
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREAT29 TOUR CO., LTD.  T.A.T. LICENSE 11/08857 

8 Soi Tiwanon 18 Yeak 3/8, Tiwanon, Taladkwan, Muang, Nonthaburi 11000 

Tel : 02-1012650  Fax : 02-101-2650 Hotline : 083-004-7829, 061-989-6162 

E-mail: salesmanager@great29tour.com      admin@great29tour.com 

ขนาดของเรอื  : 59,058 ตนั   จ านวนผ ูโ้ดยสาร : 1,560 

จ านวนชัน้  : 13 ชัน้   หอ้งอาหาร  : 4 หอ้ง 

คลบั/บาร ์  : 8 บาร ์   สระว่ายน ้า  : 2 สระ 



 

วนัศกุรท่ี์ 12 เม.ย. 2562  กรงุเทพฯ/สวุรรณภมิุ 

21.00 น. พบเจา้หนา้ที่บริษัท ณ สนามบินสวุรรณภมูิ เคานเ์ตอร์ G ประตทูางเขา้ที่ 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก 

เคานเ์ตอรส์ายการบิน ลฟุฮนัซ่า แอรไ์ลนส ์(Lufthansa Airlines) 

23.45 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี โดยเท่ียวบิน LH773 

วนัเสารท่ี์ 13 เม.ย. 2562  แฟรง้คเ์ฟิรต์ – เวนิส – ลอ่งเรอืส าราญ MSC Lirica   

05.45 น. เดินทางถึง สนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมน ีเพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ืองบิน 

08.10 น. ออกเดินทางจาก สนามบินแฟรงค์เฟิรต์ ส ู่ สนามบินมารโ์คโปโล เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี                               

โดยเท่ียวบิน LH324 

09.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมารโ์คโปโล เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ตามเวลาทอ้งถ่ิน ซ่ึงชา้

กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง จากนัน้ผา่นพิธีการตรวจหนงัสือเดินทาง และศลุกากร น าทา่นโดยสารรถโคช้

ปรับอากาศที่ใหบ้ริการโดย MSC Cruise ม ุง่หนา้ส ูท่่าเรอืเวนิส  

11.00 น. น าท่านเดินถึง ท่าเรือเวนิส น าท่านท าการเช็คอินเพ่ือขึ้นเรือ MSC Lirica ซ่ึงเป็นเรือส าราญสัญชาติ

อิตาลี ที่พรอ้มใหบ้ริการในระดบัสากล และเมือ่ขึน้มาบนเรือส าราญแลว้ (หากเวลาเอ้ืออ านวย) เจา้หนา้ที่

จะพาท่านเดินชมภายในเรือส าราญเพ่ือรับทราบถึงรายละเอียดและสถานที่ต่างๆ บนเรือส าราญ ท่าน

สามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองดื่ม (ชา , กาแฟ) ภายในเรือ ซ่ึงมีบริการตลอด 24 ช.ม. ตาม

หอ้งอาหารตา่งๆ กอ่นรับประทานอาหารค า่  *** กอ่นที่เรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทาง

เรือจะมกีารซอ้มหนภียัตามหลกัสากล (Muster Drill) ขอใหผู้โ้ดยสารทกุทา่นมารายงานตวัยังจดุที่ก าหนด

ไว ้โดยสงัเกตจดุรวมพลของแตล่ะ่ทา่นไดท้ี่แผน่ป้ายดา้นหลงัประตหูอ้งพักของทา่น *** 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 

16.30 น. เรอืส าราญออกจากท่าเรอืเวนิส ม ุง่หนา้ส ูเ่มืองบาร ีประเทศอิตาลี 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 

หลังรับประทานอาหารค า่ ท่านสามารถพักผอ่นตามอัธยาศัย  หรือเลือกใชบ้ริการหอ้งกิจกรรมต่างๆ 

ภายในเรือส าราญ ไม่ว่าจะเป็นสปา, ซาวน่า, หอ้งอาหารบปุเฟ่ต ,์ รา้นขายสินคา้ปลอดภาษี (Duty Free) 

และกิจกรรมสันทนาการอ่ืนๆ อีกมากมาย ***ท่านสามารถรบัทราบรายละเอียดของกิจกรรม

ต่างๆ ท่ีเรือส าราญ MSC Lirica จะจดัข้ึนในวนัถดัไปไดจ้ากเอกสาร Daily Program ท่ีจะส่งถึง

หอ้งพกัของท่านทกุคืน***** รา้นสินคา้ปลอดภาษีและคาสิโนจะเปิดหลงัจากท่ีเรือส าราญลอ่ง

อย ูน่่านน ้าสากล** 

 

วนัอาทิตยท่ี์ 14 เม.ย. 2562  เมืองบาร,ี ประเทศอิตาลี (อิสระเลือกซ้ือทวัรเ์สริมบนฝัง่)   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ  

หลังจากนั้น อิสระใหท้่านพักผ่อนบนเรือส าราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร

หรือนัง่เลน่ในคลบั เลาจน ์หรือท ากิจกรรมที่มภีายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไมว่า่จะเป็นชอ้ป

ป้ิงที่รา้นขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความ

บันเทิงอนัหลากหลายที่ทา่นสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เชน่ 

Public Room : บารแ์ละเลาจน,์ หอ้งสมดุ, หอ้งอินเตอรเ์น็ต 

Entertainment : ชมโชวพิ์เศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซ ้ากันในทกุค ่าคืน) หรือจะเลือกนัง่เล่นในคลับ เลาจน ์บารต์่างๆ 

หลากหลายสไตล,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเลน่เกม 

Sport and Activities  : สระวา่ยน า้, สปอรท์คอรท์, ฟิตเนส 



 

Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม , บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

พักผอ่นบนเรือส าราญตามตามอธัยาศัย ทา่นสามารถเลือกท ากิจกรรมที่มภีายในเรือส าราญมากมายได้

ตามใจชอบ 

12.00 น. เรอืส าราญเทียบท่า ณ เมืองบาร ีประเทศอิตาลี  

เมืองบารี เมืองหลวงของแควน้ปูลยา และเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของอิตาลีทางตอนใต ้อยู่ใกลก้ับ

ทะเลเอเดรียติก จนไดร้ับสมญานามว่า “แคลิฟอรเ์นียตอนใตข้องอิตาลี” เป็นศนูยก์ลางการเดินเรือ

และศนูย์กลางของอาณาจักรไบเซนไทนท์างตอนใตข้องอิตาลี ปัจจบุันเมืองบารียังคงสถาปัตยกรรมที่

งดงาม มีความเจริญทางศาสนา ในสมยัสงครามโลกครั้งที่ 2 เมืองไดถ้กูระเบิดท าลาย ต่อมาไดบ้รูณะ

ขึน้มาใหม ่ปัจจบุันมีบา้นเรือนทันสมยัสลับกับซากความเจริญในอดีต อิสระใหท้่านเลือกซ้ือทัวร์เสริมที่

ทางเรือไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้ 

แนะน าทวัรเ์สรมิบนฝ่ังท่ีน่าสนใจ 

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

ทัวร์นี้จะน าท่านเดินเล่นสบายๆ ในย่านประวัติศาสตร์ของ 

"Bari Vecchia" และสถาปัตยกรรมยคุกลาง รวมไปถึงการ

เย่ียมชมมหาวิหารเซนตน์ิโคลัสที่สรา้งขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแก่

นกับญุอปุถัมภข์องเมืองบารี ก่อตั้งขึน้เมื่อปลายศตวรรษที่ 

11 คริสตจักรซ่ึงปัจจบุันเป็นสถานที่แสวงบญุทางศาสนาที่

ส าคัญ และน าท่านปราสาท Bari's old Norman จากนัน้อิสระใหท้่านเดินชมและเลือกซ้ือของฝากที่ระลึก 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางกลบัสูท่า่เรือ   

โปรดทราบ: การเดินทางครัง้น้ีไมเ่หมาะส าหรบัผ ูท่ี้มีปัญหาในการเดินหรอืใชร้ถเข็น 

18.00 น. เรอืส าราญออกจากท่าเรอืเมืองบาร ีม ุง่หนา้ส ูเ่มืองคาตาโคลอน ประเทศกรซี 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 

หลังรับประทานอาหารค ่า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใชบ้ริการหอ้งกิจกรรมต่างๆ 

ภายในเรือส าราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพิ์เศษที่ทางเรือจัดให ้ณ หอ้งเธียรเ์ตอรท์ี่ชัน้ 5 และชัน้ 6 ดา้น

หัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปไดท้ี่คาสิโน ชัน้ 6 ส าหรับท่านที่ชอบแดนซห์รือนัง่

ฟังเพลง ก็สามารถเลือกใชบ้ริการไดท้ี่ คลบั/เลาจน ์หรือ บารต์า่งๆ ได ้

  วนัจนัทรท่ี์ 15 เม.ย. 2562 เมืองคาตาโคลอน, ประเทศกรซี (อิสระเลือกซ้ือทวัรเ์สริมบนฝัง่) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 

จากนั้นอิสระใหท้่านพักผ่อนบนเรือส าราญตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือ

นัง่เลน่ในคลบั เลาจน ์หรือท ากิจกรรมที่มภีายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไมว่า่จะเป็นชอ้ปป้ิงที่

รา้นขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิง

อนัหลากหลายที่ทา่นสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 

13.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ เมืองคาตาโคลอน ประเทศกรีซ เมืองท่าฝัง่ทะเลอะเดรียติคที่ส าคัญของ

ประเทศอิตาลี เป็นเมอืงเกา่แก่และมคีวามหลากหลายของความงดงามดา้นศิลปะสถาปัตยกรรมในสไตล์

กรีก, ไบเซนไทน,์ บาร็อค และโรมาเนสก ์ตั้งอยู่ทางฝัง่ตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศอิตาลี  อิสระใหท้่าน

เลือกซ้ือทวัรเ์สริมที่ทางเรือไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้ 

  แนะน าทวัรเ์สรมิบนฝ่ังท่ีน่าสนใจ 

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

ทัวร์นี้จะน าท่านเที่ยวชมเมืองโอลิมเปีย (Olympia) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีความส าคัญทางดา้น

ประวัติศาสตร์ และเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีก

แห่งหนึ่งของประเทศกรีซ และหากยอ้นเวลากลับไปประมาณ 

776 ปีก่อนคริสตกาล เมืองแห่งนี้ยังเคยถกูใชเ้ป็นสถานที่จัด

โอลิมปิกเกมสเ์ป็นที่แรกเพ่ือเป็นเกียรติใหแ้ก่เทพเจา้โอลิมเปียเซ

อสุ ซ่ึงจะมีการแข่งขันกีฬา เช่น ว่ิง มวยปล ้า ชกมวย ทุ่มน า้

หนกั กระโดดไกล ขีม่า้ ขบัรถมา้ แขง่ขนัการประพันธ ์การแต่ง

กลอน และการอ่านประวัติศาสตร ์จะจัดส าหรับผูช้ายชาวกรีซ



 

และโรมนัเท่านัน้ โดยมีขึน้ทกุๆ 4 ปี และหา้มผูห้ญิงเขา้ชมอีกดว้ย โปรดทราบ: การเดินทางครัง้น้ีไม่

เหมาะส าหรบัผ ูท่ี้ใชร้ถเข็นและมีปัญหาในการเดิน อนญุาตเฉพาะกลอ้งท่ีไม่มีแฟลชภายใน

พิพิธภณัฑเ์ท่านัน้ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 

หลังรับประทานอาหารค ่า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใชบ้ริการหอ้งกิจกรรมต่างๆ 

ภายในเรือส าราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพิ์เศษที่ทางเรือจัดให ้ณ หอ้งเธียรเ์ตอรท์ี่ชัน้ 5 และชัน้ 6 ดา้น

หัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปไดท้ี่คาสิโน ชัน้ 6 ส าหรับท่านที่ชอบแดนซห์รือนัง่

ฟังเพลง ก็สามารถเลือกใชบ้ริการไดท้ี่ คลบั/เลาจน ์หรือ บารต์า่งๆ ได ้

19.00 น. เรอืส าราญออกจากท่าเรอืเมืองคาตาโคลอน ม ุง่หนา้ส ูเ่มืองมิโคนอส ประเทศกรซี 

วนัองัคารท่ี 16 เม.ย. 2562  เมืองมิโคนอส, ประเทศกรซี (อิสระเลือกซ้ือทวัรเ์สริมบนฝัง่) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 

จากนั้นอิสระใหท้่านพักผ่อนบนเรือส าราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือ

นัง่เลน่ในคลบั เลาจน ์หรือท ากิจกรรมที่มภีายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไมว่า่จะเป็นชอ้ปป้ิงที่

รา้นขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิง

อนัหลากหลายที่ทา่นสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 

11.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ เมืองมิโคนอส ประเทศกรีซ อิสระใหท้่านเลือกซ้ือทัวรเ์สริมที่ทางเรือได้

จดัเตรียมไวใ้ห ้ 

  แนะน าทวัรเ์สรมิบนฝ่ังท่ีน่าสนใจ 

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

ทัวรน์ี้น าท่านชม เกาะมิโคนอส  พรอ้มเก็บบันทึกภาพคู่กับ กงัหนัลม ที่เรียงรายอยู่ริมชายฝัง่อันเป็น

สัญลักษณข์องเกาะ ซ่ึงในอดีตมีมากกว่า 70 กังหัน จากนัน้เยือน ย่านเวนิสนอ้ย ที่มีบา้นเรือน รา้นคา้

สรา้งคร่อมชายฝัง่ริมทะเล ผ่านชมโบสถ์และอาคาร รา้นคา้ บาร์ 

ที่ตั้งอยู่หน้าอ่าว เข ้าสู่  ย่านตัวเมืองเก่า  ที่มีความงดงาม

ประกอบดว้ยบา้นเรือนสีขาวตดักับประตหูนา้ตา่งสีฟ้าเขม้ ระเบียง

ปลกูดอกไมป้ระดับสีสันสดใส มีรา้นอาหารทะเลสดๆ บริการแก่

นกัท่องเที่ยว แกลม้เคร่ืองดื่มเย็นๆ มีถนนสายเล็กๆ ภายในเมือง

สลับซับซอ้น เต็มไปดว้ยรา้นขายของที่ระลึกใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของ

ที่ระลึกตามอธัยาศัย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 

หลังรับประทานอาหารค ่า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใชบ้ริการหอ้งกิจกรรมต่างๆ 

ภายในเรือส าราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพิ์เศษที่ทางเรือจัดให ้ณ หอ้งเธียรเ์ตอรท์ี่ชัน้ 5 และชัน้ 6 ดา้น

หัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปไดท้ี่คาสิโน ชัน้ 6 ส าหรับท่านที่ชอบแดนซห์รือนัง่

ฟังเพลง ก็สามารถเลือกใชบ้ริการไดท้ี่ คลบั/เลาจน ์หรือ บารต์า่งๆ ได ้

20.00  น. เรอืส าราญออกจากท่าเรอื เมืองมิโคนอส เพ่ือม ุง่หนา้ส ูเ่มืองพิเรอสุ ประเทศกรซี 

วนัพธุท่ี 17 เม.ย. 2562  เมืองพิเรอสุ, ประเทศกรซี  (อิสระเลือกซ้ือทวัรเ์สริมบนฝัง่)   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 

07.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ เมืองพิเรอสุ ประเทศกรีซ เมืองท่าส าคัญของประเทศกรีซ หรือที่เรียกกัน

ในภาษาราชการว่า สาธารณรฐัเฮลเลนิก Hellenic Republic อิสระใหท้่านเลือกซ้ือทัวรเ์สริมที่ทางเรือ

ไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้ 

 แนะน าทวัรเ์สรมิบนฝ่ังท่ีน่าสนใจ 

- PLAKA, ACROPOLIS & ARCHAEOLOGICAL MUSEUM (CODE: PIR02) – USD 87/PP 

ทัวร์นี้จะน าท่านเที่ยวชม เมืองอโครโพลิส (ACROPOLIS) ที่ตั้งอยู่สงูเหนือเมืองขึ้นไปประมาณ 200 

ฟุต (61 เมตร) ถือเป็นสิ่งกอ่สรา้งที่สงา่งามและย่ิงใหญ่ที่สดุทา่มกลางสิ่งกอ่สรา้งทัง้หลายในกรีก 



 

 ท่านจะไดช้มซากแห่งความย่ิงใหญ่ของเมืองที่เคยเป็นอาณาจักรที่ย่ิงใหญ่ที่สดุของกรีก ผ่านประตู

ทางเขา้ “โพรเพอเลีย” สรา้งดว้ยหินอ่อนที่ไดม้าจากภเูขาเพนเทลิคอน มีความยาว 164 ฟุต (50 

เมตร) ชมความงามของ เสาไอโอนิค 8 ตน้ ที่คงอยู่ในสภาพที่ไมบ่บุสลาย ชม วิหารพาเธนอน วิหารที่

สรา้งขึน้เพ่ือบชูาเทพธิดาพรหมจรรย ์ชมจตัรุัสรัฐธรรมนญู หนึง่ในสองจตัรุัสหลักของเมอืง จากนัน้น า

ทา่นเดินทางสู ่ยา่นพลากา้ (PLAKA) ย่านเกา่แกบ่ริเวณเชิงเขาอโครโปลิส อิสระใหท้า่นเที่ยวซอกแซกใน

แหล่งรวมนกัท่องเที่ยวทัว่ทกุมมุโลก ถนนหนทางตรอกซอก

ซอยเต็มไปดว้ยรา้นคา้ บาร์ ภัตตาคาร คึกคักพลกุพล่านไป

ดว้ยผูค้นทัง้กลางวันและยามค า่คืน เชญิทา่นชอ้ปป้ิงของฝาก 

ของที่ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะป็นประเภทงานหัตถกรรม และ

งานประติมากรรมที่เกี่ยวกับเทพเจา้ของกรีก หรือจะเป็น

สินคา้พวกจิวเวลร่ี และรวมถึง ของเก่าส าหรับนักสะสมก็หา

ไดท้ี่นี ่ในราคาย่อมเยา โปรดทราบ: ทวัรป์ระกอบดว้ยการ

เดินท่ียาวนานและบางครัง้ก็ทา้ทายบนพ้ืนท่ีท่ีไม่เรียบ

แมไ้มเ่หมาะส าหรบัผ ูท่ี้มีปัญหาในการเดินหรอืใชร้ถเข็น 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 

บ่าย อิสระใหท้่านพกัผอ่นบนเรอืส าราญตามอธัยาศยั 

16.00 น. เรอืส าราญออกท่าเรอืเมืองพิเรอสุ เพ่ือม ุง่หนา้ส ูเ่มืองซารนัเด ประเทศอลับาเนีย 

จากนั้นอิสระใหท้่านพักผ่อนบนเรือส าราญตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือ

นัง่เลน่ในคลบั เลาจน ์หรือท ากิจกรรมที่มภีายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไมว่า่จะเป็นชอ้ปป้ิงที่

รา้นขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิง

อนัหลากหลายที่ทา่นสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 

หลังรับประทานอาหารค ่า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใชบ้ริการหอ้งกิจกรรมต่างๆ 

ภายในเรือส าราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพิ์เศษที่ทางเรือจัดให ้ณ หอ้งเธียรเ์ตอรท์ี่ชัน้ 5 และชัน้ 6 ดา้น

หัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปไดท้ี่คาสิโน ชัน้ 6 ส าหรับท่านที่ชอบแดนซห์รือนัง่

ฟังเพลง ก็สามารถเลือกใชบ้ริการไดท้ี่ คลบั/เลาจน ์หรือ บารต์า่งๆ ได ้

วนัพฤหสับดีท่ี 18 เม.ย. 2562  เมืองซารนัเด, ประเทศอลับาเนีย 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 

จากนั้นอิสระใหท้่านพักผ่อนบนเรือส าราญตามอัธยาศัย ท่าน

สามารถเลือกรับประทานอาหาร หรือ นัง่เลน่ในคลบั เลาจน ์หรือ

ท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบไม่ว่าจะ

เป็นชอ้ปป้ิงที่รา้นขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และ

ส่วนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอัน

หลากหลายที่ทา่นสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 

13.00 น. เรือส าราญจอดเทียบทา่ ณ เมืองซารนัเด ประเทศอลับาเนีย 

อิสระใหท้า่นเลือกซ้ือทวัรเ์สริมที่ทางเรือไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้ 

 แนะน าทวัรเ์สรมิบนฝ่ังท่ีน่าสนใจ 

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

ทวัรน์ีเ้ร่ิมตน้ดว้ยการนัง่รถโคช้ชมวิวไปยังใจกลางเมอืง เพ่ือเย่ียมชม โบสถไ์บแซนไทน ์จากนัน้เดินทาง

ต่อเขา้ไปยังตัวเมืองโดยเดินเทา้เพ่ือไปยังพิพิธภัณฑ์ ซ่ึงเป็นแหล่งเก็บของโมเสคและสิ่งประดิษฐท์าง

โบราณคดีที่พบในภมูิภาคนี้ จากนัน้คณุ จะพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงามของถนนสายหลักและ

อาคารหลักของเมืองซารันเด เช่นโรงเรียนมัธยม "Hasan Tahsini" และสาขาของมหาวิทยาลัยติรานา 

จากนัน้น าทา่นเดินทางไปยัง Lë kurë s Hill ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพวิว ทศันยีภาพของตวัเมอืงซารันเด และหาก

สภาพอากาศแจม่ใสยังท าใหเ้ห็นทศันยีภาพของเมอืงคอรฟู์ ที่อยู่ใกลเ้คียง  

โปรดทราบ: การเดินทางครัง้น้ีไม่เหมาะส าหรบัผ ูท่ี้ใชร้ถเข็น แต่งกายเรียบรอ้ยเน่ืองจากมีเขา้

ชมสถานท่ีท่ีมีความส าคญัทางศาสนา 



 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 

19.00 น. เรอืส าราญออกจากท่าเรอืเมืองซารนัเด เพ่ือม ุง่หนา้ส ู ่เมืองดบูรอฟนิก ประเทศโครเอเชีย 

หลังรับประทานอาหารค ่า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใชบ้ริการหอ้งกิจกรรมต่างๆ 

ภายในเรือส าราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพิ์เศษที่ทางเรือจัดให ้ณ หอ้งเธียรเ์ตอรท์ี่ชัน้ 5 และชัน้ 6 ดา้น

หัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปไดท้ี่คาสิโน ชัน้ 6 ส าหรับท่านที่ชอบแดนซห์รือนัง่

ฟังเพลง ก็สามารถเลือกใชบ้ริการไดท้ี่ คลบั/เลาจน ์หรือ บารต์า่งๆ ได ้

วนัศกุรท่ี์ 19 เม.ย. 2562  เมืองดบูรอฟนิก, ประเทศโครเอเชีย   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ  

08.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ เมืองดบูรอฟนิก ประเทศโครเอเชีย ซ่ึงเป็นเมืองทางตอนใตข้องประเทศ             

โครเอเซียที่มพีรมแดนติดตอ่กับประเทศบอสเนยี-เฮอรเ์ซโกวีนา่ ซ่ึงไดช้ือ่วา่เป็นเมืองที่สวยงามติดอันดับ

โลกในปี ค.ศ. 1991อิสระใหท้า่นเลือกซ้ือทวัรเ์สริมที่ทางเรือไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้ 

 แนะน าทวัรเ์สรมิบนฝ่ังท่ีน่าสนใจ 

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

 เที่ยวชมตัว เมืองดบูรอฟนิก ซ่ึงเคยเป็นเป้าหมาย                    

การโจมตีจากกองทหารยโูกสลาฟ บา้นเรือนกว่าคร่ึง 

อนุสาวรีย์ต่างๆ ได้รับความเสียหาย และทรดุโทรม 

จนกระทั ่งในปีค.ศ.1995 ได้มีการมีการลงนามใน

สนธิสัญญาสงบศึก Erdut องค์การยเูนสโก (UNESCO) 

และสหภาพยโุรป จึงไดร้่วมกันบรูณะปฏิสังขรณเ์มืองขึน้

ใหม่ จนดบูรอฟนิกกลับมาสวยงามอีกครั้ง และไดร้ับการขึน้ทะเบียนประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกอีกเมือง

หนึ่งโครเอเชีย ชมทัศนียภาพของเมืองที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลอาเดรียติค ตัวเมืองจะเป็นป้อม

ปราการโบราณที่เป็นสญัลกัษณข์องเมอืง บันทึกภาพแนวก าแพงป้อมปราการของตวัเมอืง ชม Rector’s 

Palace ศูนย์กลางการบริหารของเมืองดบูรอฟนิคในอดีต เป็นสิ่งก่อสร้างที่ ได ้รับอิทธิพลจาก

สถาปัตยกรรมกรีก-โรมนั ต่อจากนัน้ชมสถานที่ซ่ึงพระในนิกายฟรานซิสกันใชเ้ป็นที่ปรงุยาขนานตา่งๆ 

ภายใน พระอาราม เซนต ์ฟรานซิส ซ่ึงถือกันว่าเป็นที่ปรงุยา (เภสัชกรรม) แห่งแรกในยโุรป แลว้น า

ท่านเก็บบันทึกภาพดา้นหนา้ของ Sponza Palace ที่สรา้งขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ปัจจบุันใชเ้ป็น

สถานที่เก็บรักษาเอกสารโบราณที่ส าคัญ ๆ รวมถึงค าจารึกเป็นภาษาละตินโบราณที่ใชเ้ตือนใจพ่อคา้

วาณิชทางทะเล “หา้มกระท าการโกงน า้หนกัในการซ้ือขาย ขณะที่ทา่นชัง่/ตวง สินคา้ เพราะพระเจา้ก าลงั

จับตา และวัดความซ่ือสัตย์ของท่านอยู่” ชมอาคารบา้นเรือนเก่าแก่ภายในป้อมปราการต่างๆ เช่น 

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

แลว้ใหท้า่นเลือกชมสินคา้ของฝาก หรือเดินเก็บบันทึกภาพความงามของตวัเมอืง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 

14.00 น. เรอืส าราญออกจากท่าเรอืเมืองดบูรอฟนิก เพ่ือม ุง่หนา้ส ูเ่มืองเวนิส ประเทศอิตาลี 

อิสระใหท้่านพักผอ่นบนเรือส าราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นใน

คลับ เลาจน ์หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบไม่ว่าจะเป็นชอ้ปป้ิงที่รา้นขาย

สินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอัน

หลากหลายที่ทา่นสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 

หมายเหต ุ  ในเย็นวนันีท้า่นจะไดร้ับป้ายผกูกระเป๋าสีตา่งๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าและเช็คเอาทล์งจาก

เรือส าราญ ท่านจะตอ้งจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท้ี่จ าเป็นไวใ้นกระเป๋า

เดินทางใบเล็ก เพราะเจา้หนา้ที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชี

ค่าใชจ้า่ยตา่งๆ จะถกูสง่มาใหท้า่นตรวจเช็คกอ่นท าการช าระในวันรุ่งขึน้ ส าหรับทา่นที่ตอ้งการช าระผา่น

บัตรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชารจ์ค่าใชจ้า่ยผา่นบัตรเครดิตที่ทา่นไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัที่ทา่นเช็คอินโดย

อตัโนมตัิ 

 วนัเสารท่ี์ 20 เม.ย. 2562  เวนิส -  เวียนนา  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 

08.30 น. เรอืส าราญจอดเทียบท่า ณ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี 



 

10.00 น. น าท่านเช็คเอาทอ์อกจากเรือส าราญ และน าท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพ่ือเดินทางเขา้                          

เมอืงเวนสิ ณ บริเวณทา่เรือ พรอ้มรับกระเป๋าสมัภาระ ซ่ึงทกุทา่นจะตอ้งมายืนยันระบรุับดว้ยตนเอง  

11.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมารโ์คโปโล เมืองเวนิส น าท่านเช็คอินเพ่ือรับตัว๋โดยสารและ                    

โหลดกระเป๋า  

14.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินมารโ์คโปโล เมืองเวนิส ส ู่เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสาย

การบิน ออสเตรยีน แอรไ์ลนส ์เท่ียวบิน OS524 

15.50 น. เดินทางถึง สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรยี เพ่ือแวะเปล่ียนเครือ่ง 

20.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินเวียนนา โดยเท่ียวบิน OS 015 เพ่ือม ุง่หนา้ส ูส่นามบินสวุรรณภมิู 

********* บินขา้มเสน้แบ่งเขตเวลาสากล ********** 

 วนัอาทิตยท่ี์ 21 เม.ย. 2562  กรงุเทพฯ / สวุรรณภมิุ  

11.15 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

--------------------------------------------------------- 
 

อตัราค่าบริการ (คณะผ ูเ้ดินทางเป็นผ ูใ้หญ่ขัน้ต ่า 20 ท่าน) 

ช่วงวนัเดินทาง 

12 – 21 เมษายน 2562 

ผ ูใ้หญ่พกัหอ้งค ู ่

( คนท่ี 1 และ 2) 

ท่านท่ี 3 และ 4 

(พกัรว่มกบัท่านท่ี 1 และ 2) พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

หอ้งพักแบบไมม่หีนา้ตา่ง 79,999 - 25,000 

หอ้งพักแบบสวีทมรีะเบียง 99,999 - 36,000 

ประเภทหอ้งพกับนเรอืส าราญ 
 

หอ้งพกัแบบไมมี่หนา้ต่าง (Inside Bella cabin)                     หอ้งพกัแบบสวีทมีระเบียง (Suite Fantastica cabin) 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม: 

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

2. หอ้งพักบนเรือส าราญ 7 คืน (ตามหอ้งพักที่ทา่นเลือก) 

3. รถรับสง่จากสนามบินและทา่เรือ 

4. อาหารบนเรือทกุมือ้ (ยกเวน้หอ้งอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 

5. หัวหนา้ทวัรค์นไทยร่วมเดินทางเพ่ือดแูลคณะ  

6. ภาษีท่าเรือ ภาษีน า้มนัสายการบิน ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามภาวะตลาดน า้มนัโลกซ่ึงประกาศโดยสายการบิน

ทางบริษทัอาจมกีารเรียกเก็บเพ่ิมหากมกีารเปลี่ยนแปลง 

7. ค่าขนกระเป๋าซ่ึงสายการบินมบีริการส าหรับกระเป๋าทา่นละ 2 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรัมตอ่ใบ หากน า้หนกัหรือ

จ านวนของกระเป๋าเกินกวา่ที่ก าหนดทา่นอาจตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยโดยตรงกบัสายการบินที่เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน 

8. ค่าประกนัอบุัติเหตกุารเดินทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชวิีต (ส าหรับผูท้ี่อายไุมเ่กิน 70ปี) 

9. ค่ารักษาพยาบาลเนือ่งจากอบุัติเหต ุวงเงนิทา่นละ 500,000 บาท (ส าหรับผูท้ี่อายไุมเ่กิน 70 ปี) 

อตัราน้ีไมร่วม: 

1. ค่าภาษมีลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษหีัก ณ ที่จา่ย 3% 

2. ค่าทวัรเ์สริมบนฝัง่ตา่งๆ (ที่ไมไ่ดแ้จง้ในโปรแกรม) 

3. ทิปพนกังานบนเรือวนัละ 10 EUR ตอ่ทา่น (รวม 70 EURO หรือ ประมาณ 2,800 บาท) 

4. ค่าธรรมเนยีมวีซ่าเชงเกน้ ค่าวีซ่าอ่ืน ๆ (ถา้ม)ี 

5. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืนๆ เชน่ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์ค่าเคร่ืองดื่ม ฯลฯ 

 



 

เง่ือนไข: 

1. คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอย่างนอ้ย 20 ท่านและทางบริษัทตอ้งขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือ

เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชกิไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว 

2. บริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึน้ราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมีการประกาศ

ลดค่าเงนิบาท หรืออตัราแลกเปลี่ยนไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้นัที่จะเดินทาง 

การส ารองการเดินทาง: 

1. บริษทัขอรับค่ามดัจ าส าหรับการส ารองท่านละ 40,000 บาท ภายหลงัจากมกีารยืนยันจากทางบริษทัภายใน 3 วัน

หลงัจากไดร้ับการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแนน่อน 

2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรณุาช าระใหค้รบถว้นก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 60 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าการส ารอง

การเดินทางนัน้ถกูยกเลิก และบริษทัสงวนสิทธิ์ในการยึดบางสว่นของเงนิมดัจ าเป็นค่าด าเนนิการ 

3. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรือทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทั หรือ ช าระโดยตรงกับทางบริษทั 

ทางบริษทัจะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขตา่งๆ ของบริษทัทกุกรณีที่ไดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

4. เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาแพคเกจ หากทา่นสละสิทธิ์การใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมคื่นเงนิในทกุกรณี 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 80 - 60 วนั หักค่าบริการ ยึดค่ามดัจ า 40,000 บาท 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 59 - 30 วนัขึน้ไป เก็บค่าใชจ้า่ย 50% ของค่าทวัร ์

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 29 - 16 วนัขึน้ไป เก็บค่าใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15 วนัขึน้ไป เก็บค่าใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

***หากมกีารยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการย่ืนวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลิก

วีซ่าในทกุกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้า่ยในการย่ืนวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม*** 

หมายเหต:ุ 

1. กรณีที่เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นญุาตใหผู้เ้ดินทางเขา้หรือออกประเทศ ทางบริษทัไมส่ามารถคืนค่าทวัรใ์หไ้ด ้

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผูเ้ดินทางต า่กว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดินทาง 

3. บริษทัจะไมร่ับผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ หากท่านถกูปฎิเสธวีซ่าและจะไมคื่นเงนิค่าทัวรท์ี่ทา่นช าระมาแลว้  หากท่าน

ถกูปฎิเสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ สถานทตู

เก็บค่าธรรมเนยีมวีซ่า และไมคื่นทกุกรณี  

4. ในกรณีที่ทา่นจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงนิ) เดินทางกบัคณะทวัร ์บริษทัขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมร่ับผดิชอบ 

หากทา่นถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่เพราะโดยปกตินกัท่องเที่ยวใชห้นงัสือเดินทางบคุคล

เทา่นัน้ 

5. ระหวา่งการเดินทางทอ่งเที่ยว หากทา่นไมใ่ชบ้ริการใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นสละสิทธิ์

และไมส่ามารถขอคืนค่าบริการได ้

6. หากทา่นไมเ่ดินทางกลบัพรอ้มคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยังไมไ่ดใ้ชน้ัน้ ไมส่ามารถขอคืนเงนิได ้

7. บริษทัขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมร่ับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เชน่ อบุัติเหต ุภยัธรรมชาติ การนดัหยดุ

งาน การกอ่การจลาจล ความลา่ชา้ของเที่ยวบิน การถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

8. บริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะของสายการบิน 

โรงแรม และสภาวะทางการเมอืงโดยถือผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

9. บริษทัจะไมร่ับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การน าสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่าง

การเดินทาง เอกสารการเดินทางไมถ่กูตอ้ง และความประพฤติที่สอ่ไปในทางเสื่อมเสียและผดิกฏหมาย 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล ราคาตัว๋โดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมของตัว๋

และภาษีน ้ามนั และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบรษิทัอีกครัง้ 


