้สู่ท่าเรือเวนิส  

��.�� น. นาํท่านเดินถึงท่าเรือเวนิส นาํท่านทาํการเช็คอินเพื�อขึ�นเรือ MSC Lirica ซึ� งเป็นเรือสําราญ

สัญชาติอิตาลี ที�พร้อมใหบ้ริการในระดบัสากล และเมื�อขึ�นมาบนเรือสําราญแลว้ (หากเวลา

เอื�ออาํนวย) เจา้หน้าที�จะพาท่านเดินชมภายในเรือสําราญเพื�อรับทราบถึงรายละเอียดและ

สถานที�ต่างๆ บนเรือสําราญ ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื�องดื�ม (ชา, กาแฟ) 

ภายในเรือ ซึ� งมีบริการตลอด �� ช.ม. ตามหอ้งอาหารต่างๆ ก่อนรับประทานอาหารคํ�า  *** 

ก่อนที�เรือสาํราญจะทาํการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซอ้มหนีภยัตามหลกัสากล 

(Muster Drill) ขอใหผู้โ้ดยสารทุกท่านมารายงานตวัยงัจุดที�กาํหนดไว ้โดยสังเกตจุดรวมพล

ของแต่ล่ะท่านไดที้�แผน่ป้ายดา้นหลงัประตูหอ้งพกัของท่าน*** 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 

��.�� น. เรือสาํราญออกจากท่าเรือเวนิส มุ่งหนา้สู่เมืองบารี ประเทศอิตาลี 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 

วนัศุกร์ที� �� เม.ย. ����  กรุงเทพฯ/สุวรรณภุม ิ        (�) 

วนัเสาร์ที� �� เม.ย. ����  แฟร้งค์เฟิร์ต – เวนิส – ล่องเรือสําราญ MSC Lirica    (�) 
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หลังรับประทานอาหารคํ�า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศยั  หรือเลือกใช้บริการห้อง

กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสําราญ ไม่ว่าจะเป็นสปา, ซาวน่า, ห้องอาหารบุปเฟ่ต์, ร้านขาย

สินคา้ปลอดภาษี (Duty Free) และกิจกรรมสันทนาการอื�นๆ อีกมากมาย ***ท่านสามารถ

รับทราบรายละเอียดของกจิกรรมต่าง ๆ ที�เรือสําราญ MSC Lirica จะจัดขึ�นในวันถัดไปได้

จากเอกสาร Daily Program ที�จะส่งถึงห้องพกัของท่านทุกคนื*** 

** ร้านสินค้าปลอดภาษแีละคาสิโนจะเปิดหลงัจากที�เรือสําราญล่องอยู่น่านนํ�าสากล** 
 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ  

หลังจากนั� น อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสําราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือก

รับประทานอาหารหรือนั�งเล่นในคลบั เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมที�มีภายในเรือสาํราญมากมาย

ไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ชอ้ปปิ� งที�ร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วน

สันทนาการอื�นๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายที�ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการ

บนเรือสาํราญ เช่น 

Public Room  : บาร์และเลาจน,์ หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เน็ต 

Entertainment  : ชมโชวพ์ิเศษที�ทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซํ� ากนัในทุกคํ�าคืน) หรือจะเลือกนั�งเล่นในคลบั 

เลาจน ์บาร์ต่างๆ หลากหลายสไตล,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 

Sport and Activities : สระวา่ยนํ�า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนส 

Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม , บิวตี�  ซาลอน, โยคะ และอื�นๆ อีกมากมาย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญฯ  

พกัผ่อนบนเรือสําราญตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกทาํกิจกรรมที�มีภายในเรือสําราญ

มากมายไดต้ามใจชอบ 

วนัอาทติย์ที� �� เม.ย. ����  เมอืงบารี, ประเทศอติาล ี(อิสระเลือกซื�อทวัร์เสริมบนฝั�ง)   (�) 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 

��.�� น. เรือสาํราญเทียบท่า ณ เมอืงบารี ประเทศอิตาลี  

เมอืงบารี เมืองหลวงของแควน้ปูลยา และเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองของอิตาลีทางตอนใต ้อยู่

ใกล้กับทะเลเอเดรียติก จนได้รับสมญานามว่า “แคลิฟอร์เนียตอนใต้ของอิตาลี” เป็น

ศนูยก์ลางการเดินเรือและศนูยก์ลางของอาณาจกัรไบเซนไทนท์างตอนใตข้องอิตาลี ปัจจุบนั

เมืองบารียงัคงสถาปัตยกรรมที�งดงาม มีความเจริญทางศาสนา ในสมยัสงครามโลกครั� งที� � 

เมืองไดถู้กระเบิดทาํลาย ต่อมาไดบู้รณะขึ�นมาใหม่ ปัจจุบนัมีบา้นเรือนทนัสมยัสลบักบัซาก

ความเจริญในอดีต อิสระใหท่้านเลือกซื�อทวัร์เสริมที�ทางเรือไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้ 

แนะนําทวัร์เสริมบนฝั�งที�น่าสนใจ 

- CITY TOUR (CODE: BAR01) – USD 43/PP* 

ทัวร์นี� จะนําท่าน เดิน เล่น สบายๆ ในย่าน ประวัติศาสตร์ของ "Bari Vecchia" และ

สถาปัตยกรรมยุคกลาง รวมไปถึงการเยี�ยมชมมหาวิหารเซนต์นิโคลสัที�สร้างขึ�นเพื�อเป็น

เกียรติแก่นักบุญอุปถมัภ์ของเมืองบารี ก่อตั� ง

ขึ� นเมื�อปลายศตวรรษที�  �� คริ   สตจักรซึ� ง

ปัจจุบันเป็นสถานที�แสวงบุญทางศาสนาที�

สํ า คัญ  แ ล ะ นํ า ท่ า น ป ร า ส าท  Bari's old 

Norman จากนั� นอิสระให้ท่านเดินชมและ

เลือกซื�อของฝากที�ระลึก ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือฯ โปรดทราบ: การ

เดินทางครั� งนี�ไม่เหมาะสาํหรับผูที้�มีปัญหาในการเดินหรือใชร้ถเขน็ 

��.�� น. เรือสาํราญออกจากท่าเรือเมืองบารี มุ่งหนา้สู่เมืองคาตาโคลอน ประเทศกรีซ 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 

หลังรับประทานอาหารคํ�า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศยั หรือเลือกใช้บริการห้อง

กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสําราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพ์ิเศษที�ทางเรือจดัให้ ณ ห้องเธียร์

เตอร์ที�ชั�น � และชั�น � ด้านหัวเรือ หากท่านใดที�ชอบการเสี�ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที�

คาสิโน ชั�น � สาํหรับท่านที�ชอบแดนซ์หรือนั�งฟังเพลง กส็ามารถเลือกใชบ้ริการไดที้� คลบั/

เลาจน ์หรือ บาร์ต่างๆ ได ้

 

 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 

วนัจันทร์ที� �� เม.ย. ����  เมอืงคาตาโคลอน, ประเทศกรีซ (อิสระเลือกซื�อทวัร์เสริมบนฝั�ง)  (�) 
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จากนั�น อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือสําราญฯ ตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทาน

อาหารหรือนั�งเล่นในคลบั เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมที�มีภายในเรือสําราญมากมายไดต้ามใจ

ชอบ ไม่ว่าจะเป็น ชอ้ปปิ� งที�ร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนา

การอื�นๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายที�ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือ

สาํราญฯ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 

��.�� น. เรือสําราญจอดเทียบท่า ณ เมืองคาตาโคลอน ประเทศกรีซ เมืองท่าฝั�งทะเลอะเดรียติคที�

สาํคญัของประเทศอิตาลี เป็นเมืองเก่าแก่และมีความหลากหลายของความงดงามดา้นศิลปะ

สถาปัตยกรรมในสไตล์กรีก, ไบเซนไทน์, บาร็อค และโรมาเนสก ์ตั�งอยู่ทางฝั�งตะวนัออก

เฉียงใตข้องประเทศอิตาลี อิสระใหท่้านเลือกซื�อทวัร์เสริมที�ทางเรือไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้ 

 แนะนําทวัร์เสริมบนฝั�งที�น่าสนใจ 

- OLYMPIA & MUSEUM (CODE: KAT04) – USD 69/PP 

ทวัร์นี� จะนาํท่านเที�ยวชมเมืองโอลิมเปีย (Olympia) อีกหนึ� งเมืองท่องเที� ยวที�มีความสําคญั

ทางด้านประวติัศาสตร์ และเป็นแหล่งโบราณคดีที�มี

ชื�อเสียงโด่งดงัอีกแห่งหนึ�งของประเทศกรีซ และหาก

ยอ้นเวลากลบัไปประมาณ 776 ปีก่อนคริสตกาล เมือง

แห่งนี� ยงัเคยถูกใชเ้ป็นสถานที�จดัโอลิมปิกเกมส์เป็นที�

แรกเพื�อเป็นเกียรติใหแ้ก่เทพเจา้โอลิมเปียเซอุส เป็นซึ�ง

จะมีการแข่งขันกีฬาเช่น วิ�ง มวยปลํ� า ชกมวย ทุ่มนํ� าหนัก กระโดดไกล ขี�ม้า ขับรถม้า 

แข่งขนัการประพนัธ์ การแต่งกลอน และการอ่านประวติัศาสตร์ จะจดัสาํหรับผูช้ายชาวกรีซ

และโรมนัเท่านั�น โดยมีขึ�นทุกๆ 4 ปี และหา้มผูห้ญิงเขา้ชมอีกดว้ย โปรดทราบ: การเดินทาง

ครั� งนี� ไม่เหมาะสําหรับผูที้�ใช้รถเข็นและมีปัญหาในการเดิน อนุญาตเฉพาะกลอ้งที�ไม่มี

แฟลชภายในพิพิธภณัฑเ์ท่านั�น 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 

หลังรับประทานอาหารคํ�า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศยั หรือเลือกใช้บริการห้อง

กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสําราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพ์ิเศษที�ทางเรือจดัให้ ณ ห้องเธียร์

เตอร์ที�ชั�น � และชั�น � ด้านหัวเรือ หากท่านใดที�ชอบการเสี�ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที�

คาสิโน ชั�น � สาํหรับท่านที�ชอบแดนซ์หรือนั�งฟังเพลง กส็ามารถเลือกใชบ้ริการไดที้� คลบั/

เลาจน ์หรือ บาร์ต่างๆ ได ้
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��.�� น. เรือสาํราญออกจากท่าเรือเมืองคาตาโคลอน มุ่งหนา้สู่เมืองมิโคนอส ประเทศกรีซ 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 

จากนั�น อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือสําราญฯ ตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทาน

อาหารหรือนั�งเล่นในคลบั เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมที�มีภายในเรือสําราญมากมายไดต้ามใจ

ชอบ ไม่ว่าจะเป็น ชอ้ปปิ� งที�ร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนา

การอื�นๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายที�ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือ

สาํราญ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 

��.�� น. เรือสาํราญจอดเทียบท่า ณ เมอืงมโิคนอส ประเทศกรีซ อิสระใหท่้านเลือกซื�อทวัร์เสริมที�ทาง

เรือไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้ 

 แนะนําทวัร์เสริมบนฝั�งที�น่าสนใจ 

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

ทวัร์นี�นาํท่านชม เกาะมิโคนอส  พร้อมเกบ็บนัทึกภาพคู่กบั กงัหันลม ที�เรียงรายอยูริ่มชายฝั�ง

อนัเป็นสัญลกัษณ์ของเกาะ ซึ� งในอดีตมีมากกว่า �� กงัหัน จากนั�นเยอืน ย่านเวนิสน้อย ที�มี

บา้นเรือน ร้านคา้สร้างคร่อมชายฝั�งริมทะเล ผ่านชม

โบสถแ์ละอาคาร ร้านคา้ บาร์ ที�ตั�งอยู่หน้าอ่าว เขา้สู่ 

ย่าน ตัวเมืองเก่า  ที� มีความงดงามป ระกอบ ด้วย

บา้นเรือนสีขาวตดักบัประตูหนา้ต่างสีฟ้าเขม้ ระเบียง

ปลูกดอกไมป้ระดบัสีสันสดใส มีร้านอาหารทะเลสด 

ๆ บริการแก่นกัท่องเที�ยว แกลม้เครื�องดื�มเยน็ ๆ มีถนนสายเล็ก ๆ ภายในเมืองสลบัซับซ้อน 

เตม็ไปดว้ยร้านขายของที�ระลึกใหท่้านไดเ้ลือกซื�อของที�ระลึกตามอธัยาศยั 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 

หลังรับประทานอาหารคํ�า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศยั หรือเลือกใช้บริการห้อง

กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสําราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพ์ิเศษที�ทางเรือจดัให้ ณ ห้องเธียร์

เตอร์ที�ชั�น � และชั�น � ด้านหัวเรือ หากท่านใดที�ชอบการเสี�ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที�

วนัองัคารที� �� เม.ย. ����  เมอืงมโิคนอส, ประเทศกรีซ (อิสระเลือกซื�อทวัร์เสริมบนฝั�ง)   (�) 
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คาสิโน ชั�น � สาํหรับท่านที�ชอบแดนซ์หรือนั�งฟังเพลง กส็ามารถเลือกใชบ้ริการไดที้� คลบั/

เลาจน ์หรือ บาร์ต่างๆ ได ้

��.��  น. เรือสาํราญออกจากท่าเรือ เมืองมิโคนอส เพื�อมุ่งหนา้สู่เมืองพิเรอุส ประเทศกรีซ 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 

��.�� น. เรือสาํราญจอดเทียบท่า ณ เมืองพิเรอุส ประเทศกรีซ เมืองท่าสาํคญัของประเทศกรีซ หรือที�

เรียกกนัในภาษาราชการว่า สาธารณรัฐเฮลเลนิก Hellenic Republic อิสระให้ท่านเลือกซื�อ

ทวัร์เสริมที�ทางเรือไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้ 

 แนะนําทวัร์เสริมบนฝั�งที�น่าสนใจ 

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

USD 87/PP 

 ทัวร์นี� จะนําท่านเที�ยวชม เมืองอโครโพลิส (ACROPOLIS) ที�ตั� งอยู่สูงเหนือเมืองขึ� นไป

ประมาณ ��� ฟุต (�� เมตร) ถือเป็นสิ� งก่อสร้างที�สง่างามและยิ�งใหญ่ที� สุดท่ามกลาง

สิ� งก่อสร้างทั� งหลายในกรีก ท่านจะได้ชมซากแห่ง

ความยิ�งใหญ่ของเมืองที� เคยเป็นอาณาจกัรที�ยิ�งใหญ่

ที�สุดของกรีก ผ่านประตูทางเขา้ “โพรเพอเลีย” สร้าง

ดว้ยหินอ่อนที�ไดม้าจากภูเขาเพนเทลิคอน มีความยาว 

��� ฟุต (�� เมตร) ชมความงามของ เสาไอโอนิค � 

ตน้ ที�คงอยู่ในสภาพที�ไม่บุบสลาย ชม วิหารพาเธนอน วิหารที�สร้างขึ�นเพื�อบูชาเทพธิดา

พรหมจรรย ์ชมจตุัรัสรัฐธรรมนูญ หนึ�งในสองจตุัรัสหลกัของเมือง จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ 

ย่านพลาก้า (PLAKA) ยา่นเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอโครโปลิส อิสระให้ท่านเที�ยวซอกแซกใน

แหล่งรวมนักท่องเที�ยวทั�วทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปดว้ยร้านคา้ บาร์ 

ภตัตาคาร คึกคกัพลุกพล่านไปดว้ยผูค้นทั�งกลางวนัและยามคํ�าคืน เชิญท่านชอ้ปปิ� งของฝาก 

ของที�ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะป็นประเภทงานหัตถกรรม และงานประติมากรรมที�เกี�ยวกบั

เทพเจา้ของกรีก หรือจะเป็นสินคา้พวกจิวเวลรี�  และรวมถึง ของเก่าสาํหรับนกัสะสมกห็าได้

ที�นี� ในราคายอ่มเยา โปรดทราบ: ทวัร์ประกอบดว้ยการเดินที�ยาวนานและบางครั� งกท็า้ทาย

บนพื�นที�ที�ไม่เรียบแมไ้ม่เหมาะสาํหรับผูที้�มีปัญหาในการเดินหรือใชร้ถเขน็ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 

วนัพธุที� �� เม.ย. ����  เมอืงพเิรอสุ, ประเทศกรีซ  (อิสระเลือกซื�อทวัร์เสริมบนฝั�ง)   (�) 
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บ่าย อิสระใหท่้านพกัผอ่นบนเรือสาํราญฯ ตามอธัยาศยั 

��.�� น. เรือสาํราญออกท่าเรือเมืองพิเรอุส เพื�อมุ่งหนา้สู่เมืองซารันเด ประเทศอลับาเนีย 

จากนั�น อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือสําราญฯ ตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทาน

อาหารหรือนั�งเล่นในคลบั เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมที�มีภายในเรือสําราญมากมายไดต้ามใจ

ชอบ ไม่ว่าจะเป็น ชอ้ปปิ� งที�ร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนา

การอื�นๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายที�ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือ

สาํราญ 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 

หลังรับประทานอาหารคํ�า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศยั หรือเลือกใช้บริการห้อง

กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสําราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพ์ิเศษที�ทางเรือจดัให้ ณ ห้องเธียร์

เตอร์ที�ชั�น � และชั�น � ด้านหัวเรือ หากท่านใดที�ชอบการเสี�ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที�

คาสิโน ชั�น � สาํหรับท่านที�ชอบแดนซ์หรือนั�งฟังเพลง กส็ามารถเลือกใชบ้ริการไดที้� คลบั/

เลาจน ์หรือ บาร์ต่างๆ ได ้

 

 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 

จากนั�น อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือสําราญฯ ตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทาน

อาหารหรือนั�งเล่นในคลบั เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมที�มีภายในเรือสําราญมากมายไดต้ามใจ

ชอบไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิ� งที�ร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนา

การอื�นๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายที�ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือ

สาํราญ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 

��.�� น. เรือสาํราญจอดเทียบท่า ณ เมอืงซารันเด ประเทศอลับาเนีย 

อิสระใหท่้านเลือกซื�อทวัร์เสริมที�ทางเรือไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้ 

 แนะนําทวัร์เสริมบนฝั�งที�น่าสนใจ 

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

ทวัร์นี� เริ�มตน้ดว้ยการนั�งรถโคช้ชมวิวไปยงัใจกลางเมือง 

เพื�อเยี�ยมชม โบสถ์ไบแซนไทน์ จากนั�นเดินทางต่อเขา้ไป

ยงัตวัเมืองโดยเดินเทา้เพื�อไปยงัพิพิธภณัฑ์ ซึ� งเป็นแหล่ง

วนัพฤหัสบดีที� �� เม.ย. ����  เมอืงซารันเด, ประเทศอลับาเนีย      (�) 
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เกบ็ของโมเสคและสิ�งประดิษฐ์ทางโบราณคดีที�พบในภูมิภาคนี�  จากนั�นคุณ จะพลิดเพลินไป

กบัทศันียภาพอนังดงามของถนนสายหลกัและอาคารหลกัของเมืองซารันเด เช่นโรงเรียน

มธัยม "Hasan Tahsini" และสาขาของมหาวิทยาลยัติรานา จากนั� นนําท่านเดินทางไปยงั 

Lëkurës Hill ให้ท่านไดเ้ก็บภาพวิว ทศันียภาพของตวัเมืองซารันเด และหากสภาพอากาศ

แจ่มใสยงัทาํใหเ้ห็นทศันียภาพของเมืองคอร์ฟู ที�อยูใ่กลเ้คียง โปรดทราบ: การเดินทางครั� งนี�

ไม่เหมาะสาํหรับผูที้�ใชร้ถเขน็ แต่งกายเรียบร้อยเนื�องจากมีเขา้ชมสถานที�ที�มีความสาํคญัทาง

ศาสนา 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 

��.�� น. เรือสาํราญออกจากท่าเรือเมืองซารันเด เพื�อมุ่งหนา้สู่ เมืองดูบรอฟนิก ประเทศโครเอเชีย 

หลังรับประทานอาหารคํ�า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศยั หรือเลือกใช้บริการห้อง

กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสําราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพ์ิเศษที�ทางเรือจดัให้ ณ ห้องเธียร์

เตอร์ที�ชั�น � และชั�น � ด้านหัวเรือ หากท่านใดที�ชอบการเสี�ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที�

คาสิโน ชั�น � สาํหรับท่านที�ชอบแดนซ์หรือนั�งฟังเพลง กส็ามารถเลือกใชบ้ริการไดที้� คลบั/

เลาจน ์หรือ บาร์ต่างๆ ได ้

 

 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 

��.�� น. เรือสําราญจอดเทียบท่า ณ เมืองดูบรอฟนิก ประเทศโครเอเชีย ซึ� งเป็นเมืองทางตอนใตข้อง

ประเทศโครเอเซียที�มีพรมแดนติดต่อกบัประเทศบอสเนีย-เฮอร์เซโกวีน่า ซึ� งไดชื้�อว่าเป็น

เมืองที�สวยงามติดอนัดบัโลกในปี ค.ศ. ����อิสระให้ท่านเลือกซื�อทวัร์เสริมที�ทางเรือได้

จดัเตรียมไวใ้ห ้ 

 แนะนําทวัร์เสริมบนฝั�งที�น่าสนใจ 

- CITY TOUR (CODE: DUB01) – USD 50/PP 

 เที� ยวชมตัวเมืองดูบรอฟนิก ซึ� งเคยเป็นเป้าหมายการโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ 

บา้นเรือนกว่าครึ� ง อนุสาวรียต่์าง ๆไดรั้บความเสียหาย และทรุดโทรม จนกระทั�งในปี ค.ศ.

���� ไดมี้การมีการลงนามในสนธิสัญญาสงบ

ศึก Erdut องค์การยูเนสโก (UNESCO) และ

สหภาพยุโรป จึงได้ร่วมกนับูรณะปฏิสังขรณ์

เมืองขึ�นใหม่ จนดูบรอฟนิกกลบัมาสวยงามอีก

วนัศุกร์ที� �� เม.ย. ����  เมอืงดูบรอฟนิก, ประเทศโครเอเชีย      (�) 
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ครั� ง และได้รับการขึ� นทะเบียนประกาศให้เป็นมรดกโลกอีกเมืองหนึ� งโครเอเชีย ชม

ทศันียภาพของเมืองที�ตั� งอยู่ตามแนวชายฝั�งทะเลอาเดรียติค ตวัเมืองจะเป็นป้อมปราการ

โบราณที�เป็นสัญลักษณ์ของเมือง บันทึกภาพแนวกาํแพงป้อมปราการของตัวเมือง ชม 

Rector’s Palace ศูนยก์ลางการบริหารของเมืองดูบรอฟนิคในอดีต เป็นสิ�งก่อสร้างที�ไดรั้บ

อิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีก-โรมนั ต่อจากนั�นชมสถานที�ซึ� งพระในนิกายฟรานซิสกนัใช้

เป็นที�ปรุงยาขนานต่างๆ ภายใน พระอาราม เซนต์ ฟรานซิส ซึ� งถือกนัวา่เป็นที�ปรุงยา (เภสัช

กรรม) แห่งแรกในยุโรป แลว้นาํท่านเก็บบนัทึกภาพดา้นหน้าของ Sponza Palace ที�สร้าง

ขึ�นในคริสตศ์ตวรรษที� �� ปัจจุบนัใชเ้ป็นสถานที�เกบ็รักษาเอกสารโบราณที�สาํคญั ๆ รวมถึง

คาํจารึกเป็นภาษาละตินโบราณที�ใช้เตือนใจพ่อค้าวาณิชทางทะเล “ห้ามกระทาํการโกง

นํ� าหนักในการซื�อขาย ขณะที�ท่านชั�ง/ตวง สินคา้ เพราะพระเจา้กาํลงัจบัตา และวดัความ

ซื�อสัตยข์องท่านอยู่” ชมอาคารบา้นเรือนเก่าแก่ภายในป้อมปราการต่างๆ เช่น Dominican 

Monastery Church of St. Blaise ในสไตล์บาร็อค Fort of St.John ประตู Pile Gate, Ploce 

Gate แลว้ใหท่้านเลือกชมสินคา้ของฝาก หรือเดินเกบ็บนัทึกภาพความงามของตวัเมืองต 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 

��.�� น. เรือสาํราญออกจากท่าเรือเมืองดูบรอฟนิก เพื�อมุ่งหนา้สู่เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี 

อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือสําราญฯ ตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร

หรือนั�งเล่นในคลบั เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมที�มีภายในเรือสาํราญมากมายไดต้ามใจชอบไม่ว่า

จะเป็น ช้อปปิ� งที�ร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื�นๆ 

มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายที�ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสาํราญ 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 

หมายเหตุ 

ในเยน็วนันี� ท่านจะไดรั้บป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ� งเป็นตวักาํหนดลาํดบัการนาํกระเป๋าและ

เช็คเอาทล์งจากเรือสําราญ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้ห้อง โดยแยกขา้วของ

เครื�องใช้ที�จาํเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจา้หน้าที�ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบ

ใหญ่ของท่านไปตั�งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อน

ทาํการชาํระในวนัรุ่งขึ�น สาํหรับท่านที�ตอ้งการชาํระผ่านบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จ

ค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตที�ท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัที�ท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 

 

 
วนัเสาร์ที� �� เม.ย. ����  เวนิส -  เวยีนนา        (�) 
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เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 

��.�� น. เรือสาํราญจอดเทียบท่า ณ เมอืงเวนิส ประเทศอิตาลี 

��.�� น. นาํท่านเช็คเอาทอ์อกจากเรือสําราญฯ และนาํท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนงัสือเพื�อเดิน

ทางเขา้เมืองเวนิส ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ� งทุกท่านจะตอ้งมายืนยนั

ระบุรับดว้ยตนเอง จากนั�นนาํท่านโดย 

��.�� น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมาร์โคโปโล เมืองเวนิส นาํท่านเช็คอินเพื�อรับตั�วโดยสารและ

โหลดกระเป๋า  

��.�� น. ออกเดินทางจากสนามบินมาร์โคโปโล เมอืงเวนิส สู่เมืองเวยีนนา ประเทศออสเตรีย โดยสาร

การบิน ออสเตรียน แอร์ไลนส์ เที�ยวบิน OS524 

��.�� น. เดินทางถึงสนามบินเวยีนนา ประเทศออสเตรีย เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 

��.�� น. ออกเดินทางจากสนามบินเวยีนนา โดยเที�ยวบิน OS��� เพื�อมุ่งหนา้สู่สนามบินสุวรรณภูมิ 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ********** 

 

 

��.�� น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
#### 

 

อตัราค่าบริการ (คณะผู้เดนิทางเป็นผู้ใหญ่ขั�นตํ�า �� ท่าน) 

ช่วงวนัเดินทาง 

�� – �� เมษายน ���� 

ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ 

( คนที� � และ �) 

ท่านที� � และ � 

(พกัร่วมกบัท่านที� � และ �) 
พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม 

ห้องพกัแบบไม่มีหน้าต่าง 79,999 - 25,000 

ห้องพกัแบบสวทีมีระเบียง 99,999 - 36,000 
 

 

วนัอาทติย์ที� �� เม.ย. ����  กรุงเทพฯ / สุวรรณภุม ิ       (��) 
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ประเภทห้องพกับนเรือสําราญ 

- ห้องพกัแบบไม่มหีน้าต่าง (Inside Bella cabin) : ขนาด �� to �� sq.m. 

- ห้องพกัแบบสวีทมรีะเบียง (Suite Fantastica cabin) : ขนาด �7 sq.m. 

 

 

อตัราค่าบริการนี�รวม: 

1. ค่าตั�วเครื� องบินไป – กลับ ชั�นประหยดั สายการบิน Lufthansa German Airlines และ Austrian 

Airlines 

2. หอ้งพกับนเรือสาํราญ � คืน (ตามหอ้งพกัที�ท่านเลือก) 

3. รถรับส่งจากสนามบินและท่าเรือ 

4. อาหารบนเรือทุกมื�อ (ยกเวน้หอ้งอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือสาํราญ 
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5. หวัหนา้ทวัร์คนไทยร่วมเดินทางเพื�อดูแลคณะ  

6. ภาษีท่าเรือ, ภาษีนํ� ามันสายการบิน ซึ� งอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดนํ� ามันโลกซึ� ง

ประกาศโดยสายการบินทางบริษทัฯอาจมีการเรียกเกบ็เพิ�มหากมีการเปลี�ยนแปลง 

7. ค่าขนกระเป๋าซึ� งสายการบินมีบริการสาํหรับกระเป๋าท่านละ � ใบ นํ�าหนกัไม่เกิน �� กิโลกรัมต่อใบ 

หากนํ� าหนกัหรือจาํนวนของกระเป๋าเกินกว่าที�กาํหนดท่านอาจตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายโดยตรงกบัสาย

การบินที�เคานเ์ตอร์เช็คอิน 

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ �,���,��� บาท ในกรณีที�เสียชีวติ (สาํหรับผูที้�อายไุม่

เกิน ��ปี) 

9. ค่ารักษาพยาบาลเนื�องจากอุบติัเหตุ วงเงินท่านละ ���,��� บาท (สาํหรับผูที้�อายไุม่เกิน �� ปี) 

 

อตัรานี�ไม่รวม: 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม �% และค่าภาษีหกั ณ ที�จ่าย �% 

2. ค่าทวัร์เสริมบนฝั�งต่างๆ (ที�ไม่ไดแ้จง้ในโปรแกรม) 

3. ทิปพนกังานบนเรือ วนัละ Euro 10 ต่อท่าน (Euro 70 หรือ ประมาณ �,��� บาท) 

4. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเชงเกน้ , ค่าวซ่ีาอื�น ๆ (ถา้มี) 

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื�นๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเครื�องดื�ม ฯลฯ 

 

เงื�อนไข: 

�. คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย �� ท่านและทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิก หรือ เลื�อน

หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที�สมาชิกไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว 

�. บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที�มีการขึ�นราคาค่าตั�วเครื�องบิน หรือมี

การประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปลี�ยนไดป้รับขึ�นในช่วงใกลว้นัที�จะเดินทาง 

 

การสํารองการเดินทาง: 

�. บริษทัฯ ขอรับค่ามดัจาํสําหรับการสาํรองท่านละ ��,��� บาท ภายหลงัจากมีการยนืยนัจากทางบริษทั

ภายใน � วนัหลงัจากไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 

�. ส่วนที�เหลือของราคาทวัร์ กรุณาชาํระให้ครบถว้นก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย �� วนัมิฉะนั�นจะถือว่า

การสาํรองการเดินทางนั�นถูกยกเลิก และบริษทัฯ สงวนสิทธิ� ในการยดึบางส่วนเป็นค่าดาํเนินการ 
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�. เมื�อท่านได้ชาํระเงินมดัจาํหรือทั�งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือ ชําระ

โดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื�อนไขต่างๆ ของบริษทัทุก

กรณี ที�ไดร้ะบุไวโ้ดยทั�งหมด 

�. เนื�องจากรายการทวัร์นี� เป็นแบบเหมาแพคเกจ หากท่านสละสิทธิ� การใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ ไม่ว่า

กรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 
กรณียกเลิกการเดนิทาง: 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ �� วนั คืนเงิน เต็มจาํนวน 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 – 30 วนั คืนเงิน ครึ�งหนึ�ง ของคา่ทวัร์ 

 ยกเลกิกะทนัหนัก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ �� วนั  ไม่มีการคืนเงนิใดๆทั �งสิ �น 

 ยกเว้นกรณีที�บริษัททวัร์ นําเงินชําระคา่ตั�วเครื�องบนิ คา่แลนด์ เพื�อเตรียมการจดันําเที�ยว ก่อนนกัท่องเที�ยวจะมีการแจ้ง

ยกเลิกการเดนิทาง บริษัททวัร์สามารถหกัชําระคา่ใช้จา่ยตามจริงก่อนที�จะคืนให้นกัท่องเที�ยวได้ เชน่ เที�ยวบนิพิเศษ 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจําหรือคา่ทวัร์ทั �งหมดเนื�องจากคา่ตั�วเป็นการเหมาจา่ยใน

เที�ยวบนินั �นๆ 

 

หมายเหตุ: 

1. กรณีที�เจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหผู้เ้ดินทางเขา้หรือออกประเทศ ทางบริษทัฯไม่สามารถ

คืนค่าทวัร์ใหไ้ด ้

2. บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที�มีผูเ้ดินทางตํ�ากว่า �� ท่าน โดยจะแจง้ให้ผู ้

เดินทางทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย �� วนั ก่อนการเดินทาง 

3. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�น หากท่านถูกปฎิเสธวซ่ีาและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที�ท่านชาํระ 

มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเนื�องจากการกระทาํที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ 

หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ สถานฑูตเกบ็ค่าธรรมเนียมวซ่ีา และไม่คืนทุกกรณี  

4. ในกรณีที�ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ� าเงิน) เดินทางกบัคณะทวัร์  บริษทัฯขอสงวนสิทธิ�

ที�จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ� งเพราะโดยปกติ

นกัท่องเที�ยวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลเท่านั�น 

5. ระหว่างการเดินทางท่องเที�ยว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะถือ

วา่ท่านสละสิทธิ� และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้

6. หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตั�วเครื�องบินขากลบัซึ�งยงัไม่ไดใ้ชน้ั�น ไม่สามารถขอคืนเงินได ้
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7. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัย

ธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเที�ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออก

นอกประเทศ เป็นตน้ 

8. บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการปรับเปลี�ยนรายการท่องเที�ยวตามความเหมาะสม ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัสภาวะ

ของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้

เดินทางเป็นหลกั 

9. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที�เกิดขึ�นจากการออกนอกประเทศไทย การนาํสิ�งของผิดกฏหมายไป

หรือกลบัระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติที�ส่อไปในทางเสื�อม

เสียและผดิกฏหมาย 

 

 

  

 

 

รายการและราคาอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั�วโดยสารเครื�องบิน, 

ค่าธรรมเนียมของตั�วและภาษนํี�ามนั และอื�นๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบริษทัอกีครั�ง 


