
       

   
                

                    
 

Mediterranean: Barcelona, Spain & Franc, Italy from Rome Civitavecchia Italy 
10 Days. 10 Ports. 1 Amazing Holiday.  

ก ำหนดกำรเดนิทำง  วันที ่13-23 OCT 2023 / 01-11 NOV 2023 
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การเดนิทางลอ่งเรอื 

วนั
เดนิทาง 

เวลา รายละเอยีด 
วนั

เดนิทาง 
เวลา รายละเอยีด 

DAY 01 
ออกเดนิทาง 

17:00 น. 
บารเ์ซโลน่า สเปน 
(Barcelona, Spain) 

DAY 06 
08:30 - 18:30 น. 
(ท่าเทยีบเรอื) 

เมอืงคานส ์ประเทศฝรัง่เศส 
(Cannes, France) 

DAY 02 07:00 - 18:00 น. บาเลนเซยี, สเปน (Valencia, Spain) DAY 07 08:00 - 19:00 น. เจนวั, อติาล ี(Genoa, Italy) 

DAY 03 07:00 - 18:00 น. อบิซิา, สเปน (Ibiza, Spain) DAY 08 06:30 น. 
ฟลอเรนซ ์/ ปิซา (ลวิอรโ์น), อติาล ี
(Florence/Pisa (Livorno), Italy) 

DAY 04 07:00 - 16:00 น 
ปัลมา มายอรก์า้ สเปน  

(Palma, Majorca, Spain) 
DAY 09 16:00 น. 

ฟลอเรนซ ์/ ปิซา (ลวิอรโ์น), อติาล ี
(Florence/Pisa (Livorno), Italy) 

DAY 05 09:00 - 06:00 น. 
โพรวองซ ์(มารเ์ซย)์, ฝรัง่เศส 

(Provence (Marseille), France) 
DAY 10 09:30 - 19:30 น. เนเปิลส,์ อติาล ี(Naples, Italy) 

   
DAY 11 
ลงจากเรอื 

06:00 น. 
โรม (ท่าเรอืชวิติาเวกเกยี), อติาล ี
(Rome (Civitavecchia), Italy 

 

 

ทริป เมดิเตอรเ์รเนียน: อิตาลี ฝรัง่เศส สเปน  (ท่าเรือบารเ์ซโลน่า สเปน) 

 

วนัท่ี 1 =  บารเ์ซโลน่า สเปน (Barcelona, Spain) = ออกเดินทาง   17:00 น. 
บา่ย เดนิทางมาถงึ สนามบนิ บารเ์ซโลน่า สเปน 

หลงัทา่นผ่านดา่นศุลกากร และรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นสามารถใชบ้รกิารรถแทก็ซีแ่ละระบบขนสง่
สาธารณะของสนามบนิ เพือ่เดนิทางมายงัทา่เรอื หรอืเลอืกจองรถรบัสง่ของ Norwegian (มคีา่ใชจ้่ายเพิม่) 
เพือ่ไปและกลบัจากสนามบนิ-ทา่เรอื หากจองรถ Norwegian ตวัแทน Norwegian Cruise Line จะรอ
รบัทา่นเพือ่ชว่ยในการขนสง่ไปยงัเรอืหรอืโรงแรม (ถา้ม)ี โดยจองก่อนล่วงหน้า 4 วนัก่อนออกเดนิทาง เมือ่
ทา่นมาถงึทา่เรอืใหท้า่นเชค็อนิขึน้เรอื  

**ขาเข้า : ในวนัทีข่ ึน้เรอื เพือ่ความสะดวกสบายของคุณ เราแนะน าใหท้า่นเขา้เวปเชค็อนิออนไลน์ ใหเ้สรจ็สิน้ล่วงหน้า 4 วนั
ก่อนเดนิทาง และควรมาถงึทา่เรอืก่อน 3 ชัว่โมงขึน้ไป พรอ้มแสดง eDocs (บอรด์ดิง้พาสของคุณ) ก่อนขึน้เรอืส าราญให้
เรยีบรอ้ย ทา่นสามารถฝากสมัภาระกบัเจา้หน้าทีข่องเรอื เดนิเล่นและรอในพืน้ทีส่ว่นกลางบนเรอืได ้ 
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**แนะน า:   

• ชว่งเวลาล่องเรอืส าราญ กรุณาสวมหน้ากากทุกครัง้เมือ่เขา้สูโ่ซนสาธารณะ 
• บนเรอืจะมเีอกสารเกีย่วกบัรายละเอยีดกจิกรรมใหท้า่นร่วมสนุก สง่ใหท้ีห่อ้งของทา่นทุกวนั แนะน าใหท้า่นร่ววมทุก

กจิกรรม เพือ่การพกัผอ่นทีค่รบวงจรพรอ้มความประทบัใจ 

17:00 น. เรอืล่องออกจากทา่เรอื ทุกทา่นจะตอ้งเขา้ร่วมการซอ้มระบบรกัษาความปลอดภยัของทา่เรอืตามกฏของการ
ล่องเรอืสากล 1 ชัว่โมงก่อนเรอืออกเดนิทาง หลงัจากนัน้ท่านสามารถ รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร
หลกั เพลดิเพลนิฟังดนตรสีดตามบาร์ต่างๆทัว่ทัง้ล าเรอื (หลงัจากเรอืล่องออกสู่ น่านน ้าสากลแล้วรา้นค้า
ปลอดภาษีและคาสโินจะเปิดให้บรกิาร) ท่านสามารถเขา้ร่วมสนุกกบักจิกรรมต่างๆที่ทางเรอืเตรยีมไวใ้ห้
ตลอดทัง้ทรปิจาก หนงัสอืพมิพป์ระจ าวนั หรอืจาก eDocs ทีม่รีายละเอยีดกจิกรรมในแต่ละวนัทีห่อ้งพกัของ
ทา่น  

 

 

วนัท่ี 2  บาเลนเซีย, สเปน (Valencia, Spain)      07:00 - 18:00 
น. 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้บนเรอื ณ หอ้งอาหารบนเรอื 
07:00 น. เดนิทางถงึ บาเลนเซีย, สเปน มนตเ์สน่หข์องโลกยุคเก่าผสานกบัสถาปัตยกรรมอนัน่าพศิวง เมอืงที่

ผสมผสานซึง่เตม็ไปดว้ยศลิปะและวฒันธรรม เดนิผา่นพลาซ่าสไตลโ์กธกิทีพ่ลุกพล่านและเมอืงแห่งศลิปะ
และวทิยาศาสตรอ์นัตระการตา พพิธิภณัฑแ์ละโรงภาพยนตรท์ีอ่อกแบบโดยสถาปนิกชือ่ดงัระดบัโลก 
Santiago Calatrava ไม่วา่คุณจะเลอืกซือ้สนิคา้ เทีย่วชมสถานที ่หรอืดผููค้น เมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสามของ
สเปนจะมอบประสบการณ์แบบยโุรปแท้ๆ  แก่ผูม้าเยอืน ทา่นสามารถเลอืกซือ้ทวัรท์ีท่า่น ชืน่ชอบกบัทางเรอื
ส าราญ ไดเ้ลย โดยพนกังานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีน่ดัพบบนเรอื สว่นท่านทีส่ะดวกเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วเอง สามารถลงจากเรอืหลงัเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง ส าคญั ** กรณุากลบัถึงเรือก่อนเรือออก 1 
ชัว่โมง** (ราคายงัไมร่วมทวัรช์ายฝัง่ Shore Excursion) 

ส าหรบัทา่นใดทีไ่ม่ลงจากเรอืสามารถสนุกกบักจิกรรมต่างๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้วนั โดยสามารถดู
ไดจ้าก ตารางกจิกรรมทีท่า่นจะไดร้บัในแต่ละวนัทีห่อ้งพกัของท่าน หรอืพกัผอ่นไดต้ามอธัยาศยั 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารบนเรอื 
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18:00 น. เรอืล่องออกจากเมอืงบาเลนเซยี, สเปน 

 

วนัท่ี 3  อิบิซา, สเปน (Ibiza, Spain)       07:00 - 18:00 น. 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้บนเรอื ณ หอ้งอาหารบนเรอื 
07:00 น. เดนิทางถงึ อิบิซา, สเปน ดว้ยจติวญิญาณทีอ่่อนเยาวแ์ละความงามตามธรรมชาต ิเกาะ Ibiza ของ 

Balearic (หรอื "Eivissa" ทีรู่จ้กักนัในทอ้งถิน่) จงึเหมาะส าหรบัผูท้ีร่กักจิกรรมกลางแจง้ แนวชายฝัง่
ชายหาดมหีนิขรุขระสงูตระหงา่น และเนินเขาปกคลุมไปดว้ยตน้มะกอกและตน้มะเดือ่ ชายหาดยอดนิยม
สองแห่งคอื Talamanca และ Ses Figueretes เมอืงหลวงของ Ciudad de Ibiza มอบประสบการณ์ที่
หลากหลายใหค้น้หา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยา่น Dalt Vila อนัเก่าแก่ ตัง้แต่ปราสาท Ibiza สมยัศตวรรษที ่
16 ไปจนถงึพพิธิภณัฑศ์ลิปะร่วมสมยัและการเดนิเล่นชมววิไปตามถนนทีป่ดูว้ยหนิทีส่วยงาม มบีางอยา่ง
ส าหรบัทุกคน 
ทา่นสามารถเลอืกซือ้ทวัรท์ีท่า่น ชืน่ชอบกบัทางเรอืส าราญ ไดเ้ลย โดยพนกังานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและ
สถานทีน่ดัพบบนเรอื สว่นท่านทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเอง สามารถลงจากเรอืหลงัเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง  
ส าคญั ** กรณุากลบัถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชัว่โมง** (ราคายงัไมร่วมทวัรช์ายฝัง่ Shore Excursion) 

ส าหรบัทา่นใดทีไ่ม่ลงจากเรอืสามารถสนุกกบักจิกรรมต่างๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้วนั โดยสามารถดู
ไดจ้าก ตารางกจิกรรมทีท่า่นจะไดร้บัในแต่ละวนัทีห่อ้งพกัของท่าน หรอืพกัผอ่นไดต้ามอธัยาศยั 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารบนเรอื 
18:00 น. เรอืล่องออกจากเมอืงอบิซิา, สเปน 
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วนัท่ี 4   ปัลมา มายอรก้์า สเปน (Palma, Majorca, Spain)    07:00 - 16:00 
น. 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้บนเรอื ณ หอ้งอาหารบนเรอื 
07:00 น. เดนิทางถงึ ปัลมา มายอรก้์า สเปน ดา้นหนึ่ง เมอืงนี้ซึง่ก่อตัง้โดยชาวโรมนัเมือ่ประมาณ 2,100 ปีทีแ่ลว้ 

เตม็ไปดว้ยประวตัศิาสตร ์(ตามตวัอกัษร) และความรุ่งโรจน์ทางสถาปัตยกรรม คณุสามารถเดนิทางยอ้น
เวลากลบัไปและเดนิเตรไ่ปตามตรอกซอกซอยและเสน้ทางทีป่ดูว้ยหนิกรวดทีล่อ้มรอบอาสนวหิารแบบโกธกิ 
ในอกีทางหนึ่ง Palma เตม็ไปดว้ยชวีติชวีา โดยน าเสนอรา้นอาหาร รา้นคา้ สถานบนัเทงิยามค ่าคนืทีด่ทีีส่ดุ
ของเกาะ และงานศลิปะทีม่ชีวีติชวีา ทา่นสามารถเลอืกซือ้ทวัรท์ีท่า่น ชืน่ชอบกบัทางเรอืส าราญ ไดเ้ลย โดย
พนกังานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีน่ดัพบบนเรอื สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเอง สามารถ
ลงจากเรอืหลงัเวลา 
เรอืจอด 1 ชัว่โมง ส าคญั ** กรณุากลบัถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชัว่โมง** (ราคายงัไมร่วมทวัรช์ายฝัง่ Shore 
Excursion) 
ส าหรบัทา่นใดทีไ่ม่ลงจากเรอืสามารถสนุกกบักจิกรรมต่างๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้วนั โดยสามารถดู
ไดจ้าก ตารางกจิกรรมทีท่า่นจะไดร้บัในแต่ละวนัทีห่อ้งพกัของท่าน หรอืพกัผอ่นไดต้ามอธัยาศยั 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารบนเรอื 
16:00 น. เรอืล่องออกจากเมอืงปัลมา มายอรก์า้ สเปน 

 

 
 

วนัท่ี 5  โพรวองซ ์(มารเ์ซย)์, ฝรัง่เศส (Provence (Marseille), France)  09:00 - 06:00 น. 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้บนเรอื ณ หอ้งอาหารบนเรอื 
09:00 น. เดนิทางถงึ โพรวองซ ์(มารเ์ซย)์, ฝรัง่เศส มารเ์ซยต์ัง้อยูบ่นชายฝัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน เป็นเมอืงที่

เก่าแก่ทีส่ดุในฝรัง่เศสและกอ่ตัง้ขึน้เมือ่ 600 ปีก่อนครสิตกาล ในบรรดาอาคารทีม่หีลงัคาดนิเผามสีถานที่
ทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจมากมาย รวมทัง้วหิาร Notre-Dame-de-la-Garde สถานทีอ่ื่นๆ ทีค่วรค่าแกก่ารเยีย่มชม
คอืเมอืง Avignon และหมูบ่า้นแปลกตาของ Le Baux & Aix en Provence ทา่นสามารถเลอืกซือ้ทวัรท์ีท่า่น 
ชืน่ชอบกบัทางเรอืส าราญ ไดเ้ลย โดยพนกังานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีน่ดัพบบนเรอื สว่นทา่นที่
สะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเอง สามารถลงจากเรอืหลงัเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง  
ส าคญั ** กรณุากลบัถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชัว่โมง** (ราคายงัไมร่วมทวัรช์ายฝัง่ Shore Excursion) 
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ส าหรบัทา่นใดทีไ่ม่ลงจากเรอืสามารถสนุกกบักจิกรรมต่างๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้วนั โดยสามารถดู
ไดจ้าก ตารางกจิกรรมทีท่า่นจะไดร้บัในแต่ละวนัทีห่อ้งพกัของท่าน หรอืพกัผอ่นไดต้ามอธัยาศยั 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารบนเรอื 
 ค ่าคนืนี้ เรอืยงัคงจอดที ่โพรวองซ ์(มารเ์ซย)์, ฝรัง่เศส 
06:00 น. เรอืล่องออกจากเมอืงโพรวองซ ์(มารเ์ซย)์, ฝรัง่เศส 

 

 วนัท่ี 6  เมืองคานส ์ประเทศฝรัง่เศส (Cannes, France) (ท่าเทียบเรือ)  08:30 - 18:30 น.  
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้บนเรอื ณ หอ้งอาหารบนเรอื 
08:30 น. เดนิทางถงึ เมืองคานส ์ประเทศฝรัง่เศส (ท่าเทียบเรือ) ขบัรถขึน้ Suquet Hill เพือ่ชมทวิทศัน์ของเมอืง 

ทะเล และเกาะ Lerins - ดาลงิสุดวเิศษ! เดนิไปตามทางเดนิทีเ่รยีงรายดว้ยตน้ปาลม์ de la Croisette  และ
เป็นสถานทีจ่ดังานเทศกาลภาพยนตรน์านาชาตทิีด่ทีีส่ดุ... ทา่นสามารถเลอืกซือ้ทวัรท์ีท่า่น ชืน่ชอบกบัทาง
เรอืส าราญ ไดเ้ลย โดยพนกังานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีน่ดัพบบนเรอื สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วเอง สามารถลงจากเรอืหลงัเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง  
ส าคญั ** กรณุากลบัถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชัว่โมง** (ราคายงัไมร่วมทวัรช์ายฝัง่ Shore Excursion) 

ส าหรบัทา่นใดทีไ่ม่ลงจากเรอืสามารถสนุกกบักจิกรรมต่างๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้วนั โดยสามารถดู
ไดจ้าก ตารางกจิกรรมทีท่า่นจะไดร้บัในแต่ละวนัทีห่อ้งพกัของท่าน หรอืพกัผอ่นไดต้ามอธัยาศยั 

 เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารบนเรอื 
18:30 น เรอืล่องออกจากเมอืงเมอืงคานส ์ประเทศฝรัง่เศส 

 
 

วนัท่ี 7  เจนัว, อิตาลี (Genoa, Italy)       08:00 - 19:00 น. 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้บนเรอื ณ หอ้งอาหารบนเรอื 
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08:00 น. เดนิทางถงึ เมืองเจนัว, อิตาลี เมอืงท่าโบราณของเจนวั ซึง่เตม็ไปดว้ยประวตัศิาสตร ์ซึง่ใหญ่ทีส่ดุในอติาล ี
เคยเป็นมหาอ านาจทางการเมอืงในศตวรรษที ่12 และ 13 เดนิผา่นประตเูมอืงเก่าเพือ่เดนิเล่นไปตามถนน
ยคุกลางทีค่ดเคีย้วและแคบ นกัส ารวจทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุคนหนึ่งจากยคุแห่งการคน้พบ ครสิโตเฟอร ์โคลมับสั 
มาจากเจนวั เยีย่มชม Palazzo Tursi ทีป่ดูว้ยหนิสชีมพเูพือ่ดจูดหมายบางสว่นของเขา หรอืไปที ่Palazzo 
Bianco เพือ่ชมภาพวาดของปรมาจารยผ์ูเ้ฒา่ เจนวัยงัเป็นประตสูู ่Cinque Terre อนัตระการตา ทีซ่ึง่
หมูบ่า้นทีเ่ตม็ไปดว้ยสสีนัดเูหมอืนจะเกาะตดิกบัหน้าผารมิชายฝัง่ ตลอดจนเมอืงตากอากาศทีส่วยงามอย่าง 
ทา่นสามารถเลอืกซือ้ทวัรท์ีท่า่น ชืน่ชอบกบัทางเรอืส าราญ ไดเ้ลย โดยพนกังานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและ
สถานทีน่ดัพบบนเรอื สว่นท่านทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเอง สามารถลงจากเรอืหลงัเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง  
ส าคญั ** กรณุากลบัถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชัว่โมง** (ราคายงัไมร่วมทวัรช์ายฝัง่ Shore Excursion) 

ส าหรบัทา่นใดทีไ่ม่ลงจากเรอืสามารถสนุกกบักจิกรรมต่างๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้วนั โดยสามารถดู
ไดจ้าก ตารางกจิกรรมทีท่า่นจะไดร้บัในแต่ละวนัทีห่อ้งพกัของท่าน หรอืพกัผอ่นไดต้ามอธัยาศยั 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารบนเรอื 
19:00 น เรอืล่องออกจากเมอืงเจนวั, อติาล ี

 

วนัท่ี 8  ฟลอเรนซ ์/ ปิซา (ลิวอรโ์น), อิตาลี (Florence/Pisa (Livorno), Italy)  06:30 น. 
06:30 น. เดนิทางถงึ ฟลอเรนซ ์/ ปิซา (ลิวอรโ์น), อิตาลี  
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้บนเรอื ณ หอ้งอาหารบนเรอื 

หลงัอาหาร เยีย่มชมแควน้ทสัคานี ฟลอเรนซแ์ละปิซา รุง่โรจน์ในศลิปะและประวตัศิาสตร ์ทีโ่ชคดกีวา่นัน้คอื
สถานทีท่อ่งเทีย่วหลกัทัง้หมดในฟลอเรนซ์ ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงส าหรบัการเดนิเทีย่วทีส่มบรูณ์แบบ ชมซาน
ตาโครเช, Piazza del Duomo และ David ของ Michelangelo  ทา่นสามารถเลอืกซือ้ทวัรท์ีท่า่น ชืน่ชอบกบั
ทางเรอืส าราญ ไดเ้ลย โดยพนกังานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีน่ดัพบบนเรอื สว่นทา่นทีส่ะดวก
เดนิทางทอ่งเทีย่วเอง สามารถลงจากเรอืหลงัเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง  
ส าคญั ** กรณุากลบัถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชัว่โมง** (ราคายงัไมร่วมทวัรช์ายฝัง่ Shore Excursion) 

ส าหรบัทา่นใดทีไ่ม่ลงจากเรอืสามารถสนุกกบักจิกรรมต่างๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้วนั โดยสามารถดู
ไดจ้าก ตารางกจิกรรมทีท่า่นจะไดร้บัในแต่ละวนัทีห่อ้งพกัของท่าน หรอืพกัผอ่นไดต้ามอธัยาศยั 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารบนเรอื    
ค ่าคนืนี้ เรอืยงัคงจอดที ่ฟลอเรนซ/์ปิซา (ลวิอรโ์น), อติาล ี
 

 Z9171

VS210922

Page 7 of 19



 

วนัท่ี 9  ฟลอเรนซ ์/ ปิซา (ลิวอรโ์น), อิตาลี (Florence/Pisa (Livorno), Italy)  16:00 น. 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้บนเรอื ณ หอ้งอาหารบนเรอื 

อรุณสวสัดิ ์เมือง ฟลอเรนซ ์/ ปิซา (ลิวอรโ์น), อสิระพกัผอ่นบนเรอืส าราญ พรอ้มสิง่อ านวยความสะดวก
มากมาย และเพลดิเพลนิกจิกรรมบนเรอืรองรบัทา่น หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้ทวัรท์ีท่า่น ชืน่ชอบกบัทาง
เรอืส าราญ ไดเ้ลย โดยพนกังานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีน่ดัพบบนเรอื สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วเอง สามารถลงจากเรอืหลงัเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง  
ส าคญั ** กรณุากลบัถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชัว่โมง** (ราคายงัไมร่วมทวัรช์ายฝัง่ Shore Excursion) 

ส าหรบัทา่นใดทีไ่ม่ลงจากเรอืสามารถสนุกกบักจิกรรมต่างๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้วนั โดยสามารถดู
ไดจ้าก ตารางกจิกรรมทีท่า่นจะไดร้บัในแต่ละวนัทีห่อ้งพกัของท่าน หรอืพกัผอ่นไดต้ามอธัยาศยั 

16:00 น เรอืล่องออกจากเมอืงฟลอเรนซ ์/ ปิซา (ลวิอรโ์น), 
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารบนเรอื 

 

วนัท่ี 10  เนเปิลส,์ อิตาลี (Naples, Italy)      09:30 - 19:30 น. 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้บนเรอื ณ หอ้งอาหารบนเรอื 
09:30 น. เดนิทางถงึ เมืองเนเปิลส,์ อิตาลี ล่องเรอืไปยงัเนเปิลส ์ซึง่ตัง้อยูบ่นชายฝัง่อามาลฟีทีส่วยงามของอติาล ี

เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยประวตัศิาสตร ์ทวัรร์อบจตัุรสั มหาวหิาร และปราสาทอนัโอ่อ่าในใจกลางเมอืงเนเปิลสใ์นใจ
กลางเมอืงเก่า จะพาคุณยอ้นเวลากลบัไปหลายศตวรรษ ปอมเปอกีอ็ยูไ่ม่ไกลเชน่กนั เป็นเมอืงทีม่ชีวีติชวีา
ซึง่มวีฒันธรรมทีห่ลากหลายและถนนทีม่เีสน่ห ์ทา่นสามารถเลอืกซือ้ทวัรท์ีท่า่น ชืน่ชอบกบัทางเรอืส าราญ 
ไดเ้ลย โดยพนกังานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีน่ดัพบบนเรอื สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่ว
เอง สามารถลงจากเรอืหลงัเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง  
ส าคญั ** กรณุากลบัถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชัว่โมง** (ราคายงัไมร่วมทวัรช์ายฝัง่ Shore Excursion) 

ส าหรบัทา่นใดทีไ่ม่ลงจากเรอืสามารถสนุกกบักจิกรรมต่างๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้วนั โดยสามารถดู
ไดจ้าก ตารางกจิกรรมทีท่า่นจะไดร้บัในแต่ละวนัทีห่อ้งพกัของท่าน หรอืพกัผอ่นไดต้ามอธัยาศยั 
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ส าคญัช่วงค า่ **เรือจะมีใบแจ้ง สถานท่ีและเวลาท่ีห้องพกัของท่าน เพ่ือให้ท่านรบัหนังสือเดินทางคืน** 
ส่ิงท่ีท่านต้องเตรียมตวั : เรอืจะมแีท๊กกระเป๋า และก าหนดการลงจากเรอืใหท้า่น ในหอ้งพกัของท่าน  

ใหท้า่นน ากระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ของทา่น วางไวห้น้าหอ้ง เพือ่ใหพ้นกังานน าลงไปทีท่า่เรอื ในวนัรุง่ขึน้ 
ปล.: แยกอุปกรณ์สว่นตวัและเสือ้ผา้ทีจ่ าเป็นตอ้งใชต้อนเชา้ รวมถงึสิง่ของทีท่า่นจ าเป็นตอ้งใชร้ะหวา่งวนั ใหท้า่นแยกใส ่ 
      ในกระเป๋าใบเลก็ หรอืกระเป๋าถอื ส าหรบัใสย่าทีจ่ าเป็น ของมคีา่ เอกสารส าคญั และสิง่ของจ าเป็น 

** หากท่านใดมีความประสงค ์ต้องการน ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ลงด้วยตนเอง ไม่จ าเป็นต้องวางไว้ท่ีหน้า
ห้องพกั** 

19:30 น เรอืล่องออกจากเมอืงเนเปิลส,์ อติาล ี

 
วนัท่ี 11  โรม (ท่าเรือชิวิตาเวกเกีย), อิตาลี (Rome (Civitavecchia), Italy)  06:00 น. 
06:00 น. เดนิทางถงึ โรม (ท่าเรือชิวิตาเวกเกีย), อิตาลี = ลงจากเรือ หากแพค็เกจของลกูคา้มกีารจองแบบรวมคา่

เดนิทางไปสนามบนิ หรอืลกูคา้มกีารจองรถสว่นตวัเพือ่ไปสนามบนิ กจ็ะมรีถมารอรบัทีท่า่เรอื หรอืท่านไป
ทอ่งเทีย่วในเมอืงต่อกไ็ด ้ 

ขาออก : ในวนัลงจากเรอื ทุกทา่นควรออกจากหอ้งพกัภายในเวลา 08.00 น. แต่ส าหรบัผูเ้ขา้พกัทีม่เีทีย่วบนิกลบัทีอ่อก
เดนิทางในชว่งบ่ายของวนั อาจรอขึน้เครือ่งในพืน้ทีส่ว่นกลางบนเรอืไดจ้นถงึเวลา 13:00 น. หรอืหลงัจากนัน้ ทัง้นี้ขึน้อยูก่บั
ตารางการเดนิเรอื  

 

 Z9171

VS210922

Page 9 of 19



 

DATES & PRICES  (USD/PAX) ราคาเร่ิมต้น ต่อท่าน 

(ราคานี้เป็นราคาเริม่ตน้ โดยประมาณ ไมร่วม คา่ธรรมเนียมและคา่ทปิเรอื ช าระเพิม่ 173.37USD/ทา่น)  
***กรณุาตรวจสอบเงื่อนไขการจองทุกครัง้ก่อนท าการจอง***  

FRI, 13 OCT-MON, 23 OCT, 2023 

INSIDE OCEANVIEW BALCONY 
CLUB BALCONY 

SUITE 
SUITE THE HAVEN 

1,789 2,289 2,739 3,739 5,889 8,039 

WED, 1 NOV-SAT, 11 NOV, 2023 

INSIDE OCEANVIEW BALCONY 
CLUB BALCONY 

SUITE 
SUITE THE HAVEN 

1,739 2,239 2,689 3,689 5,839 7,989 
 
 

อัตราบริการนีร้วม 

 คา่ทีพ่กัตลอดการเดนิทาง (หอ้งพกับนเรอื
ส าราญ) 
 คา่อาหารทกุมือ้บนเรอืส าราญ 
 กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืส าราญ 
 

อัตราบริการนีไ้ม่รวม 

 คา่ภาษเีรอื และคา่ทปิพนกังานบนเรอื (173.37USD /ท่าน) 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั  
 คา่วซี่า  และหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่พาหนะ หรอืรถรบั-ส่ง ระหวา่งน าเทีย่ว,  
 คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว 
 อาหาร และเครือ่งดื่มทีส่ ัง่พเิศษเพิม่เตมิกบัทางเรอื 
 คา่รถรบัสง่จากสนามบนิ – ท่าเรอื – สนามบนิ (กรณีเดนิทางมาถงึวนัทีเ่รอืออก
เดนิทาง) 
 WIFI บนเรอื 
 คา่แพค็เกจเครือ่งดื่มบนเรอืส าราญ 
 คา่ประกนัสุขภาพ กรณีตดิโควดิ-19 ในระหวา่งท่องเทีย่ว รวมถงึ ประกนัเดนิทาง 
Travel insurance  
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้่ายอื่นๆทีไ่มไ่ดร้ะบุใน
รายการ 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

Grand Suite Suite 
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 คา่ท า Vaccine Passport 
 คา่ตรวจ RT-PCR ก่อนการเดนิทาง 72 ชม. (ถา้ม ีตามทีร่ฐัก าหนด) 

NORWEGIAN PRIMA See Star STATEROOMS 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

อตัราน้ีเป็นราคาเร่ิมต้น อาจเปล่ียนแปลงได้เน่ืองจากการปรบัของอตัราแลกเปล่ียนเงินต่างประเทศ,  
การเรียกเกบ็เซอรช์ารจ์จากทางเรือฯ (หากมีเพ่ิม) 

หมายเหต:ุ ก าหนดการเดนิทางทีน่ าเสนออาจมกีารเปลีย่นแปลงเนื่องจากระดบัน ้า การปิดเนื่องจากวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ หรอื
ปัจจยัอื่นๆ ทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้จะพยายามทุกวถิทีางเพือ่ด าเนินการโปรแกรมตามทีว่างแผนไว ้แต่การเปลีย่นแปลงอาจ
ยงัคงมคีวามจ าเป็นตลอดการล่องเรอื ตารางประจ าวนันี้ อาจมกีารเปลี่ยนแปลง ตารางเวลาในแต่ละวนัสุดท้ายของคุณจะ
ไดร้บับนเรอืในวนัแรกของการล่องเรอืของคุณ 

เพ่ือประโยชน์ของผูเ้ดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทวัร ์และการยกเลิกทวัร ์ท่ีระบใุนรายการทัง้หมด 
หลงัจากท่านท าการจองทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบติัตามเงื่อนไขดงักล่าว 

OCEANVIE

BALCONY 

INSIDE 

CLUB BALCONY 
SUITE 

SUITE THE HAVEN 
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จองตัว๋เคร่ืองบิน รบัประกนัราคาถกู กรณุาติดต่อเจา้หน้าท่ี 

 
Increased Sanitation, Upgraded Air Filtration, Enhanced Health Services 

SAFETY ABOARD OUR SHIPS 

 

มาตรการท าความสะอาด
และฆ่าเช้ือทัว่ทัง้เรืออย่าง

ต่อเนือ่ง 
การท าความสะอาดและสุขา

อนามยัทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงอย่าง
ครอบคลุมโดยใชส้ารฆา่เชือ้ที่

ไดร้บัการรบัรองจาก EPA ไดถู้ก
น ามาใชต้ลอดประสบการณ์การ

ล่องเรอื 

 

เครือ่งกรองอากาศเกรด
ทางการแพทยที์ไ่ด้รบัการ

อพัเกรด 
เราตดิตัง้แผน่กรองอากาศ เกรด
ทางการแพทยท์ีม่รีะดบัการกรอง
สงูสุด MERV 13 หรอื HEPA ซึง่
สามารถก าจดัเชือ้โรคในอากาศได ้
99.9% รวมถงึ COVID-19 และใช้
เทคโนโลยกีารสรา้งไอออนแบบ

สองขัว้แบบใหม่ 

 

ทีมแพทยแ์ละบริการ
สขุภาพบนเรือส าราญที ่
ได้รบัการปรบัปรงุ 

เราเตรยีมพรอ้มความสามารถทาง
การแพทยบ์นเรอืส าราญ ดว้ย
จ านวนพนกังานทีเ่พิม่ขึน้ เมือ่
เทยีบกบัความจุและสิง่อ านวย
ความสะดวกทีไ่ดร้บัการปรบัปรุง 
ซึง่รวมถงึอุปกรณ์ใหมแ่ละทีอ่ปั
เกรดแลว้ และความรว่มมอืกบั

สถาบนัการแพทยบ์นบก 

 

เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข
เฉพาะทาง 

เรอืทุกล าจะแล่นเรอื โดยมี
เจา้หน้าทีส่าธารณสุขคอยดแูล
เรือ่งสุขอนามยัในแต่ละวนั และ
ความสะอาดของพืน้ทีส่าธารณะ

และทีพ่กัทัง้หมด 

 

Thorough & Effective Mobilization Plan in Event of Outbreak 

MOBILIZATION & RESPONSE 
ติดตามการติดต่อ 

หากพบผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 เป็นบวก  
เรามวีธิกีารตดิตาม ผูส้มัผสัทีห่ลากหลายเพือ่
ระบุและแจง้ผูท้ีอ่าจตดิเชือ้ โดยเรอืส าราญจะ

ครอบคลุมคา่ใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ ส าหรบัการ
ใหค้ าปรกึษาทางการแพทยบ์นเรอื และการ
เยยีวยาตามใบสัง่แพทยแ์บบมาตรฐาน/ทัว่ไป 
และตดิต่อประสานงานโรงแรมส าหรบัการกกักนั

บนบกทีจ่ าเป็น  
(คา่กกัตวับนฝัง่ ผูโ้ดยสารช าระเพิม่) 

การแยกตวั/กกักนั 
ทีพ่กัแยกเฉพาะ และกกักนัพรอ้ม
ใหบ้รกิารหากจ าเป็น เราปฏบิตัติาม
นโยบายและค าแนะน าของ CDC และ

หน่วยงานดา้นสุขภาพในทอ้งถิน่เกีย่วกบั
การแยกตวัและกกักนัผูป่้วยทีเ่ป็นบวกและ

ผูต้ดิต่อใกลช้ดิ 

ออกจากเรือ น าขึน้ฝัง่ 
เราไดพ้ฒันาแผนการระดม และตอบโตอ้ยา่ง
ละเอยีดถีถ่ว้นโดยมุง่เน้นทีก่ารรว่มมอืกบั
หน่วยงานการแพทยท์อ้งถิน่และการ

ประสานงานทางกลบับา้นทีป่ลอดภยัส าหรบั
แขกและลกูเรอืทุกคนหากมคีวามจ าเป็น 

ตดิต่อประสานงานกบัสถาบนัทางการแพทย์
บนบก และใหค้ าปรกึษาทางไกลทาง

การแพทยข์องเรา 
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1. กำรฉีดวัคซนีบังคับ 2. เชค็อนิออนไลน ์ 3. ดำวนโ์หลด eDocs 4. ดำวนโ์หลดแอปมอืถอื 

1. ส าหรบัการเร่ิมเดินเรือในวนัท่ี 3 กนัยายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป: 
ผูเ้ขา้พกั อาย ุ12ปีขึน้ไป จะไดร้บัอนุญาตใหข้ึน้เรอืส าราญ โดยไม่ตรวจเอกสารการรบัวคัซนี เพยีงแสดงหลกัฐานผล RT-
PCR หรอืการทดสอบแอนตเิจนทีเ่ป็นลบภายใตก้ารดแูลทางการแพทย ์โดยใชเ้วลาไม่เกนิ 72 ชัว่โมงก่อนขึน้เรอื ส าหรบัผู้
เขา้พกัอายุไมเ่กนิ 11 ปี จะไม่มรีะเบยีบการเพิม่เตมิหรอืขอ้ก าหนดในการทดสอบ 
 

2. ONLINE CHECK-IN  My NCL  
** My NCL คอื เชค็อินออนไลน์ ล่วงหน้า 
เขา้เวป เช็คอินออนไลน์ เพื่อเขา้สู่ระบบสรา้งโปรไฟล์ โดยคลกิที่ "LOG 
IN" (ดา้นบนขวาของหน้าใดกไ็ด)้ เพือ่เขา้ถงึขอ้มลูก่อนการเดนิทางทีส่ าคญั
ทัง้หมดของคุณ ท าการเช็คอินออนไลน์ของคุณให้เสร็จสิ้น  จองทัวร์
ทอ่งเทีย่ว  
ท าตามขัน้ตอนเหล่าน้ีในการเชค็อินออนไลน์: 
• เอกสารการเดนิทาง: ระบุหมายเลขหนงัสอืเดนิทาง 
• ขอ้มลูเทีย่วบนิ: ระบุรายละเอยีดสายการบนิและซือ้บรกิารรบัสง่ไปยงั

ทา่เรอืและกลบัสูส่นามบนิ 
• การตัง้คา่การช าระเงนิออนบอรด์: เลอืกบตัรเครดติ บตัรเดบติ หรอืเงนิสด 
• รบัทราบวา่ ในหอ้งนอนของคุณจะไดร้บัการฉีดวคัซนีอย่างครบถว้นอยา่งน้อย 2 สปัดาหก์่อนออกเดนิทาง 
• ถ่ายภาพเซลฟ่ี: ใชเ้วบ็แคมของคอมพวิเตอร ์หรอืกลอ้งโทรศพัทม์อืถอืของคุณ เพือ่ถ่ายภาพความปลอดภยัก่อนล่องเรอื  

คุณสามารถกลบัมาทีข่ ัน้ตอนนี้ไดใ้นแอปบนอปุกรณ์เคลื่อนท่ี หากคุณไม่มเีวบ็แคม 
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3. DOWNLOAD eDocs 
** eDocs คอื บอรด์ด้ิงพาสของคณุ (บตัรผา่นขึน้เรือส าราญ) 
เลอืก "ดาวน์โหลด eDocs" เมื่อคุณเสรจ็สิน้การเชค็อนิออนไลน์ส าหรบัแขก
แต่ละคน พมิพส์ าเนา หรอืบนัทกึเกบ็เป็นรปูภาพในโทรศพัทข์องคุณ ทีม่ชีื่อ
เขา้พกั เวลามาถงึของอาคารผูโ้ดยสาร เรอื หอ้งเกบ็ของ และบารโ์คด้ ความ
ปลอดภยัของพอร์ตที่ท่าเรอื จะตรวจสอบ eDocs ส าหรบัขอ้มูลนี้พรอ้มกบั
หนังสือเดินทาง/บัตรประจ าตัว เพื่ออนุญาตให้เข้าสู่พอร์ตท่าเรอื คุณจะ
สามารถดาวน์โหลด eDocs ได้ 21 วนัก่อนออกเดินทาง หลงัจากเช็คอิน
ออนไลน์เสรจ็สิน้  
การไม่แสดง eDocs ทีท่า่เรอืจะสง่ผลใหต้อ้งรอนานทีท่า่เรอื 

 

ก่อนขึน้ เรอืส าราญ Cruise Norwegian NCL กรุณาดาวน์โหลดแอปมอืถอื Cruise Norwegian เขา้สูโ่หมด "Pre-Cruise"  

ซึง่เป็นโหมดแรก ท่านสามารถจองกจิกรรมบนเรอืล่วงหน้า ส ารองอาหาร ทวัรบ์นฝัง่ ความบนัเทงิ ดกู าหนดการเดนิทางและสรุปแผนการ
ท่องเทีย่ว 
ของคุณ เมือ่ขึน้เรอืแลว้ การจอง รายการโปรดทัง้หมดของคุณจะถูกโอนไปยงัเรอือยา่งราบรืน่ Appนี้ ใชเ้พือ่โทรและส่งขอ้ความ ถงึแขกบนเรอื 
รวมถงึการแชทเป็นกลุ่มบนเรอืไดอ้กีดว้ย ดบูญัชขีองคุณและการซือ้บนเรอื รบัตารางเวลาประจ าวนัของ สิง่ทีเ่กดิขึน้บนเรอืและอกีมากมาย! 
สามารถดาวน์โหลดแอป Cruise Norwegian ไดท้ี ่App Store และ Google Play 

เข้าสู่ระบบ NCL ของฉัน 
• หากคุณจองผา่นตวัแทนท่องเทีย่ว หรอืไมเ่คยเขา้สูร่ะบบมาก่อน ใหส้รา้งบญัช ี
• ตอบว่า "ใช"่ กบั "คุณมกีารจองเรอืส าราญอยู่หรอืไม"่ 
• ป้อนชือ่เรอื หมายเลขการจอง และวนัทีเ่ดนิเรอืเพือ่เพิม่การจองในบญัชขีองคุณ 
• หากคุณประสบปัญหาในการคน้หาเรอืส าราญ ใหร้เีซต็รหสัผา่นหรอืโทรตดิต่อฝ่าย

สนับสนุนดา้นเทคนิคของเราที+่852 800 901 951 
โดยรวม 
• ดตูวัอยา่งและจองการท่องเทีย่วบนฝัง่ 
• ดตูวัอยา่งรา้นอาหารและจองอาหาร 
• ดตูวัอยา่งความบนัเทงิบนเรอื บารแ์ละเลานจ ์สปาทรตีเมนต ์ชอ้ปป้ิง 
• ความสามารถในการเลอืกขอ้เสนอออนบอรด์ทีช่ืน่ชอบ 
• สรุปวนัหยดุ ดกู าหนดการเดนิทางและรายละเอยีดการจองบนเรอืส าราญ 
• ตรวจสอบคะแนน Latitude Rewards ของคุณและเรยีนรูเ้กีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ระดบั 
ก่อนล่องเรือของคณุ 
• ซือ้ของขวญับนเรอื เชน่ ไวน์ ดอกไม ้และขนม 
• เชค็อนิออนไลน์ประหยดัเวลาทีท่่าเรอื 
• ในวนัทีอ่อกเดนิทาง เขา้ถงึ E-Docs และเสน้ทางไปยงัท่าเรอื 
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ระหว่างล่องเรือของคณุ 
• ตรวจสอบบญัชขีองคุณและตดิตามการซือ้บนเรอืส าราญ 
• รบัตารางเวลาประจ าวนัของสิง่ทีเ่กดิขึน้บนเรอื 
• เรยีนรูเ้กีย่วกบัโปรแกรม CruiseNext ของเรา 
• ตรวจสอบขอ้มลูการขึน้ฝัง่ทีเ่ป็นประโยชน์ รวมทัง้รายละเอยีดการเปลีย่นสถานที ่และรายละเอยีดการเดนิรถอยา่งงา่ย 
• โทรและส่งขอ้ความถงึแขกบนเรอืรวมถงึการแชทเป็นกลุ่ม* 

*แพค็เกจการโทรและสง่ขอ้ความมคีา่ธรรมเนียมเพยีงครัง้เดยีว 
ส าหรบัการโทรและสง่ขอ้ความบนเครือ่งบนิไม่จ ากดัจ านวนครัง้ในระหวา่งการล่องเรอืของคุณ 

เงื่อนไขการจอง 
1. งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัได้รบัการยืนยนัห้องพกั 
2. งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 130 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
3. หากจองในช่วงเวลา 100  วนัก่อนเดินทาง  กรณุาช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน  
4. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัระยะเวลาในการจอง ราคาตัว๋เคร่ืองบิน และจ านวน

ห้องว่างบนเรือ และการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินเงินดอลลารส์หรฐักบัเงินบาท 
เงื่อนไขการเดินทาง 
1. ส าหรบัผูม้คีรรภ ์กรณีอายุครรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื 
2. คุณจะตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วนัเดนิทางทุกครัง้ และตอ้งไมห่มดอายุภายใน 180 วนั นบัจากวนัเดนิทางกลบั 
3. บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อคา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตให้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
4. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อคา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไมส่ามารถ

ควบคุมได ้เชน่ การนดัหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการทอ่งเทีย่วให้
เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล หรอืเกดิเหตุสดุวสิยัในการเดนิทาง 

5. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
6. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 
7. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบท่าเป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครัง้ 

เงื่อนไขการใช้บริการ 
1. แพค็เกจนี้ ไม่มเีจา้หน้าทีท่วัรเ์ชค็อนิบตัรโดยสาร ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหวา่งการทอ่งเทีย่ว  
2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศหรอืต่างประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯเพือ่เชค็วา่การจอง
เรอืและตัว๋เครือ่งบนิ คอนเฟิรม์เดนิทางก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
การยกเลิก และคืนค่าทวัร ์

1. ยกเลิก 120 วนั ล่วงหน้าก่อนเดินทาง คืนเตม็จ านวน 

 Z9171

VS210922

Page 15 of 19



2. ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หกัค่าใช้จ่าย 20% 
3. ยกเลิก 60-89 วนั ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หกัค่าใช้จ่าย 35% 
4. ยกเลิก 30-39 วนั ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หกัค่าใช้จ่าย 50% 
5. ยกเลิก น้อยกว่า 30 วนั ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หกัค่าใช้จ่ายเตม็จ านวน 
6. No show หกัค่าใช้จ่ายเตม็จ านวน 
7. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะ

พิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้น้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืน
ได้ เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน  
ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเกบ็ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้นตามจริง ท่ีไม่สามารถรี
ฟันดคื์นได้ ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได้ 

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ี
ระบไุว้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนบัสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศทอ่งเทีย่วโดยผดิกฎหมายและใน
ขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หน้าทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้
เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางหวัหน้าทวัรแ์ละมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้สิน้ 
เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่น
สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่า่กรณีใดๆ  
หมายเหต ุ 
- ส าหรบัท่านที่ยงัไม่มีวซี่า แนะน าให้จองแพ็คเกจทวัร์ล่วงหน้า 30 วนัท าการก่อนการเดินทางขึ้นไป (เพื่อเผื่อเวลายื่น
เอกสารขอวซี่า โดยใชเ้วลาพจิารณาวซี่า ประมาณ 15-20 วนัท าการ ต่อสถานฑตู) 
- อตัรานี้ เป็นราคาเริม่ตน้ ของหอ้งพกัแต่ละแบบ อาจเปลีย่นแปลงไดเ้นื่องจากการปรบัขึน้ของค่าเงนิบาท, ทางโรงแรมเรยีก
เกบ็ เซอรช์ารจ์ เพิม่เตมิกรณีเขา้พกัในช่วงทีม่กีารจดังานแฟรฯ์ลฯ ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะแจง้ยนืยนัราคาอกีครัง้หลงัจากทีไ่ดร้บั
การยนืยนัหอ้งพกัวา่งแลว้  
- เงือ่นไขเป็นไปตามทีบ่รษิทัก าหนด และบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิโปรโมชัน่ และเงือ่นไขต่างๆ 
โดยไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า 
- กรณีที่ผู้เดินทาง ต้องการแวะเที่ยว ก่อนเริ่มทริป  ท่านสามารถบินไปถึงล่วงหน้าได้ก่อน แล้วจึงมาร่วมทริป ตาม
รายละเอยีดของแพค็เกจทวัรท์ีร่ะบุไว ้
* กรุณาแจง้เจา้หน้าทีข่องบรษิทัในกรณีทีผู่เ้ดนิทางพกิาร หรอืตอ้งการความช่วยเหลอืพเิศษในขณะเดนิทางท่องเทีย่ว หรอื
ล่องเรอื 
* ผูโ้ดยสารทีต่ ัง้ครรภจ์ะตอ้งค านึงถงึความเสีย่งในการเดนิทาง เพราะบนเรอืจะไมม่อีุปกรณ์อ านวยความสะดวกแก่ทา่น 
* หนังสอืเดนิทางของท่านตอ้งไม่หมดอายุภายใน 6 เดอืน นับจากวนัเริม่เดนิทาง และต้องมหีน้าว่าง 3 หน้า เพื่อใชใ้นการ
ประทบัตรา 
* การเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทาง วนัเดนิทาง หรอืโปรแกรมท่องเทีย่ว ภายในวนัทีช่ าระเงนิค่าแพค็เกจทวัรน์ัน้ จะถอืว่าท่านยกเลกิ
การจองและตอ้งท าการจองใหม ่
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เงื่อนไข และความรบัผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการ รบัจองแพ็คเกจทัวร์  สายการบิน และ ตัวแทนการ
ท่องเท่ียวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจรบัผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ท่ีอยู่เหนือการควบคมุของเจ้าหน้าท่ีบริษทัฯ 
อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล เปล่ียนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ การปรบัมาตรการของ
สถานท่ีเท่ียวแต่ละแห่งท่ีอาจปิด หรืองดเข้าชม ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมเช่น 
การเจบ็ป่วย การถกูท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอบุติัเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และ
ออกเมืองของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่
ถกูต้อง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ. 

รายการส่ิงของต้องห้ามขึน้เรือส าราญ NCL 
ความปลอดภยัและความปลอดภยัของแขกและลูกเรอืเป็นสิง่ส าคญัอนัดบัหนึ่งของเรา สิง่ของต่อไปนี้เป็นสิง่ตอ้งหา้มบนเรอื สิง่ของเหล่านี้จะ
ถูกยดึและไมข่นส่งไปต่างประเทศ เมือ่สนิคา้ถูกตดัสนิวา่ผดิกฎหมาย หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจะแจง้ใหท้ราบ 

1. ยาเสพตดิ/ยาเสพตดิทีผ่ดิกฎหมายทัง้หมด (รวมถงึกญัชาทีก่ าหนดส าหรบัวตัถุประสงคท์างการแพทยแ์ละรายการอื่นๆ ทีใ่ชเ้ป็นอุปกรณ์
เสพยา 
    ซึง่รวมถงึท่อมอระกู่ ผลติภณัฑ ์CBD ผลติภณัฑ ์THC) 
2. อาวุธปืนทุกชนิด รวมทัง้ของจ าลอง ของเลยีนแบบ อาวุธไมย่งิ ปืนพกตดิตวั และส่วนประกอบต่างๆ 
3. ปืนอดัลม บบี ีหรอืลูกกระสุนปืน 
4. อาวุธหรอืสิง่ของอื่นๆ ทีม่ลีกัษณะคลา้ยหรอือาจเขา้ใจผดิไดว้า่เป็นอาวุธปืน (เชน่ ปืนเพนทบ์อล) 
5. กระสนุทัง้หมดหรอืกระสนุจ าลองส าหรบัรายการโฆษณา 2, 3 และ 4 . ทีร่ะบุไว ้
6. วตัถุระเบดิ ส่วนประกอบทัง้หมด (เชน่ เครือ่งจุดชนวน) รวมทัง้วตัถุระเบดิและอุปกรณ์เลยีนแบบ 
7. ดอกไมไ้ฟ พลุ และดอกไมไ้ฟ 
8. อาวุธศลิปะการต่อสู ้(เชน่ ขวา้งดาว ตนีกบ) 
9. มดีทีม่ใีบมดียาวเกนิ 4 นิ้ว/10.16 ซม. 
10. ใบมดีโกน 
11. ดาบ Skean Dhus หรอื Kirpans 
12. หอกหรอืปืนหอก 
13. หน้าไม ้กลอนหน้าไม ้และลกูธนูยาว 
14. อาวุธไมม่คีม ไดแ้ก่ สนบัมอื สนบัมอื กระบอง กระบองยดืไสลด ์กระบอง กระบอง หรอืกระบอง 
15. สิง่ของทีม่สีารทีท่ าใหไ้รค้วามสามารถ (เชน่ ปืนแก๊ส สเปรยแ์ก๊สน ้าตา คทา ฟอสฟอรสั กรด และสารเคมอีนัตรายอื่นๆ ทีอ่าจใชท้ าให้
พกิารหรอืปิดการใชง้านได ้
16. เครือ่งพนัธนาการ (เชน่ กุญแจมอื ขา และสายรดัศรีษะ) 
17. สารไวไฟและสารเคมอีนัตราย (เชน่ น ้ามนัเบนซนิ แอลกอฮอลเ์มทลิ ทนิเนอรส์ ีเชือ้เพลงิไฟแชก็ ฯลฯ) 
18. สิง่ของอื่นใดทีท่ าขึน้ ดดัแปลง หรอืมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นอาวุธโจมตี 
19. อุปกรณ์ Stun (เชน่ Tazers และ Stun Guns) 
20. แบตเตอรีข่นาดใหญ่ 
21. สิง่ของทีน่ าขึน้เรอืและไมไ่ดจ้ดัหาใหโ้ดย เรอื NCL ซึง่มสี่วนประกอบ เกีย่วกบัความรอ้นทุกชนิด เชน่ เครือ่งท าความรอ้นแบบจุ่ม เตารดี
ส าหรบัเสือ้ผา้ ผา้หม่ใหค้วามรอ้น เครือ่งท าน ้าอุ่น เครือ่งชงกาแฟ พรอ้มเครือ่งท าความรอ้น/จานรอ้น ฯลฯ 
22. อุปกรณ์ ของเล่น หรอืโดรนใดๆ ทีค่วบคุมจากระยะไกลหรอืบนิไดเ้อง 
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23. โฮเวอรบ์อรด์แบบทรงตวัได ้ลอ้ลม สกูตเตอร ์หรอื Segway’s 
24. ถงัอดัแก๊ส ขวด กระบอกสบู รวมทัง้ถงัประดาน ้า ถงัโพรเพน และกระป๋องสเปรยข์นาดใหญ่ 
25. สญัญาณวทิยบุอกต าแหน่งฉุกเฉิน (EPIRB), วทิยแุฮม, โทรศพัทด์าวเทยีม, หมอ้แปลง, เลเซอรแ์ละตวัชีเ้ลเซอร ์
26. อุปกรณ์รบกวนสญัญาณวทิย/ุโทรศพัทท์ุกรปูแบบ 
27. Samsung Galaxy Note7 (เฉพาะรุน่นี้) 
28. เทยีน 

** ผูเ้ดินทางทุกท่านต้องสมคัร E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อมล่วงหน้า 
ส าหรบัใช้เดินทางออกนอกประเทศ และลงทะเบียน Thailand Pass ** 
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