สัมผัสประสบการณ์การเดินทางส ุดหร ูในเส้นทาง
เมดิเตอร์เรเนียนฝั่งตะวันออกกับเรือสาราญ

MSC LIRICA

เดินทาง: 12 – 21 เมษายน 2562
(10 วัน 7 คืน)

ราคาเริม่ ต้นที่

79,999

บาท

MSC LIRICA (เอ็มเอสซี ลิริก้า)

ขนาดของเรือ
จานวนชั้น
คลับ/บาร์

: 59,058 ตัน
: 13 ชั้น

: 8 บาร์

จานวนผู้โดยสาร
ห้ องอาหาร
สระว่ ายนา้

: 1,560

: 4 ห้ อง
: 2 สระ

รายละเอียดโปรแกรม
วันศุกร์ ที่ 12 เม.ย. 2562
21.00 น.
23.45 น.

09.25 น.

11.00 น.

กลางวัน
16.30 น.
คา่

(1)

พบเจ้า หน้า ที่ บ ริ ษ ัท ฯ ณ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ เคาน์ เ ตอร์ G ประตู ท างเข้า ที่ 4 อาคาร
ผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ สายการบิน ลุฟฮันซ่ า แอร์ ไลนส์ (Lufthansa Airlines)
ออกเดินทางสู่ สนามบินแฟร้งค์เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมนี โดยเที่ยวบิน LH773

วันเสาร์ ที่ 13 เม.ย. 2562
05.45 น.
08.10 น.

กรุงเทพฯ/สุ วรรณภุมิ

แฟร้ งค์ เฟิ ร์ ต – เวนิส – ล่องเรือสาราญ MSC Lirica

(2)

เดินทางถึง สนามบินแฟร้ งเฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมนี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ องบิน
ออกเดิ นทางจากสนามบินแฟร้ งเฟิ ร์ ต สู่ สนามบินมาร์ โคโปโล เมื องเวนิส ประเทศอิตาลี
โดยเที่ยวบิน LH324
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมาร์ โคโปโล เมืองเวนิ ส ประเทศอิตาลี ตามเวลาท้องถิ่น
ซึ่ งช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง จากนั้นผ่านพิธีการตรวจหนังสื อเดินทาง และศุลกากร นา
ท่านโดยสารรถโค้ชปรับอากาศที่ให้บริ การโดย MSC Cruise มุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อเวนิส
นาท่านเดินถึงท่าเรื อเวนิ ส นาท่านทาการเช็คอินเพื่อขึ้นเรื อ MSC Lirica ซึ่ งเป็ นเรื อสาราญ
สัญชาติอิตาลี ที่พร้อมให้บริ การในระดับสากล และเมื่อขึ้นมาบนเรื อสาราญแล้ว (หากเวลา
เอื้ออานวย) เจ้าหน้าที่จะพาท่านเดินชมภายในเรื อสาราญเพื่อรั บทราบถึงรายละเอียดและ
สถานที่ต่างๆ บนเรื อสาราญ ท่านสามารถรั บประทานอาหารและเครื่ องดื่ ม (ชา, กาแฟ)
ภายในเรื อ ซึ่ งมีบริ การตลอด 24 ช.ม. ตามห้องอาหารต่างๆ ก่ อนรับประทานอาหารค่า ***
ก่อนที่เรื อสาราญจะทาการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรื อจะมีการซ้อมหนี ภยั ตามหลักสากล
(Muster Drill) ขอให้ผโู ้ ดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่กาหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพล
ของแต่ล่ะท่านได้ที่แผ่นป้ ายด้านหลังประตูหอ้ งพักของท่าน***
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
เรื อสาราญออกจากท่าเรื อเวนิส มุ่งหน้าสู่ เมืองบารี ประเทศอิตาลี
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
หลังรั บประทานอาหารค่ า ท่ า นสามารถพัก ผ่อนตามอัธ ยาศัย หรื อเลื อกใช้บริ ก ารห้อง
กิ จกรรมต่างๆ ภายในเรื อสาราญ ไม่ ว่าจะเป็ นสปา, ซาวน่ า, ห้องอาหารบุปเฟ่ ต์, ร้านขาย
สิ นค้าปลอดภาษี (Duty Free) และกิ จกรรมสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย ***ท่ านสามารถ

รับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่ าง ๆ ที่เรือสาราญ MSC Lirica จะจัดขึน้ ในวันถัดไปได้
จากเอกสาร Daily Program ทีจ่ ะส่ งถึงห้ องพักของท่ านทุกคืน***
** ร้ านสิ นค้ าปลอดภาษีและคาสิ โนจะเปิ ดหลังจากทีเ่ รือสาราญล่ องอยู่น่านนา้ สากล**

วันอาทิตย์ ที่ 14 เม.ย. 2562

เมืองบารี, ประเทศอิตาลี (อิสระเลือกซื้ อทัวร์ เสริ มบนฝั่ง)

(3)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
หลัง จากนั้ น อิ ส ระให้ ท่ า นพัก ผ่ อ นบนเรื อส าราญฯ ตามอัธ ยาศัย ท่ า นสามารถเลื อ ก
รับประทานอาหารหรื อนัง่ เล่นในคลับ เลาจน์ หรื อทากิจกรรมที่มีภายในเรื อสาราญมากมาย
ได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็ น ช้อปปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้าปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วน
สันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริ การ
บนเรื อสาราญ เช่น
Public Room
: บาร์ และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์ เน็ต
Entertainment
: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อมีจดั แสดง (ไม่ซ้ ากันในทุกค่าคืน) หรื อจะเลือกนัง่ เล่นในคลับ
เลาจน์ บาร์ ต่างๆ หลากหลายสไตล์, คาสิ โน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายน้ า, สปอร์ ทคอร์ ท, ฟิ ตเนส
Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรี ม , บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญฯ
พักผ่อนบนเรื อสาราญตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกทากิ จกรรมที่มีภายในเรื อสาราญ
มากมายได้ตามใจชอบ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
12.00 น.
เรื อสาราญเทียบท่า ณ เมืองบารี ประเทศอิตาลี
เช้ า

18.00 น.
คา่

เมืองบารี เมืองหลวงของแคว้นปูลยา และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสองของอิตาลีทางตอนใต้ อยู่
ใกล้กับทะเลเอเดรี ย ติ ก จนได้รั บสมญานามว่ า “แคลิฟ อร์ เ นี ยตอนใต้ ข องอิต าลี ” เป็ น
ศูนย์กลางการเดินเรื อและศูนย์กลางของอาณาจักรไบเซนไทน์ทางตอนใต้ของอิตาลี ปั จจุบนั
เมืองบารี ยงั คงสถาปัตยกรรมที่งดงาม มีความเจริ ญทางศาสนา ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
เมืองได้ถูกระเบิดทาลาย ต่อมาได้บรู ณะขึ้นมาใหม่ ปั จจุบนั มีบา้ นเรื อนทันสมัยสลับกับซาก
ความเจริ ญในอดีต อิสระให้ท่านเลือกซื้ อทัวร์ เสริ มที่ทางเรื อได้จดั เตรี ยมไว้ให้
แนะนาทัวร์ เสริมบนฝั่งทีน่ ่ าสนใจ
- CITY TOUR (CODE: BAR01) – USD 43/PP*
ทัว ร์ น้ ี จะน าท่ า นเดิ น เล่ น สบายๆ ในย่า นประวัติ ศ าสตร์ ข อง "Bari Vecchia" และ
สถาปั ตยกรรมยุคกลาง รวมไปถึ งการเยี่ยมชมมหาวิหารเซนต์นิโคลัสที่สร้ างขึ้ นเพื่อเป็ น
เกี ยรติแก่ นักบุญอุปถัมภ์ของเมืองบารี ก่ อตั้ง
ขึ้ นเมื่ อปลายศตวรรษที่ 11 คริ สตจัก รซึ่ ง
ปั จ จุ บ ัน เป็ นสถานที่ แ สวงบุ ญ ทางศาสนาที่
ส าคั ญ และน าท่ า นปราสาท Bari's old
Norman จากนั้นอิ ส ระให้ท่า นเดิ นชมและ
เลือกซื้ อของฝากที่ระลึก ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรื อฯ โปรดทราบ: การ
เดินทางครั้งนี้ไม่เหมาะสาหรับผูท้ ี่มีปัญหาในการเดินหรื อใช้รถเข็น
เรื อสาราญออกจากท่าเรื อเมืองบารี มุ่งหน้าสู่ เมืองคาตาโคลอน ประเทศกรี ซ
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
หลังรั บประทานอาหารค่ า ท่ า นสามารถพักผ่อนตามอัธ ยาศัย หรื อเลื อกใช้บ ริ ก ารห้อง
กิจกรรมต่างๆ ภายในเรื อสาราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อจัดให้ ณ ห้องเธี ยร์
เตอร์ ที่ช้ นั 5 และชั้น 6 ด้านหัวเรื อ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่
คาสิ โน ชั้น 6 สาหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรื อนัง่ ฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริ การได้ที่ คลับ/
เลาจน์ หรื อ บาร์ ต่างๆ ได้

วันจันทร์ ที่ 15 เม.ย. 2562
เช้ า

เมืองคาตาโคลอน, ประเทศกรีซ (อิสระเลือกซื้ อทัวร์ เสริ มบนฝั่ง)

(4)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
จากนั้น อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรื อสาราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทาน
อาหารหรื อนัง่ เล่ นในคลับ เลาจน์ หรื อทากิ จกรรมที่มีภายในเรื อสาราญมากมายได้ตามใจ

กลางวัน
13.00 น.

คา่

19.00 น.

ชอบ ไม่ว่าจะเป็ น ช้อปปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้าปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนา
การอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อ
สาราญฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
เรื อสาราญจอดเทียบท่า ณ เมืองคาตาโคลอน ประเทศกรี ซ เมื องท่า ฝั่ งทะเลอะเดรี ยติ ค ที่
สาคัญของประเทศอิตาลี เป็ นเมืองเก่าแก่และมีความหลากหลายของความงดงามด้านศิลปะ
สถาปั ตยกรรมในสไตล์กรี ก , ไบเซนไทน์, บาร็ อค และโรมาเนสก์ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออก
เฉี ยงใต้ของประเทศอิตาลี อิสระให้ท่านเลือกซื้ อทัวร์ เสริ มที่ทางเรื อได้จดั เตรี ยมไว้ให้
แนะนาทัวร์ เสริมบนฝั่งทีน่ ่ าสนใจ
- OLYMPIA & MUSEUM (CODE: KAT04) – USD 69/PP
ทัวร์ น้ ี จะนาท่านเที่ยวชมเมืองโอลิมเปี ย (Olympia) อีกหนึ่ งเมืองท่องเที่ ยวที่มีความสาคัญ
ทางด้านประวัติศ าสตร์ และเป็ นแหล่ งโบราณคดี ที่มี
ชื่อเสี ยงโด่งดังอีกแห่ งหนึ่ งของประเทศกรี ซ และหาก
ย้อนเวลากลับไปประมาณ 776 ปี ก่ อนคริ สตกาล เมือง
แห่ งนี้ ยงั เคยถูกใช้เป็ นสถานที่จดั โอลิมปิ กเกมส์ เป็ นที่
แรกเพื่อเป็ นเกียรติให้แก่เทพเจ้าโอลิมเปี ยเซอุส เป็ นซึ่ ง
จะมี ก ารแข่ งขันกี ฬ าเช่ น วิ่ ง มวยปล้ า ชกมวย ทุ่ ม น้ า หนัก กระโดดไกล ขี่ ม ้า ขับรถม้า
แข่งขันการประพันธ์ การแต่งกลอน และการอ่านประวัติศาสตร์ จะจัดสาหรับผูช้ ายชาวกรี ซ
และโรมันเท่านั้น โดยมีข้ ึนทุกๆ 4 ปี และห้ามผูห้ ญิงเข้าชมอีกด้วย โปรดทราบ: การเดินทาง
ครั้ งนี้ ไ ม่ เหมาะส าหรั บผูท้ ี่ใ ช้รถเข็นและมี ปัญ หาในการเดิ น อนุ ญ าตเฉพาะกล้องที่ ไม่ มี
แฟลชภายในพิพิธภัณฑ์เท่านั้น
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
หลังรั บประทานอาหารค่ า ท่ า นสามารถพักผ่อนตามอัธ ยาศัย หรื อเลื อกใช้บริ ก ารห้อง
กิจกรรมต่างๆ ภายในเรื อสาราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อจัดให้ ณ ห้องเธี ยร์
เตอร์ ที่ช้ นั 5 และชั้น 6 ด้านหัวเรื อ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่
คาสิ โน ชั้น 6 สาหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรื อนัง่ ฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริ การได้ที่ คลับ/
เลาจน์ หรื อ บาร์ ต่างๆ ได้
เรื อสาราญออกจากท่าเรื อเมืองคาตาโคลอน มุ่งหน้าสู่ เมืองมิโคนอส ประเทศกรี ซ

วันอังคารที่ 16 เม.ย. 2562
เช้ า

กลางวัน
11.00 น.

คา่

20.00 น.

เมืองมิโคนอส, ประเทศกรีซ (อิสระเลือกซื้ อทัวร์ เสริ มบนฝั่ง)

(5)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
จากนั้น อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรื อสาราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทาน
อาหารหรื อนัง่ เล่ นในคลับ เลาจน์ หรื อทากิ จกรรมที่มีภายในเรื อสาราญมากมายได้ตามใจ
ชอบ ไม่ว่าจะเป็ น ช้อปปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้าปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนา
การอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อ
สาราญ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
เรื อสาราญจอดเทียบท่า ณ เมืองมิโคนอส ประเทศกรี ซ อิสระให้ท่านเลือกซื้ อทัวร์ เสริ มที่ทาง
เรื อได้จดั เตรี ยมไว้ให้
แนะนาทัวร์ เสริมบนฝั่งทีน่ ่ าสนใจ
- MYKONOS ISLAND TOUR (CODE: MYK05 - USD 54/PP
ทัวร์ น้ ีนาท่านชม เกาะมิโคนอส พร้อมเก็บบันทึกภาพคู่กบั กังหันลม ที่เรี ยงรายอยู่ริมชายฝั่ง
อันเป็ นสัญลักษณ์ของเกาะ ซึ่ งในอดี ตมีมากกว่า 70 กังหัน จากนั้นเยือน ย่ านเวนิสน้ อย ที่มี
บ้านเรื อน ร้านค้าสร้างคร่ อมชายฝั่ งริ มทะเล ผ่านชม
โบสถ์และอาคาร ร้านค้า บาร์ ที่ต้ งั อยู่หน้าอ่าว เข้าสู่
ย่ า นตั ว เมื อ งเก่ า ที่ มี ค วามงดงามประกอบด้ ว ย
บ้านเรื อนสี ขาวตัดกับประตูหน้าต่างสี ฟ้าเข้ม ระเบียง
ปลูกดอกไม้ประดับสี สันสดใส มีร้านอาหารทะเลสด
ๆ บริ การแก่นกั ท่องเที่ยว แกล้มเครื่ องดื่มเย็น ๆ มีถนนสายเล็ก ๆ ภายในเมืองสลับซับซ้อน
เต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกให้ท่านได้เลือกซื้ อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
หลังรั บประทานอาหารค่ า ท่ า นสามารถพักผ่อนตามอัธ ยาศัย หรื อเลื อกใช้บริ ก ารห้อง
กิจกรรมต่างๆ ภายในเรื อสาราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อจัดให้ ณ ห้องเธี ยร์
เตอร์ ที่ช้ นั 5 และชั้น 6 ด้านหัวเรื อ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่
คาสิ โน ชั้น 6 สาหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรื อนัง่ ฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริ การได้ที่ คลับ/
เลาจน์ หรื อ บาร์ ต่างๆ ได้
เรื อสาราญออกจากท่าเรื อ เมืองมิโคนอส เพื่อมุ่งหน้าสู่ เมืองพิเรอุส ประเทศกรี ซ

วันพุธที่ 17 เม.ย. 2562
เช้ า
07.00 น.

กลางวัน
บ่ าย
16.00 น.

เมืองพิเรอุส, ประเทศกรีซ

(อิสระเลือกซื้ อทัวร์ เสริ มบนฝั่ง)

(6)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
เรื อสาราญจอดเทียบท่า ณ เมืองพิเรอุส ประเทศกรี ซ เมืองท่าสาคัญของประเทศกรี ซ หรื อที่
เรี ยกกันในภาษาราชการว่า สาธารณรัฐเฮลเลนิก Hellenic Republic อิสระให้ท่านเลือกซื้ อ
ทัวร์ เสริ มที่ทางเรื อได้จดั เตรี ยมไว้ให้
แนะนาทัวร์ เสริมบนฝั่งทีน่ ่ าสนใจ
- PLAKA, ACROPOLIS & ARCHAEOLOGICAL MUSEUM (CODE: PIR02) –
USD 87/PP
ทัวร์ น้ ี จะนาท่านเที่ ยวชม เมืองอโครโพลิส (ACROPOLIS) ที่ต้ งั อยู่สูงเหนื อเมื องขึ้ นไป
ประมาณ 200 ฟุ ต (61 เมตร) ถื อเป็ นสิ่ งก่ อสร้ า งที่ ส ง่ า งามและยิ่งใหญ่ ที่ สุ ด ท่ า มกลาง
สิ่ งก่ อสร้ า งทั้งหลายในกรี ก ท่ านจะได้ชมซากแห่ ง
ความยิ่งใหญ่ ของเมืองที่ เคยเป็ นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดของกรี ก ผ่านประตูทางเข้า “โพรเพอเลีย” สร้าง
ด้วยหิ นอ่อนที่ได้มาจากภูเขาเพนเทลิคอน มีความยาว
164 ฟุต (50 เมตร) ชมความงามของ เสาไอโอนิ ค 8
ต้น ที่คงอยู่ในสภาพที่ไม่ บุบสลาย ชม วิหารพาเธนอน วิหารที่สร้ างขึ้ นเพื่อบูชาเทพธิ ดา
พรหมจรรย์ ชมจัตุรัสรัฐธรรมนูญ หนึ่งในสองจัตุรัสหลักของเมือง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
ย่ านพลาก้า (PLAKA) ย่านเก่าแก่บริ เวณเชิงเขาอโครโปลิส อิสระให้ท่านเที่ยวซอกแซกใน
แหล่ งรวมนักท่องเที่ยวทัว่ ทุกมุ มโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วยร้ านค้า บาร์
ภัตตาคาร คึกคักพลุกพล่านไปด้วยผูค้ นทั้งกลางวันและยามค่าคืน เชิญท่านช้อปปิ้ งของฝาก
ของที่ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะป็ นประเภทงานหัตถกรรม และงานประติ มากรรมที่เกี่ ยวกับ
เทพเจ้าของกรี ก หรื อจะเป็ นสิ นค้าพวกจิวเวลรี่ และรวมถึง ของเก่ าสาหรับนักสะสมก็หาได้
ที่นี่ ในราคาย่อมเยา โปรดทราบ: ทัวร์ ประกอบด้วยการเดินที่ยาวนานและบางครั้งก็ทา้ ทาย
บนพื้นที่ที่ไม่เรี ยบแม้ไม่เหมาะสาหรับผูท้ ี่มีปัญหาในการเดินหรื อใช้รถเข็น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรื อสาราญฯ ตามอัธยาศัย
เรื อสาราญออกท่าเรื อเมืองพิเรอุส เพื่อมุ่งหน้าสู่ เมืองซารันเด ประเทศอัลบาเนีย

คา่

จากนั้น อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรื อสาราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทาน
อาหารหรื อนัง่ เล่ นในคลับ เลาจน์ หรื อทากิ จกรรมที่มีภายในเรื อสาราญมากมายได้ตามใจ
ชอบ ไม่ว่าจะเป็ น ช้อปปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้าปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนา
การอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อ
สาราญ
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
หลังรั บประทานอาหารค่ า ท่ า นสามารถพักผ่อนตามอัธ ยาศัย หรื อเลื อกใช้บริ ก ารห้อง
กิจกรรมต่างๆ ภายในเรื อสาราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อจัดให้ ณ ห้องเธี ยร์
เตอร์ ที่ช้ นั 5 และชั้น 6 ด้านหัวเรื อ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่
คาสิ โน ชั้น 6 สาหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรื อนัง่ ฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริ การได้ที่ คลับ/
เลาจน์ หรื อ บาร์ ต่างๆ ได้

วันพฤหัสบดีที่ 18 เม.ย. 2562
เช้ า

กลางวัน
13.00 น.

เมืองซารันเด, ประเทศอัลบาเนีย

(7)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
จากนั้น อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรื อสาราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทาน
อาหารหรื อนัง่ เล่ นในคลับ เลาจน์ หรื อทากิ จกรรมที่มีภายในเรื อสาราญมากมายได้ตามใจ
ชอบไม่ว่าจะเป็ น ช้อปปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้าปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนา
การอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อ
สาราญ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
เรื อสาราญจอดเทียบท่า ณ เมืองซารันเด ประเทศอัลบาเนีย
อิสระให้ท่านเลือกซื้ อทัวร์ เสริ มที่ทางเรื อได้จดั เตรี ยมไว้ให้
แนะนาทัวร์ เสริมบนฝั่งทีน่ ่ าสนใจ
- SARANDA CITY TOUR (CODE: SAR01) – USD 43/PP
ทัวร์ น้ ี เริ่ มต้นด้วยการนั่งรถโค้ชชมวิวไปยังใจกลางเมื อง
เพื่อเยี่ยมชม โบสถ์ ไบแซนไทน์ จากนั้นเดินทางต่อเข้าไป
ยังตัวเมื องโดยเดินเท้าเพื่อไปยังพิพิธภัณฑ์ ซึ่ งเป็ นแหล่ ง
เก็ บของโมเสคและสิ่ งประดิ ษ ฐ์ ทางโบราณคดี ที่พ บใน
ภูมิภาคนี้ จากนั้นคุ ณ จะพลิ ดเพลิ นไปกับทัศนี ยภาพอัน

คา่
19.00 น.

งดงามของถนนสายหลัก และอาคารหลัก ของเมื องซารั นเด เช่ นโรงเรี ยนมัธ ยม "Hasan
Tahsini" และสาขาของมหาวิทยาลัยติรานา จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง Lëkurës Hill ให้
ท่านได้เก็บภาพวิว ทัศนี ยภาพของตัวเมื องซารันเด และหากสภาพอากาศแจ่ มใสยังทาให้
เห็ นทัศนี ยภาพของเมื องคอร์ ฟู ที่อยู่ใกล้เคี ยง โปรดทราบ: การเดิ นทางครั้ งนี้ ไม่ เหมาะ
สาหรับผูท้ ี่ใช้รถเข็น แต่งกายเรี ยบร้อยเนื่องจากมีเข้าชมสถานที่ที่มีความสาคัญทางศาสนา
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
เรื อสาราญออกจากท่าเรื อเมืองซารันเด เพื่อมุ่งหน้าสู่ เมืองดูบรอฟนิก ประเทศโครเอเชีย
หลังรั บประทานอาหารค่ า ท่ า นสามารถพักผ่อนตามอัธ ยาศัย หรื อเลื อกใช้บริ ก ารห้อง
กิจกรรมต่างๆ ภายในเรื อสาราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อจัดให้ ณ ห้องเธี ยร์
เตอร์ ที่ช้ นั 5 และชั้น 6 ด้านหัวเรื อ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่
คาสิ โน ชั้น 6 สาหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรื อนัง่ ฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริ การได้ที่ คลับ/
เลาจน์ หรื อ บาร์ ต่างๆ ได้

วันศุกร์ ที่ 19 เม.ย. 2562
เช้ า
08.00 น.

เมืองดูบรอฟนิก, ประเทศโครเอเชีย

(8)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
เรื อสาราญจอดเทียบท่า ณ เมืองดูบรอฟนิก ประเทศโครเอเชีย ซึ่ งเป็ นเมืองทางตอนใต้ของ
ประเทศโครเอเซี ยที่มีพรมแดนติ ดต่ อกับประเทศบอสเนี ย-เฮอร์ เซโกวีน่า ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ น
เมื องที่สวยงามติดอันดับโลกในปี ค.ศ. 1991อิสระให้ท่านเลื อกซื้ อทัวร์ เสริ มที่ทางเรื อได้
จัดเตรี ยมไว้ให้
แนะนาทัวร์ เสริมบนฝั่งทีน่ ่ าสนใจ
- CITY TOUR (CODE: DUB01) – USD 50/PP
เที่ ย วชมตัว เมื อ งดู บ รอฟนิ ก ซึ่ งเคยเป็ นเป้ าหมายการโจมตี จ ากกองทหารยูโ กสลาฟ
บ้านเรื อนกว่าครึ่ ง อนุ สาวรี ยต์ ่าง ๆได้รับความเสี ยหาย และทรุ ดโทรม จนกระทัง่ ในปี ค.ศ.
1995 ได้มีการมีการลงนามในสนธิ สัญญาสงบ
ศึก Erdut องค์การยูเนสโก (UNESCO) และ
สหภาพยุโรป จึ งได้ร่วมกันบูรณะปฏิ สังขรณ์
เมืองขึ้นใหม่ จนดูบรอฟนิ กกลับมาสวยงามอีก
ครั้ง และได้รับการขึ้นทะเบียนประกาศให้เป็ น
มรดกโลกอีกเมืองหนึ่งโครเอเชีย ชมทัศนียภาพของเมืองที่ต้ งั อยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลอาเดรี

กลางวัน
14.00 น.

คา่

ยติค ตัวเมืองจะเป็ นป้ อมปราการโบราณที่เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง บันทึกภาพแนวกาแพง
ป้ อมปราการของตัวเมือง ชม Rector’s Palace ศูนย์กลางการบริ หารของเมืองดูบรอฟนิ
คในอดี ต เป็ นสิ่ งก่ อสร้ า งที่ ไ ด้รั บอิ ทธิ พ ลจากสถาปั ต ยกรรมกรี ก -โรมัน ต่ อจากนั้นชม
สถานที่ซ่ ึ งพระในนิ กายฟรานซิ สกันใช้เป็ นที่ปรุ งยาขนานต่างๆ ภายใน พระอาราม เซนต์
ฟรานซิ ส ซึ่ งถื อ กัน ว่ า เป็ นที่ ป รุ ง ยา (เภสั ช กรรม) แห่ ง แรกในยุ โ รป แล้ว น าท่ า นเก็ บ
บันทึกภาพด้านหน้าของ Sponza Palace ที่สร้างขึ้นในคริ สต์ศตวรรษที่ 14 ปั จจุบนั ใช้เป็ น
สถานที่เก็ บรั ก ษาเอกสารโบราณที่ สาคัญ ๆ รวมถึ งค าจารึ กเป็ นภาษาละติ นโบราณที่ใ ช้
เตือนใจพ่อค้าวาณิ ชทางทะเล “ห้ามกระทาการโกงน้ าหนักในการซื้ อขาย ขณะที่ท่านชัง่ /ตวง
สิ นค้า เพราะพระเจ้ากาลังจับตา และวัดความซื่ อสัตย์ของท่านอยู”่ ชมอาคารบ้านเรื อนเก่ าแก่
ภายในป้ อมปราการต่างๆ เช่น Dominican Monastery Church of St. Blaise ในสไตล์บาร็ อค
Fort of St.John ประตู Pile Gate, Ploce Gate แล้วให้ท่านเลือกชมสิ นค้าของฝาก หรื อเดิน
เก็บบันทึกภาพความงามของตัวเมืองต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
เรื อสาราญออกจากท่าเรื อเมืองดูบรอฟนิก เพื่อมุ่งหน้าสู่ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี
อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรื อสาราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร
หรื อนัง่ เล่นในคลับ เลาจน์ หรื อทากิจกรรมที่มีภายในเรื อสาราญมากมายได้ตามใจชอบไม่ว่า
จะเป็ น ช้อปปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้าปลอดภาษี บนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนาการอื่นๆ
มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสาราญ
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ

หมายเหตุ
ในเย็นวันนี้ ท่านจะได้รับป้ ายผูกกระเป๋ าสี ต่างๆ ซึ่ งเป็ นตัวกาหนดลาดับการนากระเป๋ าและ
เช็คเอาท์ลงจากเรื อสาราญ ท่านจะต้องจัดกระเป๋ าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของ
เครื่ องใช้ที่จาเป็ นไว้ในกระเป๋ าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรื อจะมาเก็บกระเป๋ าใบ
ใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่ งมาให้ท่านตรวจเช็คก่ อน
ทาการชาระในวันรุ่ งขึ้น สาหรับท่านที่ตอ้ งการชาระผ่านบัตรเครดิต ทางบริ ษทั เรื อจะชาร์ จ
ค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

วันเสาร์ ที่ 20 เม.ย. 2562
เช้ า
08.30 น.
10.00 น.

11.00 น.
14.45 น.
15.50 น.
20.15 น.

(9)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
เรื อสาราญจอดเทียบท่า ณ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี
นาท่านเช็คเอาท์ออกจากเรื อสาราญฯ และนาท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสื อเพื่อเดิ น
ทางเข้าเมื องเวนิ ส ณ บริ เวณท่าเรื อ พร้อมรับกระเป๋ าสัมภาระ ซึ่ งทุกท่านจะต้องมายืนยัน
ระบุรับด้วยตนเอง จากนั้นนาท่านโดย
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมาร์ โคโปโล เมืองเวนิส นาท่านเช็คอินเพื่อรับตัว๋ โดยสารและ
โหลดกระเป๋ า
ออกเดินทางจากสนามบินมาร์ โคโปโล เมืองเวนิส สู่ เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรี ย โดยสาร
การบิน ออสเตรี ยน แอร์ ไลนส์ เที่ยวบิน OS524
เดินทางถึงสนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรี ย เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางจากสนามบินเวียนนา โดยเที่ยวบิน OS 015 เพื่อมุ่งหน้าสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ
********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล **********

วันอาทิตย์ ที่ 21 เม.ย. 2562
11.15 น.

เวนิส - เวียนนา

กรุงเทพฯ / สุ วรรณภุมิ

(10)

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
####

อัตราค่าบริการ (คณะผู้เดินทางเป็ นผู้ใหญ่ข้นั ต่า 20 ท่ าน)
ช่ วงวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องคู่

ท่ านที่ 3 และ 4

12 – 21 เมษายน 2562

( คนที่ 1 และ 2)

(พักร่ วมกับท่ านที่ 1 และ 2)

ห้ องพักแบบไม่ มีหน้ าต่ าง

79,999

-

25,000

ห้ องพักแบบสวีทมีระเบียง

99,999

-

36,000

พักเดีย่ วจ่ ายเพิม่

ประเภทห้ องพักบนเรือสาราญ
- ห้ องพักแบบไม่ มห
ี น้ าต่ าง (Inside Bella cabin) : ขนาด 13 to 21 sq.m.

-

ห้ องพักแบบสวีทมีระเบียง (Suite Fantastica cabin) : ขนาด 27 sq.m.

อัตราค่ าบริการนีร้ วม:
1.
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด สายการบิน Lufthansa German Airlines และ Austrian
Airlines
2.
ห้องพักบนเรื อสาราญ 7 คืน (ตามห้องพักที่ท่านเลือก)
3.
รถรับส่ งจากสนามบินและท่าเรื อ
4.
อาหารบนเรื อทุกมื้อ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรื อสาราญ
5.
หัวหน้าทัวร์ คนไทยร่ วมเดินทางเพื่อดูแลคณะ

6.

ภาษี ท่าเรื อ,ภาษี น้ า มัน สายการบิ นซึ่ งอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได้ต ามภาวะตลาดน้ า มันโลกซึ่ ง
ประกาศโดยสายการบินทางบริ ษทั ฯอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลง

7.

8.
9.

ค่าขนกระเป๋ าซึ่ งสายการบินมีบริ การสาหรับกระเป๋ าท่านละ 2 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ
หากน้ าหนักหรื อจานวนของกระเป๋ าเกิ นกว่าที่กาหนดท่านอาจต้องชาระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสาย
การบินที่เคาน์เตอร์ เช็คอิน
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณี ที่เสี ยชีวิต (สาหรับผูท้ ี่อายุไม่
เกิน 70ปี )
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สาหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน 70 ปี )

อัตรานีไ้ ม่ รวม:
1. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
2. ค่าทัวร์ เสริ มบนฝั่งต่างๆ (ที่ไม่ได้แจ้งในโปรแกรม)
3. ทิปพนักงานบนเรื อ วันละ Euro 10 ต่อท่าน (Euro 70 หรื อ ประมาณ 2,800 บาท)
4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น , ค่าวีซ่าอื่น ๆ (ถ้ามี)
5. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
เงือ่ นไข:
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิก หรื อ เลื่อน
หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณี ที่สมาชิกไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
2. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อมี
การประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่จะเดินทาง
การสารองการเดินทาง:
1. บริ ษทั ฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการสารองท่านละ 40,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริ ษทั
ภายใน 3 วันหลังจากได้รับการยืนยันกรุ๊ ปออกเดินทางแน่นอน
2. ส่ วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุ ณาชาระให้ครบถ้วนก่ อนการเดินทางอย่างน้อย 60 วันมิฉะนั้นจะถือว่า
การสารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการยึดบางส่ วนเป็ นค่าดาเนินการ
3. เมื่ อท่านได้ชาระเงิ นมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่ ว่า จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษ ัทฯ หรื อ ชาระ
โดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษทั ทุก
กรณี ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

4.

เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาแพคเกจ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ ตามรายการ ไม่ว่า
กรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

กรณียกเลิกการเดินทาง:
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า วิน นืนเงิน 30เต็มจานวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15– วิน นืนเงิน 30ครึ่งหนึ่ง ของน่าทิวร์
 ยกเลิกกะทินหินก่อนการเดินทางน้ อยกว่า วิน 15ไม่ มีการคืนเงินใดๆทัง้ สิน้
 ยกเว้ นกรณีที่บริ ษิททิวร์ นาเงินชาระน่าติว๋ เนรื่ องบิน น่าแลนด์ เพื่อเตรี ยมการจิดนาเที่ยว ก่อนนิกท่องเที่ยวจะมีการแจ้ ง
ยกเลิกการเดินทาง บริ ษิททิวร์ สามารถหิกชาระน่าใช้ จ่ายตามจริ งก่อนที่จะนืนให้ นกิ ท่องเที่ยวได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการนืนเงินมิดจาหรื อน่าทิวร์ ทงหมดเนื
ิ้
่องจากน่าติว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนินๆ
้

หมายเหตุ:
1. กรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผเู ้ ดินทางเข้าหรื อออกประเทศ ทางบริ ษทั ฯไม่สามารถ
คืนค่าทัวร์ ให้ได้
2. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณี ที่มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู ้
เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง
3. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการ
หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
4. ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์
ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ งเพราะโดยปกติ
นักท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลเท่านั้น
5. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ทางบริ ษทั จะถือ
ว่าท่านสละสิ ทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริ การได้
6. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้น้ นั ไม่สามารถขอคืนเงินได้
7. บริ ษ ัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จ ะไม่ รั บผิด ชอบค่ า ใช้จ่า ยใดๆ อันเกิ ด จากเหตุ สุด วิ สั ย เช่ น อุ บตั ิ เหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรื อออก
นอกประเทศ เป็ นต้น

8. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั สภาวะ
ของสายการบิ น โรงแรม และสภาวะทางการเมื องโดยถื อผลประโยชน์แ ละความปลอดภัย ของผู ้
เดินทางเป็ นหลัก
9. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิ ดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การนาสิ่ งของผิดกฏหมายไป
หรื อกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่ อม
เสี ยและผิดกฏหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน,
ค่ าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีนา้ มัน และอืน่ ๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง

