
 
 
 
 

 

ทัวร์ล่องเรือส ำรำญ Costa Magica 

เส้นทำงยุโรป สวีเดน ฟินแลนด์ รัสเซีย เอสโตเนีย 

12 - 21 กรกฎำคม 2562  10 วัน 7 คืน 

รำคำเริ่มต้น 117,500   บำท/ท่ำน

 มหีวัหนา้ทวัรเ์ดนิทางพรอ้มคณะ

 (เมือ่มจีาํนวนผูเ้ดนิทางตัง้แต ่14 ทา่นขึน้ไป)

 



 
 
 
 

 

ระวางขับน้ํา 101,000 ตัน ความยาวของเรือ 050.17 เมตร ความกว้างของเรือ 

13.30 เมตร จํานวนผู้โดยสารสูงสุด 1 ,250 ท่านจํานวนห้องพัก 1,136 ห้อง 

จํานวนลูกเรือ 1,070 คน จํานวนชั้นให้บริการ (Deck) 15 (11 ชั้นสําหรับ

ผู้โดยสาร) เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี 0002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATE PORT ARRIVAL DEPARTURE 

10 JUL 17 Bangkok – Stockholm by flight    

13 JUL 17 Stockholm (Sweden) - - 

14 JUL 17 Stockholm (Sweden) - 05800 

15 JUL 17 Helsinki (Finland) 06800 16800 

16 JUL 17 St. Petersburg (Russia) 05800  

17 JUL 17 St. Petersburg (Russia)  16800 

18 JUL 17 Tallinn (Estonia) 07800 15800 

19 JUL 17 Stockholm (Sweden) 07800 - 

20 JUL 17 Stockholm–Bangkok by flight - - 

21 JUL 17 Bangkok   

 

Classic Premium ทา่นที ่1,4 

(ผู้ใหญ)่ 

เด็กอายตุ่าํกวา่ 16 ป ี

พกักบัผู้ใหญ ่0 ทา่น Inside Outside Balcony Inside Outside Balcony 

115,300 102,000 113,000 101,000 107,000 117,000 77,300 63,000 



 
 
 
 

 

 
 
วันที่ 10 ก.ค. 0340 สนามบินสุวรรณภูมิ 

00.00  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสวุรรณภมู ิชั้น 2 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทย  ประตู 2  แถว D                    กรุณา

เดินทางถึงสนามบินล่วงหน้าก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมงเพื่อทําการ เช็คอิน 

 

วันที่ 11 ก.ค. 0340 กรุงเทพฯ  – สต๊อกโฮล์ม 

01.10 ออกเดินทางโดย สายการบินไทย  โดยเที่ยวบินที่ TG740  เหินฟ้าสู่สต๊อกโฮล์ม    

05.00 ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สต๊อกโฮล์ม (Stockholm) ประเทศสวีเดน   

นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือสต๊อกโฮลม์ (Stockholm) เพื่อเช็คอินขึ้นเรือ Costa 

Magica  

เชิญท่านพักผ่อนอิสระกับกิจกรรมหลากหลายบนเรือสําหรับช่วงเย็น ขอเชิญ

ท่านนํ า เสื้ อชูชีพมาร่ วมฟังการสาธิตร ะบบความปลอดภัยบนเรื อ  

(Emergency Drill) 

เชิญท่านรับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารบนเรือ 

พร้อมร่วมสนุกสนานกับวันเวลาที่สุดแสนอิสระ เริ่มต้นราตรีนี้บนเรือสําราญ 

Costa Magica 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

วันที่ 12 ก.ค. 0340 สต๊อกโฮล์ม 

 

 

 

เชิญท่านรับประทานอาหารเข้า ณ ห้องอาหารบนเรือ  

05.00 เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เฮลซิกิง, ประเทศฟินแลนด์ 

 เชิญท่านพักผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมบันเทิงหลากหลายบนเรือ หรือใช้ FACILITY ต่าง ๆ เช่น  

ห้องอาหารใหญ่ 2 ห้อง , ห้องอาหารบุฟเฟต์  และห้องอาหารพิเศษ( Club Restaurant  มีค่าบริการ) ดิสโก้เธค                       

ห้องฟัง เพลง และห้อง เลาจ์น  บาร์ เครื่ องดื่ม  และบาร์ ไอศกรีม ห้อง โชว์  และการแสดงที่พรั่ งพร้อมด้วยระบบ                                                           

แสงสีเสียง โรงภาพยนตร์ ห้องคาสิโน สระว่ายน้ํา และสระน้ําวน ห้องยิม ห้องเซาวน่า ห้องนวด และอบไอน้ํา คอร์ตเทนนิส บาส

เก็ตบอล และวอลเล่ย์บอล ห้องเกมส์ และเครื่องเล่น SIMULATOR สโมสรสําหรับเด็ก และวัยรุ่น อินเตอร์เน็ท คาเฟ่ ห้องแพทย์ 

ห้องทําพิธีแต่งงาน ห้องสมุด ห้องแสดงภาพเขียนศิลปะ ร้านขายของที่ระลึก และสรรพสินค้า ร้านค้าปลอดภาษี 

     

 

 

 

 

 

เชิญท่านรับประทานกลางวัน และ อาหารค่ํา ณ ห้องอาหารบนเรือ  

ค่ํานี้   ทางเรือจะจัด Welcome Party Night เลี้ยงต้อนรับท่านผู้มีเกียรติ ท่านจะเพลิดเพลินและสนุกสนานกับบรรยากาศของดนตรีที่

เตรียมไว้เพื่อท่าน  พร้อมด้วยเมนูอาหารที่จัดเตรียมไว้เป็นพิเศษรวมทั้งความสําราญอันหลากหลายที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ท่าน 

หมายเหตุ 8 วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เช็คเวลาที่แน่นอนจาก Today อีกครั้ง 

 

วันที่ 13 ก.ค. 0340 เฮลซิกิง , ประเทศฟินแลนด์ 

เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารบนเรือ 

ท่านสามารถเดินเล่นออกกําลังกาย, จ็อกกิ้งบนจ็อกกิ้งแทรค ชั้นดาดฟ้าเรือ สูดอากาศสดชื่นเย็นสบาย  เพิ่มพลังให้กับชีวิต 

หรือ ออกกําลังกายที่ห้องยิม เพื่อความสดชื่น  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.00 เรือเทียบท่า ณ กรุงเฮลซิงกิ,  ประเทศฟินแลนด์  เมืองหลวงของประเทศ 

เจ้าของสมญานามว่า “ธิดาสาวแห่งทะเลสาบบอลติก” โดยขอเริ่มต้นนําท่าน

ชมบริเวณเมืองเก่าซึ่งท่านจะได้ชมอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ ที่ได้รับอิทธิพลของ

รูปแบบการก่อสร้างมาจากรัสเซีย ชมบริเวณ จัตุรัสซีเนท ตั้งแต่อนุสาวรีย์ของ

พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 0 อาคารทําเนียบ  รัฐบาล  และมหาวิหารแห่งเฮลซิงกิ 

อาคารฟินลาเดียที่เป็นศูนย์ประชุมแห่งชาติ และคอนเสริ์ตฮอล์ล  ชมวน

อุทยานที่ตั้งอนุสาวรีย์นักประพันธ์เพลงเอก ซอง เซเบลลุส และ โบสถ์  

Tempeliaukio หรือ Church of  The Rock โบสถ์ซึ่งสร้างจากการเจาะแท่ง

หินยักษ์และสร้างโบสถ์อยู่ในแท่งหินนั้น ส่วนบริเวณที่เจาะ  ก็นําศิลปะยุคใหม่

สร้างเป็นหลังคาเปิดไว้อย่างน่าทึ่งจนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรม

ชิ้นเอกชิ้นหนึ่งของโลก จนได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ เชิญ

ทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรือแจ้งผ่าน “Today” เพื่อรอเรียกลงจากเรือ 

อย่าลืมนํา Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝั่ง (หมาย

เหตุ 8  ทางเรือไม่อนุญาตให้ทางคณะทําทัวร์บนฝั่งด้วยตัวเอง) * กรณีท่านที่

ลงจากเรือเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 

ชั่วโมง *  

  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ 

ท่านสามารถพักผ่อนอย่างอิสระตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายที่ทางเรือเตรียมไว้ 

  เชิญท่านรับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารบนเรือ 

16.00 เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, ประเทศรัสเซีย 

 

วันที่ 14 ก.ค. 0340 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก,  ประเทศรัสเซีย 

เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารบนเรือ 

ท่านสามารถเดินเล่นออกกําลังกาย, จ็อกกิ้งบนจ็อกกิ้งแทรค ชั้นดาดฟ้าเรือ สูดอากาศสดชื่นเย็นสบาย  เพิ่มพลังให้กับชีวิต 

หรือ ออกกําลังกายที่ห้องยิม เพื่อความสดชื่น เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรือแจ้งผ่าน “Today” เพื่อรอเรียกลงจาก

เรือ  อย่าลืมนํา Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝ่ัง (หมายเหตุ 8  ทางเรือไม่อนุญาตให้ทางคณะทําทัวร์บน

ฝั่งด้วยตัวเอง) * กรณีท่านที่ลงจากเรือเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง * 

05.00  เรือเทียบท่า ณ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ,  ประเทศรัสเซีย หรือ เมืองเลนินกราด(Leningrad)   ในอดีต  ปัจจุบันเป็นเมือง

อุตสาหกรรมและศูนย์กลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่สําคัญ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดเมืองหนึ่งของโลก 



 
 
 
 

 

ขอนําท่านทําความรู้จักกับนครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก  ผ่านชมสถานที่สําคัญๆ อาทิ โบสถ์หยดเลือด (Spilled Blood Church) ที่

สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 นําท่านชม ป้อมปราการ  ปีเตอร์แอน์พอล  (Peter and Paul Fortress)  

ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ Zaychy  บนฝั่งของแม่น้ําเนวา (Neva) โดยพระเจ้าปีเตอร์ มหาราช ทรงมีพระราชดําริโปรดให้สร้างเป็น

ปราการป้องกันทางทะเลบอลติคป้อมแห่งนี้เคยใช้เป็นที่ Decembrist ในสมัย

นิโคลัสที่ 1  

เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวันแบบท้องถิ่น  

จากนั้นนําท่านชม พระราชวงัฤดูหนาว (Winter Palace)  อดีตที่ประทับของ

พระจักรพรรดิ (Russian  Czars’ Residence) ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ 

มากกว่า 1,030 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนของ

รัชกาลที่ 3 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทยกับ รัสเซีย พร้อมชม 

พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ ซึ่งพระนางแคทเธอรีนที่สอง  ได้สะสมงานจิตรกรรม

ภาพเขียนกว่า 004 ภาพ  งานชิ้นเอกของจิตรกรก้องโลก อาทิลีโอนาโด 

ดาวินซี่ ราฟาเอล ไมเคิลแองเจโล  แรมแบรนท์  ทําให้พระราชวังแห่งนี้  

กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงานศิลปะและโบราณวัตถุล้ําค่ํากว่า 1 ล้านชิ้น 

อาทิเช่น นาฬิกานกยูง, แจกันมาลาไคท์ รวมถึงวัตถุของอียิปต์โบราณ เป็น

ต้น ให้อนุชนรุ่นหลังได้ชื่นชมสืบต่อมา  จนได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทาง

กลับสู่ท่าเรือ 

  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ 

เชิญท่านพักผ่อนอย่างอิสระตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมที่

 น่าสนใจมากมายที่ทางเรือเตรียมไว้ 

  เชิญท่านรับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารบนเรือ 

 

วันที่ 15 ก.ค. 0340 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก,  ประเทศรัสเซีย 

เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารบนเรือ 

เชิญท่านเดินเล่นออกกําลังกาย, จ็อกกิ้งบนจ็อกกิ้งแทรค ชั้นดาดฟ้าเรือ สูดอากาศสดชื่นเย็นสบาย  เพิ่มพลังให้กับชีวิต หรือ 

ออกกําลังกายที่ห้องยิม เพื่อความสดชื่น 

วันนี้เรือยังคงจอดเทียบท่าที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก   อิสระหรือเลือกซื้อทัวร์เที่ยวบนฝั่งกับทางเรือตามอัธยาศัย ในกรณีที่

ต้องการลงจากเรือ อย่าลืมนํา Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝ่ัง 

เชิญท่านรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือ หรือ ตามอัธยาศัย  อิสระตามพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนาน

กับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายที่ทางเรือเตรียมไว้ 

* กรณีท่านที่ลงจากเรือเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง * 

 เชิญท่านรับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารบนเรือ 

16.00 เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เมืองทาลลินน์ (Tallinn), ประเทศเอสโทเนีย  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

วันที่ 16 ก.ค. 0340 เมืองทาลลินน์, ประเทศเอสโทเนีย 

 เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารบนเรือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.00  เรือเทยีบทา่ ณ เมืองทาลลนิน์, ประเทศเอสโทเนีย  เมืองเก่าในยุคกลางที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี จนได้รับ การยกย่องให้เป็น

เมืองมรดกโลก  อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงและเมืองท่าหลักของประเทศสาธารณรัฐเอสโทเนีย เมืองทาลลินน์ ที่ได้ชื่อว่ามีความ

เก่าแก่ที่สุดในทะเลบอลติค  ประเทศที่เคยถูกปกครองโดยอัศวินติวตอนิค เจ้าชายแห่งโปแลนด์ และท้ายสุดอยู่ในอาณัติของพระ

เจ้าซาร์แห่งรัสเซียกว่า 31 ปี ก่อนจะได้รับเอกราชเป็นสาธารณรัฐเอสโทเนีย  เมื่อปี 1771  เมืองทาลลินน์ส่วนใหญ่นิยมการเที่ยว

ชมด้วยการเลือกเดินเท้า เพราะแต่ละตรอกซอกซอยจะมีอาคารที่สวยงาม ทําให้การเดินเพลิดเพลินได้อย่างไม่รู้เบื่อ เชิญทุกท่าน

รอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรือแจ้งผ่าน “Today” เพื่อรอเรียกลงจากเรือ  อย่าลืมนํา Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและ

ขึ้นเที่ยวบนฝ่ัง  

(หมายเหตุ 8  ทางเรือไม่อนุญาตให้ทางคณะทําทัวร์บนฝั่งด้วยตัวเอง) * กรณีท่านที่ลงจากเรือเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณากลับขึ้น

เรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง * 

 เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ 

ท่านสามารถพักผ่อนอย่างอิสระตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายที่ทางเรือเตรียมไว้ 

15.00 เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เมืองสต๊อกโฮล์ม(Stockholm) ประเทศสวีเดน 

  เชิญท่านรับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารบนเรือ 

 

 

วันที่ 17 ก.ค. 0340 สต๊อกโฮล์ม 

เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารบนเรือ 

เชิญท่านเดินเล่นออกกําลังกาย, จ็อกกิ้งบนจ็อกกิ้งแทรค ชั้นดาดฟ้าเรือ สูดอากาศสดชื่นเย็นสบาย  เพิ่มพลังให้กับชีวิต หรือ 

ออกกําลังกายที่ห้องยิม เพื่อความสดชื่น 

07.00  เรือเทียบท่า ณ  กรุงสต๊อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน ประเทศที่ประกอบด้วยเกาะเล็ก

เกาะน้อยถึง 12 เกาะ เชื่อมด้วยสะพานถึง 20 สะพาน  ระหว่างทะเลบอลติก และ

ทะเลสาปมารัน นับเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ท่านจะได้มีโอกาส

เปรียบเทียบสถานที่ของราชการต่าง ๆ ในเขตเมืองเก่ากับแหล่งธุรกิจ และ บันเทิง

ของเมืองใหม่ ที่ผสมผสานกันอย่างน่าสนใจ และ ศึกษายิ่งโดยเฉพาะทางด้าน

สถาปัตยกรรมและ การวางผังเมือง ทําให้สต๊อคโฮล์ม ได้ช่ือว่าเป็นเมืองหลวงที่สวย

ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ขอนําท่านผ่านชม ศาลากลาง City Hall เป็นสถาปัตยกรรม



 
 
 
 

 

ที่งดงามวิจิตรยิ่ง เนื่องจากสร้างด้วยอิฐแดงมากกว่า 6 ล้านก้อน สถานที่แห่งนี้ใช้เป็นท่ีแจกรางวัลโนเบลในเดือนธันวาคมของทุก

ปี  ณ ที่นี่ท่านสามารถชมทัศนียภาพของตัวเมืองรอบๆ ได้ ผ่านชมเขตเมืองเก่า Old Town ซึ่งเป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของ

กรุงสต๊อคโฮล์ม  ซึ่งยังคงได้เห็นอาคารบ้านเรือนสมัยโบราณราวคริสต์ศตวรรษที่11 ซึ่งปัจจุบันยังคงรักษาสภาพอาคาร

บ้านเรือนเก่าแก่ที่ได้อย่างดีเยี่ยม จากนั้นนําท่านชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซ่า ชมเรือรบขนาดใหญ่ที่สุดลําหนึ่งของโลกในศตวรรษที่ 

15  ที่ได้รับการกู้ขึ้นมาจากใต้ทะเลซึ่งจมอยู่ใต้น้ํานานกว่า 100 ปี และได้รับการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดียิ่ง ได้เวลาอันสมควร

นําท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ  

  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ 

เชิญท่านพักผ่อนอย่างอิสระตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายที่ทางเรือเตรียมไว้ 

  เชิญท่านรับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารบนเรือ 

 

   

 

วันที่ 00 ก.ค. 0340 สต๊อกโฮล์ม – กรุงเทพฯ 

เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารบนเรือ 

07.00 เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย รอเจ้าหน้าที่ประกาศเรียกลงเรือ   

 เมื่อรับสัมภาระของท่านเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสู่สนามบิน  

12.10 ออกเดินทางโดย สายการบินไทย  โดยเที่ยวบินที่ TG741  เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ    

 

วันที่ 01 ก.ค. 0340 กรุงเทพฯ 

03.30  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

****************************************************************************************** 

**โปรแกรมอาจมกีารปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เปน็สาํคญั** 

ราคานี้รวม 

- ตั๋วเครื่องบินเส้นทาง BKK – STO – BKK by TG ในช้ันประหยัด (หรือตามที่บริษัทกําหนด ขึ้นอยู่กับที่นั่งที่ว่าง) 

- ค่าห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่  5 คืน  (พักห้องละ 0 ท่าน) / ภาษีท่าเรือ และ ค่าประกัน /อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ) 

- ค่าประกันภัยการเดินทาง  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

- พิเศษ รถรับส่ง สนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน, ทัวร์บนฝั่งทุกเมือง (ตามที่บริษัทกําหนด) 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (Multiple entry) (การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเอกสารของแต่ละบุคคล และ เป็นเอกสิทธิ์     

 ของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการยื่นเท่านั้น)   

- หัวหน้าทัวร์เดินทางคอยดูแลคณะจากประเทศไทย (ขอสงวนสิทธิ์ในจัดหัวหน้าทัวร์ เมื่อมีจํานวนผู้เดินทางตั้งแต่ 14 ท่านขึ้นไป) 

 

ราคานี้ไม่รวม 

- ทัวร์บนฝั่ง ในกรณีที่ท่านเลือกซื้อเพิ่มเติมนอกเหนือที่บริษัทกําหนด, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 5%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% 



 
 
 
 

 

- ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ EUR 50.00  /  เด็กอายุ 12-2 ปี EUR 13.00 /  เด็กอายุตํากว่า 2 ปี ฟรี 

 

เงื่อนไขการขําระเงิน 

- ชําระเงินมัดจําท่านละ 13,000.- ของราคาเต็ม ภายใน 1-1 วัน หลังจากที่ีีีท่านได้ทําการจอง  

- ชําระส่วนที่เหลือทั้งหมดภายใน 53 วัน ก่อนการเดินทาง 

ยกเลิกมากกว่า 54 วัน ก่อนการเดินทาง ท่านละ 13,000.- บาท 

ยกเลิกภายใน 53 - 41 วัน ก่อนการเดินทาง ชําระ 10% ของราคาเต็ม  

ยกเลิกภายใน 40 - 07 วัน ก่อนการเดินทาง ชําระ 30% ของราคาเต็ม 

ยกเลิกภายใน 06 – 13 วัน ก่อนการเดินทาง ชําระ 53% ของราคาเต็ม 

ยกเลิกภายใน 12 วัน ก่อนการเดินทาง ชําระ 100% เต็ม 




