


Day 1: BANGKOK                 7 ต.ค. 65
เช็คอิน สายการบินกาตารแอรเวย ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ23.00 น.

Day 2: BANGKOK - ATHENS  8 ต.ค. 65
ออกเดินทางสูกรุงเอเธนส ประเทศกรีซ
โดยสายการบินกาตารแอรเวย เท่ียวบินท่ี QR 837 / QR 203

02.30 น.

ถึงทาอากาศยาน Hellinikon กรุงเอเธนส ประเทศกรีซ
ผานพิธีการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง ศุลกากร และ รับสัมภาระ

12.15 น.

ขอตอนรับทานสู กรุงเอเธนส ประเทศกรีซ (Greece)
อะโครโปลิสแหงเอเธนส (Acropolis of Athens)
วิหารพารเธนอน (Parthenon)

นําทานสูทาเรือ พีราอุส (Piraeus), ประเทศกรีซ และ
ขอตอนรับทุกทานสู เรือสําราญ REGAL PRINCESS
เชิญทานพักผอนตามอัธยาศัย เพ่ือรอสัญญาณการสาธิตระบบ
ความปลอดภัยกรณีฉุกเฉินจากทางเรือ

19.00 น. เรือออกจากทา มุงหนาสู เมืองซานโตริน่ี (Santorini)
เชิญทานรวมนับถอยหลังการออกเดินทาง และ พักผอน
บนเรือรักเรือสําราญท่ีลองไปตามสายน้ํา และสนุกสนาน
กับวันเวลาท่ีสุดแสนจะอิสระ

Emergency Drill (การสาธติระบบความปลอดภยักรณฉีกุเฉนิ)
ทางเรอืจะประกาศเวลาทีแ่นนอนในการทํา Emergency Drill
*** เมือ่ไดยนิเสยีงสญัญาณกริง่ สัน้ 7 ครัง้ ยาว 1 ครัง้ ขอใหทกุ
ทานถอื Cruise Card ออกมา ณ จดุรวมพล ซึง่จะใชเวลาฝก
ซอมประมาณ 30 นาท ี***

Welcome to Athens, Greece

เชิญทานรับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารบนเรือ



เรือเทียบทาต้ังแตเวลา 07.00 น. - 19.00 น.

Day 3: SANTORINI               9 ต.ค. 65

เชิญทานรับประทานอาหารเชาอันหลากหลาย ณ หองอาหารบนเรือ
07.00 น. เรือเทียบ เกาะซานโตริน่ี ประเทศกรีซ

ขอตอนรับทานสู เมืองซานโตริน่ี ประเทศกรีซ (Greece)
หมูบาน OIA VILLAGE
โรงบมไวนพ้ืนเมือง
Mt. Prophet Elijah
Panagia Episkopi Church
เมืองฟรา (Fira)

Welcome to Santorini, Greece

ค่ําน้ี กัปตันเรือ และลูกเรือทุกคน ขอตอนรับแขกผูมีเกียรติ
ทุกทานดวยงานเล้ียงรับรอง
"Champagne Waterfall"
(เปนธรรมเนียมปฏิบัติท่ีมีเพียงเรือสําราญ
ในตระกูล princess Cruises เทาน้ัน)

ขอตอนรับทานดวยรายการอาหารค่ํา ณ หองอาหารใหญ
(FORMAL NIGHT)

*** หมายเหตุ; วันและเวลาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ***
19.00 น. เรือออกจากทา มุงหนาสู กอตอร (Kotor), Montenegro

Day 4: AT SEA                   10 ต.ค. 65
เต็มอ่ิมกับอาหารตลอดท้ังวัน

เพลิดเพลินกับเสียงเพลงและเคร่ืองด่ืมนานาชนิด

บริหารรางกายกันไดตลอดท้ังวัน

เพลิดเพลินระหวางวัน

เชิญทานรับประทานอาหารกลางวันแบบพ้ืนเมือง



เรือเทียบทาต้ังแตเวลา 07.00 น. - 15.00 น.

เรือเทียบทาต้ังแตเวลา 12.00 น. - 20.00 น.

Day 5: KOTOR                    11 ต.ค. 65

เชิญทานรับประทานอาหารเชาอันหลากหลาย ณ หองอาหารบนเรือ
07.00 น. เรือเทียบทา เมืองกอตอร ประเทศมอนเตเนโกร

ขอตอนรับทานสู เมืองกอตอร ประเทศมอนเตเนโกร 
ผานชม

โบสถเซ็นตไทรฟอน (Cathedral of Saint Tryphon)
พิพิธภัณฑทางทะเล (Maritime Museum)

Welcome to Kotor, Montenegro

15.00 น. เรือออกจากทา มุงหนาสู ซิซิลี (Sicily), Italy

อิสระใหทานเดินเลน และชมความงามภายในตัวเมืองเกา หรือ
เลือกซ้ือของฝากท่ีระลึกตามอัธยาศัย เชน Brojanica สรอย
ขอมือท่ีถักดวยเชือก เปนเคร่ืองรางนําโชคของชาวมอนเตเนโกร

Day 6: SICILY                    12 ต.ค. 65

เชิญทานรับประทานอาหารเชาและอาหารกลางวันอัน
หลากหลาย ณ หองอาหารบนเรือ

12.00 น. เรือเทียบทา เมืองซิซิลี (เมสซินา) ประเทศอิตาลี

ขอตอนรับทานสู เมืองเมสซินา ประเทศอิตาลี
ทาโอรมินา (Taormina)

Welcome to Sicily (Messina), Italy

เมืองทองเท่ียวท่ีงดงามเชิงประวัติศาสตร ต้ังแตยุคโรมัน
อาทิ โรงละครกรีก อิสระเดินเลนเพลิดเพลิน เลือกชอป
สินคาจากรานคาบูติก 

20.00 น. เรือออกจากทา มุงหนาสู เนเปลส (Naples), Italy

เชิญทานรับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารบนเรือ

เชิญทานรับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารบนเรือ

เชิญทานรับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารบนเรือ



เรือเทียบทาต้ังแตเวลา 07.00 น. - 19.00 น.

Day 7: NAPLES                  13 ต.ค. 65

เชิญทานรับประทานอาหารเชาอันหลากหลาย ณ หองอาหารบนเรือ
07.00 น. เรือเทียบทา เมืองเนเปลส ประเทศอิตาลี

ขอตอนรับทานสู เมืองเนเปลส ประเทศอิตาลี
นําทานลงเรือสู เกาะคาปรี

เมือง Anacapri
Villa San Michele
สวน Michele

Welcome to Naples, Italy

19.00 น. เรือออกจากทา มุงหนาสู บารเซโลนา (Barcelona), Spain

Day 8: AT SEA                   14 ต.ค. 65
เต็มอ่ิมกับอาหารตลอดท้ังวัน

เพลิดเพลินกับเสียงเพลงและเคร่ืองด่ืมนานาชนิด

บริหารรางกายกันไดตลอดท้ังวัน

เพลิดเพลินระหวางวัน

เชิญทานรับประทานอาหารกลางวันแบบพ้ืนเมือง

** หมายเหตุ กรณีท่ีอากาศไมดี เขาถ้ําไมได ขอปรับรายการทองเท่ียวในเมืองเนเปลสแทน

ค่ําคืนน้ี กัปตันเรือรักเรือสําราญ ปร้ินเซส จะเปนเจาภาพจัดงานเล้ียงอําลา
เพ่ือมิตรภาพ (FAREWELL DINNER) ขอเชิญทุกทานฉลองบนเรือ
สําราญอยางสุขสันตกับการบริการอันอบอุนจากเรือรักเรือสําราญลําน้ีจนถึง
เท่ียงคืนกับรายการมิดไนทบุฟเฟตท่ีหรูหรา พรอมชมการแสดงชุดพิเศษ
ตามรายละเอียดในปร้ินเซส แพ็ตเตอร

วันน้ีทางเรือจะจัดรายการ Last Minue Sales เพ่ือเปดโอกาสใหทานได
ซ้ือของฝากท่ีระลึกในราคาพิเศษสุดๆ พลาดไมได
ขอใหทุกทานวาง กระเปาสัมภาระไวหนาหองพักของทาน เพ่ือเจาหนาท่ีจะ
ไดรวบรวมมาเก็บไวท่ีหองสโตร และนําลงจากเรือในวันรุงข้ึน (ทางเรือ
จะแจงเวลาอีกคร้ังหน่ึง)

เชิญทานรับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารบนเรือ



เรือเทียบทาต้ังแตเวลา 05.00 น.

เชิญทานลงเรือ ผานดานตรวจคนเขาเมือง
พรอมรับกระเปาสัมภาระ

Day 9: BARCELONA            15 ต.ค. 65

เชิญทานรับประทานอาหารเชาอันหลากหลาย ณ หองอาหารบนเรือ
05.00 น. เรือเทียบทา เมืองบารเซโลนา ประเทศสเปน

Welcome to Barcelona, Spain

หลังอาหาร เชิญทานพักผอนตามอัธยาศัย และพรอมกัน ณ
จุดนัดพบ รอเจาหนาท่ีประกาศเรียกลงเรือ (Disembark)

ขอตอนรับทานสู เมืองบารเซโลนา ประเทศสเปน
จตุรัสสเปน (THE PLACA D'ESPANYA)
โบสถ THE SAGRADA FAMILIA
ยายถนนแรมบาส

Day 10: BARCELONA - BANGKOK  16 ต.ค. 65
เชิญทานรับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก
ออกเดินทางไปชม สวน Park Güell

เชา

เชิญทานรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยกลางวัน
นําทานออกเดินทางสูทาอากาศยานบารเซโลนา
ผานพิธีตรวจลงตราหนังสือเดินทาง และศุลกากร
เหินฟากลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตารแอรเวย
เท่ียวบินท่ี QR 146 / QR 836 แวะเปล่ียนเคร่ือง
ท่ีโดฮา

16.20 น.

เชิญทานรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เชิญทานรับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักคางคืน ณ โรงแรม



Day 11: BANGKOK             17 ต.ค. 65
ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ13.10 น.

เวลาของประเทศกรีซ ชากวา ประเทศไทย 4 ช่ัวโมง
เวลาของประเทศมอนเตเนโกร / อิตาลี และ สเปน ชากวา ประเทศไทย 5 ช่ัวโมง
บนเรือใชสกุลเงินยูเอสดอลลาร / บนบกใชสกุลเงินยูโร
อุณหภูมิโดยประมาณ 12 - 24 องศา

หมายเหตุ

*** บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนโปรแกรม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ***

Bon Voyage



   อัตราคาบริการ เดินทาง 07-17 ต.ค. 65  ราคา

   หองแบบไมมีหนาตาง (Inside Cabin)  พัก 2 ทาน  
   ทานละ  142,000

   หองแบบไมมีหนาตาง (Single Inside Cabin) พัก 1 ทาน    
   เพ่ิมทานละ  

   35,000

   หองแบบมีระเบียง (Balcony Cabin)  
   เพ่ิมทานละ  

   17,000  

   หองมินิ สวีท (Mini Suite Cabin) พัก 2 ทาน  เพ่ิมทานละ 30,000

ทองเท่ียว Mediterranean & Adriatic โดยเรือสําราญ Regal Princess

**โปรแกรมนี้เปนการเสนอราคาเทานั้น เมื่อตกลงทําการจองทางบริษัทจะดําเนินการจองตั๋ว หองพักบนเรือ และปจจัยอื่นๆ ให
เรียบรอย และยืนยันกลับ จึงจะถือวาสมบูรณ
**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทาง ตํ่ากวา 15 ทาน

 คาบริการรวม
- ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด โดยสายการบินกาตาร แอรเวย (QR) กรุงเทพฯ – เอเธนส / บารเซโลนา – กรุงเทพฯ
  (รวมภาษีนํ้ามัน 18,480.- บาทแลว)
- คาวีซาเชงเกน
- คาหองพักบนเรือแบบ หองมาตราฐานไมมีหนาตาง (Inside) (พัก 2 ทาน/หอง จํานวน 7 คืน) / ภาษีทาเรือ
- คาทิปบนเรือ / คาทิปคนขับรถ
- คาทัวรบนฝงที่ระบุในรายการ
- คาโรงแรมที่บารเซโลนา 1 คืน 
- คาประกันภัยอุบัติเหตุ ระหวางเดินทาง ทุนประกัน 1,000,000 บาท เจ็บปวย รักษาพยาบาล 1,500,000 บาท
 (อายุตํ่ากวา 16 ปหรือมากกวา 75 ป ทุนประกัน 500,000 บาท รักษาพยาบาล 750,000)
- มีหัวหนาทัวรคอยบริการ ตลอดรายการตามที่ระบุ
**ราคาดังกลาวเปนราคาเหมาจายแบบหมูคณะในกรณีที่ทานไมใชบริการอยางใดอยางหนึ่งจะไมสามารถขอเงินได**

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
- คาแปลเอกสารประกอบการยื่นวีซา (ถามี)
- คาตรวจ ATK, RT-PCR Test ในกรณีที่ตองใช
- คาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการเชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาอินเตอรเน็ท, คาเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษี มูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

เงื่อนไขการชําระเงิน

ชําระมัดจํางวดแรก 60,000 บาท / ทาน         ภายใน 7 วัน หลังจากที่ไดรับยืนยันการจองเรียบรอยแลว 
ชําระสวนที่เหลือทั้งหมด                            ภายใน 75 วันกอนออกเดินทาง 

***หากระยะเวลาในการจองนอยกวา 75 วันกอนเดินทาง บริษัทฯ ใครขอเรียกเก็บยอดทั้งหมดทันทีที่ทําการจอง***



เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกมากกวา 85  วันขึ้นไป                                ชําระคาดําเนินการ 6,000.- บาท
ยกเลิกภายใน   84 – 71 วันกอนเดินทาง                  ไมคืนเงินคามัดจํา
ยกเลิกภายใน   70 – 39 วันกอนเดินทาง                  ชําระ  50% ของราคาเต็ม
ยกเลิกภายใน   38 – 25 วันกอนเดินทาง                  ชําระ  75% ของราคาเต็ม
ยกเลิกภายใน   24 วันกอนเดินทาง                         ชําระ  100 % เต็ม

วิธีการชําระเงิน

ชําระดวยการโอนเขาบัญชี

ธนาคาร: กสิกรไทย สํานักสีลม                 ชื่อบัญชี : บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท จํากัด               
บัญชีออมทรัพยเลขที ่ : 001 260 399 3

ธนาคาร: ไทยพาณิชย สาขาสุรวงศ 2          ชื่อบัญชี : บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท จํากัด               
บัญชีออมทรัพยเลขที ่ : 064 2 23836 0

ชําระดวยบัตรเครดิต
        VISA / MASTER CARD    คิดคาธรรมเนียม                 3%        

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร หลังไดทําการยื่นวีซาเรียบรอยแลว บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการนําเลมพาสปอรตไปยกเลิกวีซาในทุก
กรณี ไมวาคาใชจายในการยื่นวีซาจะรวมหรือแยกจากรายการทัวรก็ตาม และขอสงวนสิทธในการคืนเงินคาวีซาที่ไดชําระใหกับทาง
สถานฑูตไปแลว***

ขอบขายความรับผิดชอบ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทาง ตํ่ากวา 15 ทาน 
- บริษัทฯ ในฐานะเปนตัวแทนของสายการบินและยานพาหนะอื่นๆ พรอมทั้งโรงแรมและสํานักงาน จัดนําเที่ยวเพื่อใหบริการ
  นักทองเที่ยว จะไมรับผิดชอบตอการไดรับบาดเจ็บ สูญหาย หรือคาใชจายตางๆ ซึ่งอาจจะเกิดจากความลาชาของสายการบิน / เรือ  
  การเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไมสามารถทําใหเรือเขาทาที่กําหนด การเปลี่ยนทาเทียบเรือ อุบัติเหตุรายแรงทางธรรมชาติและปญหาดาน
  การเมือง 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน 
  การยกเลิกเที่ยวบิน การเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไมสามารถทําใหเรือเขาทาที่กําหนด การเปลี่ยนทาเทียบเรือ อุบัติเหตุรายแรงทางธรรมชาติ
  และปญหาดานการเมือง ทั้งนี้บริษัทฯ จะถือผลประโยชนของลูกคาสวนรวมเปนหลักใหญ
- เนื่องจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายแบบหมูคณะกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืน 
  ในกรณีที่ทานปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใชบริการอยางใดอยางหนึ่งที่ทางบริษัทฯ ไดจัดให 
- บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการตรวจคนเขาเมืองและจะไมคืน เงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว 
  หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฏหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง
- ในกรณีที่ผูเดินทางตองยื่นขอวีซาเขาประเทศ บริษัทฯ สามารถเตรียมเอกสารและขอมูลตางๆ ใหกับทาน แตการพิจารณาอนุมัติใหวีซา
  เขาประเทศที่ทานจะเดินทางนั้น ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทางสถานฑูต ทางบริษัทไมมีความเกี่ยวของใดๆ ดังนั้น บริษัทฯ ไมสามารถรับ
  ผิดชอบคาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ คาธรรมเนียมการยื่นวีซา หรือคายกเลิกการเดินทาง หากการพิจารณายื่นคํารองขอวีซาของทาน 
  “ไมผาน” 


