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ล่องเรือสำรำญสู่เมดิเตอร์เรเนียน 10 วัน
อิตำลี –มอลต้ำ – สเปน
สัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดหรูครั้งหนึ่งในชีวิตกับการล่องเรือ
สาราญระดับโลกที่มีรูปลักษณ์น่าหลงไหล

Costa Fascinosa
Costa Fascinosa ด้วยระวางขับน้า
114.500 กรอสตัน ความยาว 959 ฟุต ความเร็ว 23 น็อต
จานวนห้องพัก 1,506 เคบิน สามารถรองรับผู้โดยสารได้ทั้งสิ้น 3,780 คน

เดินทำง วันที่ 18 – 27 ตุลำคม 2558
ซิวิตำเวคเคีย(โรม) – พำเลอร์โม – ลำ วัลเลตตำ – พำลมำ เดอ มำยอร์กำ –
บำร์เซโลนำ – ซำโวนำ – ซิวิตำเวคเคีย(โรม)
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รำยละเอียดโปรแกรม
วันแรก
กรุงเทพฯ
22.00 น.
พร้อมกัน ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออกชั้น 4 สนำมบินสุวรรณภูมิ เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย
แถว D เจ้าหน้าที่บริษัทฯอานวยความสะดวกในการเช็คอินตั๋วโดยสารเครื่องบิน กระเป๋าเดินทางเพื่อ
รับบัตรขึ้นเครื่องให้แก่ท่าน
วันที่สอง
00.20 น.
06.50 น.

กรุงเทพ - โรม
ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TG 944
ตามเวลาท้องถิ่น (ประเทศอิตาลี) ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง ถึงสนามบินฟุมิซิโน นาท่านเที่ยว
ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ชมด้านนอกของโคลีเซี่ยม
(COLOSSEUM) สนามประลองยุทธของชาวโรมันสร้างขึ้น
เมื่อ ค.ศ. 73 ซึ่งสามารถจุผู้ชมได้ถึง 50,000 คน ผ่านชม
โรมันฟอรั่ม (ROMAN FORUM) สถานที่ของนักปราชญ์ และ
นักการเมืองในยุคโรมันโบราณ
เซอร์คัส
แม็คซีมุส
สนามแข่งรถศึกอันเกรียงไกร
ผ่านชมพระราชวังคีรีนาล
ทาเนียบประธานาธิบดีในปัจจุบัน จากนั้นนาท่านชมนครรัฐ
อิสระวำติกัน (VATICAN) ศูนย์กลางคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิค และที่ประทับของพระ
สันตปำปำ องค์ประมุขแห่งศาสนา ซึ่งกล่าวได้ว่าวาติกันเป็นประเทศเอกราชหรือรัฐอิสระที่เล็กที่สุด
ในโลก โดยมีเนื้อที่ประมาณ 250 ไร่ มีประชากรประมาณ 900 คน มีทหารรับจ้างชาวสวิสฯ ราว 100
คน ทาหน้าที่เป็นองครักษ์ขององค์สันตะปาปา ทหารรับจ้างสวิสฯ นี้มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1506 การแต่ง
กายของทหารสวิสฯ มีเครื่องแบบที่ออกแบบโดยไมเคิล แองเจโล มีสถานีวิทยุวาติกัน ที่ทาการ
ไปรษณีย์วาติกัน สถานีรถไฟวาติกัน ธนาคารวาติกัน และร้านค้าปลอดภาษีของตนเอง นอกจากนั้น
ยังมีคุกและสานักพิมพ์ของตนเองอีกด้วย นาท่านเข้าชม มหำวิหำรเซ็นต์ปีเตอร์ (ST. PETER
BASILICA) ที่ใหญ่ที่สุดในโลกฝีมือการออกแบบของ ไมเคิล แอนเจโล ถ่ายภาพกับทหารสวิสฯ ที่ทา
หน้าที่เป็นราชองครักษ์ขององค์พระสันตะปาปา โดยงานการก่อสร้างวิหารเซนต์ปีเตอร์นั้นอยู่ภายใต้
การบริหารงานของ สันตะปาปาถึง 20 องค์ ใช้เงินในการก่อสร้างวิหารหลังนี้ราว 300 ล้านเหรียญ
วิหารนี้ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ ซึ่งมีความกว้าง 240 เมตร ยาว 340 เมตร และสามารถจุผู้คน
ได้ถึง 250,000 คน มีเสาทั้งหมด 284 ต้น โดยเฉพาะตัวโดมของวิหารนั้น มีความสูง 136 ม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 42 ม. เสาหินโอบิลิสก์บริเวณใจกลางจัตุรัสมีอายุกว่า 2,100 ปี สูงประมาณ 25.5 ม.
ต่อจากนั้นนาท่านเดินทางไปชม น้ำพุเทรวี่ (TREVI FOUNTAIN) น้าพุที่เหล่านักท่องเที่ยวนิยมมา
โยนเหรียญอธิษฐานเพื่อขอให้ได้ กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง ให้ท่านเก็บบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก
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กลำงวัน
บ่ำย

16.00 น.

17.30 น.

พร้อมกับอธิษฐานขอพรแล้วโยนเหรียญตามธรรมเนียมและประสบการณ์การมาเยือนน้าพุที่ได้รับการ
ตกแต่งอย่างงดงามแห่งนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเที่ยวชมบรรยากาศย่าน บันไดสเปน (SPANISH STEPS) แหล่งนัดพบของชาวโรม ซึ่งนิยม
มาพบปะกันบริเวณนี้
ซึ่งเป็นจตุรัสที่มีอาคารสวยงามต่างๆ
มากมาย
และเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดของโรม
มีสินค้า
หลากหลายแบรนด์เนมดัง อาทิ กุชชี่, อาร์มานี, พราด้า, หลุยส์
วิคตอง, มิซโซนี, เวอร์ซาเช่ อิสระให้เลือกชม เลือกซื้อ สินค้า ของ
ที่ระลึก ของฝาก ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัด
นาท่านเดินทางออกจากกรุงโรมสู่ ซิวิตาเวคเคีย (Civitavecchia)
ชุมชนหนึ่งของเขตลาซิโอในจังหวัดโรม และเป็นเมืองท่าบนทะเลไทร์เรเนียน (Tyrrhenian Sea)
อยู่ห่างจากกรุงโรมทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 80 กิโลเมตร ซิวิตาเวคเคียมีความหมายว่าเมือง
โบราณ มีปราการไมเคิลแองเจโลที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนนามว่า บรำมำนเต
(Bramante) และถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องท่าเรือของโรมตามคาสั่งของสันตปาปาจูเลียส ที่ 2 (Pope
Julius II) การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1535 ด้านบนซึ่งได้แก่หอคอยมาซชิโอ ทรงหกเหลี่ยม
(Maschio Tower) ถูกออกแบบโดยไมเคิล แองเจโล อันเป็นที่มาของชื่อปราการแห่งนี้ ปราการแห่ง
นี้มีกาแพงหนากว้างประมาณ 6 ถึง 7.60 เมตร เป็นป้อมปราการในยุคโรมันโบราณที่มีกองทหาร
ประจาการไว้คอยป้องกันการรุกรานของกองทัพจักรวรรดิ์ ต่อมาในปลาบศตวรรษที่ 15 วังที่ประทับ
ได้รับการก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้น ในชุมชนซิวิตาเวคเคียมีโบสถ์ในนิกายฟรานซิสกันที่ได้รับการปรับปรุง
สร้างเสริมขึ้นในปี ค.ศ. 1610ด้วยสถาปัตยกรรมบาร็อก-นิโอคลาสสิกจากโบสถ์เล็ก ๆ หลังเดิม
นาท่านสู่ท่าเรือฯ เพื่อดาเนินการเช็คอินตั๋วโดยสารเรือและกระเป๋าเดินทาง และรับบัตรขึ้นเรือ หรือ
Cruise Card บัตรสาคัญที่ท่านต้องพกติดตัวตลอดการเดินทางบนเรือสาราญฯ บัตรนี้ใช้เป็นบัตร
ผ่านขึ้นเรือสาราญ เป็นกุญแจเปิดเข้าห้องพัก และใช้แทนเงินสดสาหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ขณะท่านอยู่
บนเรือสาราญฯ จากนั้นผ่านพิธีการขึ้นเรือ Costa Fascinosa
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19.00 น.

เรือสาราญฯออกเดินทางจากท่ำเรือซิวิคตำเว็คเซีย สู่เมืองปาลเลอร์โม ประเทศอิตาลี
*ทางเรือจัดกิจกรรมซ้อมขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยและอบรมเกี่ยวกับ Emergency Drill เพื่อ
ความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารเรือทุก ๆ ท่าน ซึง่ ต้องขอให้ลูกค้าและผู้โดยสารทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนี้
เพื่อเป็นการเตียมตัวในการเดินทางทางเรืออย่างปลอดภัย (เวลาในการซ้อมประมาณ 30 นาที และ
ไม่น่าเบื่อ) จากนั้นอิสระพักผ่อนบนเรือสาราญสุดหรูของ COSTA ซึ่งท่านสามารถเลือกรับประทาน
อาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทากิจกรรมที่มีภายในเรือสาราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่า
จะเป็น ช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย
กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลาย
และห้องอาหารกับเมนูซึ่งได้รับการรังสรรค์ที่ท่านสามารถ
เลือกใช้บริการได้บนเรือสาราญ Costa Fascinosa ได้มีดังต่อไปนี้:

ห้องอำหำร
Otto e mezzo Restaurant & Il Gattopardo : ห้องอาหารหลักที่จะจัดรอบการเสิร์ฟอาหารมื้อค่า 2
รอบ รอบแรกระหว่างเวลา 18.00 – 20.00 น. รอบสองจะเริ่มให้บริการในเวลา 20.30 น.
Club Fascinosa : ห้องอาหารที่จะมีค่าใช้จ่ายกับเมนูอาหารตามสั่งในสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน
Samara Restaurant
ห้องอาหารหรูหราที่จะมีค่าใช้จ่ายกับเมนูที่คัดสรรบรรดาเครื่องปรุงและวัตถุดิบที่มีคุณภาพและ
รสชาติที่เลิศเลอ
Bagdad Café’ : บาร์ที่เสิร์ฟกาแฟ และช็อคโคแลต
Tulipano Nero Buffet Restaurant : สาหรับท่านที่ไม่ปรารถนาที่จะต้องพิถีพิถันกับเครื่องแต่งกาย
เพื่อการรับประทานมื้อค่า ห้องอาหาร Tulipano Nero แห่งนี้ตอบโจทย์ได้อย่างลงตัว ท่านสามารถ
เอมอิ่มไปกับบุฟเฟและความหลากหลายของชนิดอาหารที่ท่านสามารถเลือกตักได้ตามความต้องการ
ไม่ว่าจะเป็นอาหารจาพวกปิ้งย่าง หรือกระทั่งแซนด์วิช
Panineria Grill : เหมาะสาหรับผู้ซึ่งโปรดปรานกับอาหารประเภทฮ็อตดอก และแฮมเบอร์เกอร์ ณ
ห้อง Panineria Grill แห่งนี้มีให้ท่านเลือกสั่งรับประทานได้ตามความประสงค์
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Entertainment ท่ำนสำมำรถหำควำมบันเทิงและควำมเพลิดเพลินให้ตัวท่ำนได้ที่:
Theater : สถานที่จัดการแสดง และโชว์ต่างๆ โดยที่เรือจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน Cruise Newsletter
ทุกวัน
Casino : หากท่านนึกสนุกอยากลองเสี่ยงโชควัดดวงดูบ้าง
บนเรือ Costa Fascinosa ก็มีห้องกาสิโนไว้ให้ท่านเลือก
เสี่ยงดวงกับเกมส์พนัน เช่น ตู้สล็อต โต๊ะไพ่ไม่ว่าจะเป็นบา
คารา หรือ แบล็คแจ็ก แม้กระทั่งการเสี่ยงโชคกับ
เกมลูกเต๋าบนวงล้อหมุน หรือรูเล็ต
Disco : ห้องฟังเพลงและเต้นรา
Cigar Bar : ห้องสาหรับการสูบซิการ์ ยาเส้น หรือบุหรี่ พร้อมกับการจิบคอนยัค
Squok Club : วีดีโออาร์เขต สาหรับความบันเทิงและเพลิดเพลินไปกับการชมวีดีโอ
PlayGround : ห้องฉายภาพยนต์ระบบ 4 มิติ และห้องเล่นวีดีโอเกมส์ต่างๆ รวมทั้งเกมการเล่น
กอล์ฟแบบไฮเทค
ท่านสามารถทดลองนั่งและขับรถแข่งกรังปรีซ์ที่ได้จาลองโปรแกรมการแข่ง
ความเร็วแสนตื่นเต้นระทึกใจ อีกทั้งสนุกสนานไปกับโต๊ะเล่น air hockey
Samsara Spa Wellness Center : ศูนย์ฟิตเนส และบริการสปาเต็มรูปแบบ เรือนกระจกสาหรับการ
อาบแดด และห้องเสริมสวย
Passenger Services : มี Wi-Fi packages ไว้ให้ท่านเลือกซื้อเพื่อไม่ให้ขาดการติดต่อ มีเจ้าหน้า
แผนกต้อนรับคอยดูแลให้ข้อมูล และอานวยความสะดวกแก่ท่าน มีห้องที่ทาการสาหรับการซื้อ/จอง
ทัวร์บนฝั่ง หรือ Shore Excursion ศูนย์เวชกรรม ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ห้องภาพ หรือโฟโตช็อป ห้อง
สวดมนต์คาธอลิก ห้องประชุม หรือ Sala Faberge’ ห้องสมุด(หนังสือ) Della Rosa Library มุม
อินเตอร์เนต ห้องเล่นไพ่ และแผนกซักรีด
The Aft Lido : โรงภาพยนต์ขนาด 3,280 ตารางฟุต สาหรับท่านที่ชื่นชอบภาพยนต์คลาสิก เช่น
Gone With the Wind ที่จะให้ท่านได้รับความผ่อนคลายไปพร้อม ๆ กับความบันเทิง ด้วยการลงแช่
ในบ่อน้าหมุน หรือ whirlpool tubs ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของทะเล
Blue Moon Lido : โรงภาพยนต์กับจอกว้าง 60 ตารางฟุตภายใต้หลังคาแก้วที่ท่านจะได้รับความ
เพลิดเพลินไปกับภาพยนต์ และวีดีโอ
Ackqua Park : สวนน้า พร้อมสไลด์ และเครื่องเล่น
สาหรับเด็ก ๆ
Pools and Jacuzzis : สระว่ายน้า 4 สระ ซึ่งมี 1 สระว่าย
น้าสาหรับเด็ก และ 2 สระว่ายน้าที่มีหลังคายืดหดได้ มี
ห้องจากุซซี 5 ห้อง พร้อม Hydro Massage Baths
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Sports Court : มีลานสาหรับเล่นบาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล และอื่น ๆ
ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ช.ม. ตาม
ห้องอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน Cruise Newsletter ทุกวัน
วันที่สำม
เช้ำ

กลำงวัน
13.00 น.

พำเลอร์โม – ลำ วัลเลตตำ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญ Costa Fascinosa
อิสระพักผ่อนบนเรือสาราญสุดหรูของ COSTA ซึ่งท่าน
สามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับเลาจน์
หรือทากิจกรรมที่มีภายในเรือสาราญมากมายได้ตามใจ
ชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบน
เรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย
กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถ
เลือกใช้บริการที่หลากหลายบนเรือสาราญ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญฯ
เรือสาราญ Costa Fascinosa เข้าเทียบท่าเรือเมืองพำเลอร์โม (Palermo) เมืองหลวงของแคว้นซิ
ซีลี (Sicily) และจังหวัดพำเลอร์โม (Palermo) เมืองที่
เปี่ยมด้วยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สถาปัยกรรม และ
ศิลปะการครัว ที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานานกว่า
2,700 ปี พาเลอร์โมตั้งอยู่ทางตอนตะวันตกเฉียงเหนือ
ของเกาะซิซีลี ตรงบริเวณอ่าวพาเลอร์โมทะเลไทร์เรเนียน
เมืองพาเลอร์โมได้รับการก่อตั้งโดยชนเผ่าฟีนิเชียน
(Phoenicians)ประมาณ 743 ปีก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูก
ปกครองโดยชนชาวคาร์เธจ (Carthage) ก่อนที่จะถูกผนวกเข้ากับจักรวรรดิ์โรมัน และจักรวรรดิ์ไบ
เซนไทน์เมื่อกว่า 1,000 ปีที่ผ่านมา ในยุคการปกครองของกรีก ช่วงปี ค.ศ. 831 – 1072 ได้ขนาน
นามให้เมืองนี้ว่า Panormus แปลความว่า complete port ครั้นเมื่อตกอยู่ใต้การปกครองของ
อาหรับนามของเมืองที่ถูกเรียกขานได้เปลี่ยนเป็น Balarm ซึ่งเป็นต้นกาเนิดของชื่อเมืองในปัจจุบัน
ในกาลต่อมาระหว่างปี ค.ศ. 1130 – 1816 ชนเผ่านอร์แมนเข้ามายึดครองและสถาปนาให้เป็น
อาณาจักรใหม่ในนามว่า อำณำจักรแห่งซิซีลี (Kingdom of Sicily) จนกระทั่งร่วมเป็นพันธมิตรและ
รวมกับอาณาจักร์แห่งเนเปิลส์ แล้วก่อร่างขึ้นเป็น Two Sicilies จนมาสิ้นสุดลงเมื่อได้บรรลุถึงการ
ชาติอิตาลีสาเร็จในปี ค.ศ. 1860
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14.00 น.

18.00 น.
ค่ำ

วันที่สี่
เช้ำ

นาท่านร่วมเดินทางไปกับทัวร์เสริมบนฝั่ง หรือ Shore Excursion ซึ่งจะนาท่าน ชมโบสถ์
Martorana โบสถ์อันที่เคารพบูชาของชาวเมือง เชื้อสายอัล
บาเนียน เป็นสิ่งก่อสร้างที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลาย
ของศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมประเพณีของ
ช่วงเวลาต่างยุค ต่างสมัยที่ได้รับการสั่งสมไว้ที่โบสถ์แห่งนี้
ตลอดระยะเวลานับศตวรรษที่ผ่านมา
จากนั้นมัคคุเทศก์
ท้องถิ่นจะนาท่านเดินสารวจไปตามตรอกซอยของเมือง
เก่าแก่ซึ่งจะทะลุสู่ Ballaro ตลาดกลางแจ้งที่โด่งดังของซิซีลี ศูนย์รวมของชาวซิซีเลียนและแหล่งรวม
ของอาหารการกิน ผลไม้เต้อมไปด้วยสีสันนานาชนิดถูกจัดวาไว้เชื้อชวนซื้อรับประทานยิ่งนัก ท่านจะ
ได้กลิ่นฉุนของเครื่องเทศจากมุดใดมุมหนึ่ง และจะได้พบกับแผงขายปลา panella ที่จะจับได้ใน
บริเวณท้องน้าที่ใสสะอาด ทั่วบริเวณเต็มไปด้วยเสียงจอกแจกจอแจของภาษาท้องถิ่น บ้างร้องเชิญ
ชวนให้ซื้อสินค้า บ้างก็ใช้สานวนเล่นลิ้นโฆษณาขายของ ซึ่งเมื่อมองให้ซึ่งลงไปจะสะท้อนให้เห็นถึง
วัฒนธรรม การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่น และเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้ลอง
สัมผัสประสบการณ์ที่หาดูได้ยากแห่งนี้ ต่อจากนั้นไกด์ท้องถิ่นจะนาท่านผละจากความจอแจของผู้คน
แล้วเดินสู่บริเวณที่มั่งคั่งทางประวัติศาสต์เป็นถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของผู้รากหมากดีเก่าแก่ในอดีตซึ่ง
ปัจจุบันได้ตกทอดไปยังผู้สืบสายโลหิต คฤหาสน์แต่ละหลังดูเก่าคร่าคร่าเมื่อมองจากภายนอก แต่หลัง
ผนังตึกเหล่านั้นจะมีรูปลักษณ์เป็นเช่นไร? ท่านจะได้รับเชิญเป็นแขกผู้มีเกียรติให้ได้มีโอกาสได้แวะ
เยือนเข้าสู่ภายในคฤหาสน์เพื่อจะได้มีโอกาสสารวจศิลปะก่อสร้าง และการตกแต่งที่เป็นมรดกตกทอด
มาจากอดีตกาลซึ่งจะประจักษ์ต่อสายตาของท่าน อีกทั้งเจ้าบ้านจะเชื้อเชิญท่านลองลิ้มชิมอาหารใน
รสชาติซิซีเลียนแท้ ๆ
A TASTE OF PALERMO EXC. 0231 duration 4 hours walking tour
เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว นาท่านกลับขึ้นสู่เรือสาราญ Costa Fascinosa
เรือสาราญ Costa Fascinosa ออกจากพาเลอร์โมสู่เมือง ลา วัลเลตตา ประเทศมอลตา
รับประทานอาหารค่า ณ ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญ Costa Fascinosa
หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย
ลำ วัลเลตตำ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญ Costa Fascinosa
อิสระพักผ่อนบนเรือสาราญสุดหรูของ COSTA ซึ่งท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน
คลับ เลาจน์ หรือทากิจกรรมที่มีภายในเรือสาราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิ้งที่ร้าน
ขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิง
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กลำงวัน
13.00 น.

14.00 น.

อันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการที่หลากหลายบนเรือสาราญ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญฯ
เรือสาราญ Costa Fascinosa เข้าเทียบท่าเรือเมืองวัลเลตตำ เมืองหลวงของประเทศมอลตาตั้งอยู่
ตอนตะวันตก ของเกาะมอลตา วัลเลตตามีอาคาร
สถาปัตยกรรมของศตวรรษที่ 16 ลงมา สร้างในช่วงที่
ปกครองโดยอัศวินเซนต์จอห์นแห่งเยรูซาเลม เมืองมี
เอกลักษณ์พื้นฐานแบบสถาปัตยกรรมบาร็อก กับ
องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมฟื้นฟูศิลปวิทยา หรือ
เรเนซองส์ สถาปัตยกรรมฟื้นฟูคลาสสิก หรือ นีโอ
คลาสสิก และสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ในบางพื้นที่ และ
ถึงแม้ว่าจะเกิดความเสียหายครั้งใหญ่กับเมืองหลังสงครามโลกครั้งที่สอง แต่เมืองวัลเลตตาก็ได้รับ
ประกาศอย่างเป็นทางการจากยูเนสโก เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1980
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะนาท่านเดินจากท่าจอดเรือเพื่อไปใช้บริการของ Barrakka Lift ลิฟท์พาโนรามาที่
จุผู้โดยสารได้ 21 ท่าน ซึ่งจะนาท่านไต่ความสูง 58 เมตรขึ้นไปชมสวนบำร์รักกำ ที่อยู่ด้านบน
ภายในเวลาประมาณ 25 วินาที สวนอัปเปอร์บำร์รักกำ
(The Upper Barrakka Gardens) เป็นสวนสาธารณะ
ของเมืองวัลเลตา คู่กับสวนโลเออร์บำร์รักกำ เป็นสวนที่
ถูกตกแต่งขึ้นในปี ค.ศ. 1775 บนป้อมปราการเซนต์ปี
เตอร์ และพอล ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของกาแพงเมือง ดังนั้น
บริเวณระเบียงจึงเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของท่าเรือ
และเมืองเก่าทั้งสอง ได้แก่ Senglea และ Vittoriosa ภายในสวนแห่งนี้มีการตกแต่งประดับประดา
ด้วยรูปหล่อปฏิมากรรมที่น่าสนใจ จากนั้นไกด์ท้องถิ่นจะนาท่านเดินไปชมโบสถ์เซนต์จอห์น ที่ถูก
สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1577 โดยเหล่าอัศวินเทมปลาแห่งมอลตา (The Knights Templa of Malta) และ
เป็นที่เก็บรักษาภาพการตัดศีรษะเซนต์จอห์น (The Decapitation of St John) ที่วาดโดย
Caravaggioต่อจากนั้นไกด์ฯจะนาท่านไปชม Malta 5D Show ซึ่งท่านจะได้รับทั้งความเพลิดเพลิน
ในการชมเกาะมอลตาในรูปแบบ 3 มิติ บนเก้าอี้ที่เคลื่อนไหวได้ บางช่วงบางตอนจะมีน้ากระเซ็นมา
โดนท่านเสมือนว่าท่านอยู่เหตุการ์นั้น ๆ จริง บางครั้งจะรู้สึกเหมือถูกลมที่พัดกระโชกมาโดน และ
อาจจะมีอะไรมาสะกิดขาท่าน จะเป็นประสบการ์ที่มิอาจลืมเลือน หลังจากนั้นนาท่านเดินกลับไป
โดยสารลิฟท์ลงสู่บริเวณท่าเรือ Lascaris ด้านล่าง ซึ่งจะมีร้านค้าขายเครื่องประดับ เครื่องเงินสเตอร์
ลิง และร้านค้าต่าง ๆ อิสระให้ได้มีโอกาสเลือกชม เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง สินค้าที่ระลึกของฝาก
ก่อนที่จะนาท่านกลับขึ้นเรือสาราญ Costa Fascinosa
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18.00 น.
ค่ำ

STROLLING IN LA VALLETTA & CINEMA 5D EXPERIENCE EXC. 1730 duration 3 hours
30 minutes walking tour
เรือสาราญ Costa Fascinosa ออกจากลา วัลเลตตาล่องสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญ Costa Fascinosa
หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย

วันที่ห้ำ
เช้ำ

ล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน - พำลมำ เดอ มำยอร์กำ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญ Costa Fascinosa
อิสระพักผ่อนบนเรือสาราญสุดหรูของ COSTA ซึ่งท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน
คลับ เลาจน์ หรือทากิจกรรมที่มีภายในเรือสาราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิ้งที่ร้าน
ขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิง
อันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการที่หลากหลายบนเรือสาราญ

กลำงวัน
ค่ำ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญฯ
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญ Costa Fascinosa
หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย

วันที่หก
เช้ำ

พำลมำ เดอ มำยอร์กำ – บำร์เซโลนำ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญ Costa Fascinosa
อิสระพักผ่อนบนเรือสาราญสุดหรูของ COSTA ซึ่งท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน
คลับ เลาจน์ หรือทากิจกรรมที่มีภายในเรือสาราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิ้งที่ร้าน
ขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนา
การอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่าน
สามารถเลือกใช้บริการที่หลากหลายบนเรือสาราญ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญฯ
เรือสาราญ Costa Fascinosa เข้าเทียบท่าเรือเมืองพำลมำ

กลำงวัน
13.00 น.
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14.00 น.

19.00 น.
ค่ำ

ท่าเทียบเรือที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาท่าเรือทั้ง 5 ของเกำะบำเลียริก (The Balearic Islands) ของ
ประเทศสเปน เป็นท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณกลาง ตรงเมืองหน้าถนนเก่าแก่ทาให้บริเวณดังกล่าว
กลายเป็นถนนคนเดินของเมืองเก่า
ให้ท่านได้มีโอกาสทาความรุ้จักเมืองพำลมำ เดอ มำยอร์กำ (Palma de Mallorca) เมืองหลวงและ
เมืองหลักของหมู่เกาะบาเลียริก ซึ่งตั้งอยู่ชายฝั่งด้านใต้ของเกาะมายอร์กาบริเวณอ่าวพาลมา เมืองที่
มีความงดงามของวิวทิวทัศน์
และอุดมด้วยศิลปะเก่าแก่ที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมอาหรับที่ได้รับ
อิทธิพลจากชนชาติโมรอกโค นาท่านชม พระรำชวัง Almudiana, พระรำชวัง La Lonja และวิหำร
แห่งเมืองพำลมำสถำปัตยกรรมโกธิก ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1203 บนพื้นฐานของมัสยิดโบราณ
จากนั้นท่านจะได้ไปชม ปรำสำทเบวิเดอร์ (Castle of
Bellveder) ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงกว่าระดับน้าทะเล 123 เมตร
ณ ที่นั้นจะเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวพาลมาที่สวยงาม ให้
ท่านได้มีโอกาสบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก ต่อจากนั้นมัคคุเทศก์
ท้องถิ่นจะนาท่านสู่ โรงละคร Son Amar เพื่อชมโชว์
ศิลปะการแสดงที่โด่งดังไปทั่วโลกเป็นมรดกสืบทอดวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ท่านจะได้ ชมระบำฟลำ
เมนโก (Flamenco) ในเรื่อง SON AMAR PASION ซึ่งจะสะท้อนเรื่องราวของความรัก และ ความ
พิศวาส จากนักแสดง นักเต้นมืออาชีพที่โดดเด่น ซึ่งจะทาให้เพลิดเพลินไปกับการแสดงที่เต็มไปด้วย
แสง สี เสียง พร้อม ๆ กับได้ทดลองลิ้มชิมทาปาส (Tapas) และกลั้วคอด้วย Sangria เครื่องดื่ม
ท้องถิ่นปรุงจากไวน์ผสมน้าเชื่อมและผลไม้ฝานเป็นแผ่นบาง ท้ายสุดของโปรแกรมทัวร์เสริมบนฝั่งนี้
และคงจะขาดไปไม่ได้ ท่านจะมีโอกาสได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง สินค้าที่ระลึก ของฝาก
ก่อนที่จะกลับขึ้นเรือสาราญ Costa Fascinosa
PASION SHOW AT THE SON AMAR MANOR HOUSE EXC. 0988 duration 4 hours
เรือสาราญ Costa Fascinosa ออกจากพาลมา เดอ มายอร์กา สู่เมืองบาร์เซโลนา
รับประทานอาหารค่า ณ ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญ Costa Fascinosa
หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย
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วันที่เจ็ด
เช้ำ
08.00 น.

09.00 น.

บำร์เซโลนำ – ซำโวนำ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญ Costa Fascinosa
เรือสาราญ Costa Fascinosa เข้าเทียบ Port of Barcelona ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาเกือบ
2000 ปี เป็นหนึ่งในเมืองท่าทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่
สาคัญยิ่งเมืองหนึ่งของยุโรป บำร์เซโลนำ (Barcelona)
เมืองหลวงของแคว้นคาตาลุญญา เป็นเมืองใหญ่อันดับ
2 ทั้งในด้านขนาดของพื้นที่และประชากรของประเทศ
สเปน บาร์เซโลนาตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ของคาบสมุทรไอบีเรีย มีภาษาการสื่อสารท้องถิ่นเรียกว่า
ภาษาคาตาลัน พร้อม ๆ กับการใช้ภาษาสเปนบาร์เซโล
นาเป็นเมืองท่าสาคัญและเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นอาณานิคมของโรมัน
มาก่อน เคยถูกยึดครองโดยชาติต่าง ๆ หลายครั้งรวมทั้งฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1640 บาร์เซโลนามี
ชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่สาคัญ
มากมาย อาคารที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวสเปนชื่ออันโต
นิโอ เกาดี (Antonio Gaudi) ในสถาปัตยกรรมอำร์ตนูโว
(Art Nouveau) ที่ดูแปลกประหลาด เป็นจุดดึงดูดด้านการ
ท่องเที่ยวที่สาคัญ ในปี ค.ศ. 1992 เมืองบาร์เซโลนาได้รับเก
รียติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 22
โดยที่ในอดีตเมื่อปี ค.ศ. 1888 ได้เคยจัดงานแสดงสินค้าโลก หรือ World’s Fair ด้วย
นาท่านเดินสารวจเมืองบำร์เซโลนำ ซึ่งจะเป็นทัวร์ที่จะพาท่านเดินลัดเลาะชมสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งจะ
นามาทั้งความเพลิดเพลิน และการสารวจ เรียนรู้เจาะลึกในรูปแบบที่ทัวร์ด้วยการนั่งรถบัสเที่ยวชมไม่
อาจทาได้ ท่านจะมีโอกาสได้ชมสถานที่สาคัญ ๆ ในบริเวณ
Born Quarter เช่น Music Palace โบสถ์ซำนตำ มำเรีย
เดล มำร์ จากนั้นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะนาท่านเดินต่อไปยัง
Gothic
Quarter
ซึ่งจะเป็นแหล่งรวมของสถานที่ทาง
ประวัติศาสตร์ และศิลปะ บริเวณซึ่งเต็มไปด้วยตรอกซอกซอย
ทีถ่ นนหนทางลาดปูด้วยกรวดก้อนโต หรือ cobbled stones จะ
เป็นทัศนย์ภาพมุมมองที่มีความขลังอยู่ในตัว ในเส้นทางต่อจากนั้นท่านจะพบตัวเองอยู่ ณ บริเวณ
Sant Jaume Square ศูนย์กลางการปกครองของเมืองบาร์เซโลนา และท่านจะพบกับชุมชนชาวยิว
ณ Placa del Rei และสิ่งที่ท่านได้พบเห็นตรงหน้าท่านที่ Felip Neri Square จะเป็นภาพสะท้อน
นึกย้อนไปสู่โศกนาฏกรรมครั้งสงครามกลางเมืองสเปน (the Spanish Civil War) เมื่อเครื่องบินของ
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กลำงวัน
14.30 น.
ค่ำ

วันที่แปด
เช้ำ
10.00 น.

11.00 น.

ฝ่ายฟาสซิสต์ทิ้งระเบิดเพื่อทาลายล้าง ทาให้ 42 ชีวิตต้องสูญเสียไปซึ่งมีเด็ก ๆ จานวนไม่น้อยรวมอยู่
ด้วย หลังจากนั้นไกด์ท้องถิ่นจะนาท่านเดินสู่ La Rambla Boulevard บริเวณซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นจุด
รวมพลของเหล่านักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกและเป็นที่ตั้งของตลาดนานาชาติ ท่านจะพบแหล่งของ
ร้านอาหารที่ La Boqueria ซึ่งมีอาหารหลากหลายชนิดไว้บริการไม่ว่าจะเป็นผลิตผลจากคาตาลัน
(Catalan) หรือ สเปน ท่านมีโอกาสที่จะเลือกซื้อแฮมท้องถิ่นนามว่า jamon de bellota หรือใส้กรอก
ยอดนิยมที่เรียกขานกันว่า chorizo แม้กระทั่งเนยแข็งเช่น Mato และ Manchego ผลไม้จากทุกมุม
โลกก็มีโอกาสได้พบเห็นได้ที่นี่
เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนาท่านกลับขึ้นเรือสาราญ Costa
Fascinosa
BARCELONA TO THE “TAPAS” RHYTHM EXC. 00DW duration 4 hours
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญฯ
เรือสาราญ Costa Fascinosa ออกจากบาร์เซโลนา สู่เมืองซาโวนา ประเทศอิตาลี
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญ Costa Fascinosa
หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย
ซำโวนำ – ซิวิตำเวคเคีย
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญ Costa Fascinosa
เรือสาราญ Costa Fascinosa เข้าเทียบท่าซำโวนำ (Savona) เมืองท่าทางทะเลอีกเมืองหนึ่งของ
แคว้นลิกูเรีย ซาโวนาเคยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตเหล็กที่สาคัญของประเทศอิตาลี มีการผลิต
เหล็กและเหล็กกล้า โรงหล่อผลิตเรือเดินสมุทร และงานการรถไฟ ซาโวนาในอดีตกลาลนั้นมีการ
ผลัดเปลี่ยนผู้ครอบครองและปกครองเมืองอยู่เนือง ๆ โดยที่ประมาณปี ค.ศ. 640 พวกลอมบาร์ดได้
บุกทาลาย ต่อมาในปี ค.ศ. 1528 ได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพวกเจนัว แต่กลับตกไปอยู่ภายใต้
การปกครองของฝรั่งเศสระหว่างปี ค.ศ. 1805 – 1815
นาท่านร่วมเดินเท้าไปกับโปรแกรมทัวร์เสริมบนฝั่งในเมืองสุดท้ายก่อนที่จะกลับสู่ซิวิตาเวคเคีย
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะนาท่านเดินไปชมสถานที่สาคัญ ๆ ทางประวัติศาสตร์ และนาท่านแวะชมป้อม
ปรำกำร Priamar ซึ่งเป็นที่คุมขัง กุยสิเป กำริบัลดิ (Guiseppe Garibaldi) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.
1542 จากนั้นเดินสู่ย่านกลางเมืองเพื่อไปชม Pinacoteca Civica แกลเลอรี่ที่เก็บรวบรวมและจัด
แสดงภาพวาด Madonna and child ของ Taddeo di Bartolo ภาพวาดของปิคาโซส์ รวมทั้งเซรา
มิก ในสมัยศตวรรษ ที่ 14 – 15 ต่อจากนั้นนาท่านโดยสารรถโค้ชเพื่อไปชมโรงงำนเซรำมิก ที่
เก่าแก่ที่สุดของ Albissola นาท่านชมหัตถกรรมงานฝีมือในการปั้นแต่งเซรามิกสีฟ้า ขาว ตามหลัก
ศิลปะ Albissola เก่าแก่ หลังจากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือเมืองซาโวนา
ALBISSOLA MARINA & SAVONA EXC. 0388 duration 4 hours
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กลำงวัน
17.30 น.
ค่ำ

อิสระที่จะเลือกรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยระหว่างทัวร์บนฝั่ง
เรือสาราญ Costa Fascinosa ออกจากซาโวนาสู่ซิวิตาเวคเคีย
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญ Costa Fascinosa
หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย

หมำยเหตุ
ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกาหนดลาดับการนากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัด
กระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จาเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือ
จะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทาการ
ชาระในวันรุ่งขึ้น สาหรับท่านที่ต้องการชาระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้
ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ
วันที่เก้ำ
เช้ำ
09.00 น.
10.00 น.
13.55 น.

ซิวิตำเวคเซีย – โรม – สุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญ Costa Fascinosa
เรือสาราญ Costa Fascinosa เข้าเทียบท่าคิวิตาเวคเคีย
ผ่านขั้นตอนพิธีการลงจากเรือ รับกระเป๋าเดินทาง จากนั้นโดยสารรถบัสสู่สนามบินฟุมิซิโน เลียวโอ
นาโด ดาร์วินซี เช็คอินตั๋วโดยสารเครื่องบิน และกระเป๋าเดินทาง ณ เคาน์เตอร์สายการบินไทย
ออกเดินทางจากสนามบินสนามบินฟุมิซิโน โดยเที่ยวบินที่ TG 945

วันที่สิบ
06.05 น.

กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียม
ของตั๋วและภาษีน้ามัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง
อัตรำค่ำบริกำร (คณะผู้เดินทำงเป็นผู้ใหญ่ขั้นต่ำ 20 ท่ำน)
ช่วงเวลำเดินทำง
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ เด็กต่ำกว่ำ 12 ปี
18 – 27 ตุลำคม 58
(คนที่1 และ 2)
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน
ห้องแบบไม่มีหน้ำต่ำง 104,990
94,990
ห้องแบบมีหน้ำต่ำง
114,990
94,990
ห้องแบบมีระเบียง
124,990
94,990

ผู้ใหญ่พักห้องคู่
(คนที่3 และ 4)
95,990
100,990
102,990

พักเดี่ยว
จ่ำยเพิ่ม
26,500
32,500
45,500

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม:
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไทย
2. ค่าห้องพัก INSIDE CABIN บนเรือสาราญ Costa Fascinosa 7 คืน
3. พาหนะรถรับส่งจากสนามบิน-ท่าเรือ และท่าเรือ-สนามบิน ในกรุงโรม
4. ทัวร์โรม และทัวร์เสริมบนฝั่งเมื่อเรือสาราญ Costa Fascinosa เข้าเทียบท่าเรือเมืองต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการฯ
5. อาหารทุกมื้อ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสาราญ
6. เจ้าหน้าที่คนไทยร่วมเดินทางเพื่ออานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ภาษีท่าเรือ, ภาษีน้ามันสายการบิน
8. ทิปพนักงานบนเรือ วันละ 8.50 ยูโร ต่อท่าน
9. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสาหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หากน้าหนัก
หรือจานวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กาหนดท่านอาจต้องชาระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
10. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สาหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
อัตรำนี้ไม่รวม:
1.
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ ในกรณีออกใบกากับภาษี
2.
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเชงเก้น
3.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
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เงื่อนไข:
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราค่าบริการ หรือ
ยกเลิก หรือ เลื่อน หรือเปลีย่ นแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน
หรือมีการ
ประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง
กำรสำรองกำรเดินทำง:
1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจาท่านละ 30,000 บาท สาหรับการสารองที่นั่งสายการบิน และห้องพักฯ ภายหลังจากมี
การยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการ
สารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดาเนินการ
กรณียกเลิกกำรเดินทำง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน หักค่าบริการ ยึดค่ามัดจา 45,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
หมำยเหตุ:
1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯไม่สามารถคืน
ค่าบริการให้ท่านได้
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ทางบริษัทฯจะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสาย
การบิน โรงแรม เรือสาราญ และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็น
หลัก
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การนาสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือ
กลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิด
กฏหมาย
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