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Code: IE04-CRUISE-COSTA LUMINOSA-10TK-APR-91-MN0206 

10 วนั ลอ่งเรอืทะเลเอเจีย้น & เอเดรยีตคิ (Costa Luminosa) 

อติาล ี– กรซี – มอนเตเนโกร – โครเอเชยี 

 

 ***โปรโมช ัน่...สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK)*** 

เร ิม่ตน้ที…่. 91,900 บาท 

11 - 20 เมษายน 2563  

(ไมร่วมคา่วซีา่เชงเกน้ / รวมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ / ราคานีร้วมทวัรพ์าเทีย่วทกุประเทศ) 

เวนสิ – บาร ี– คอรฟ์ ู– เอเธนส ์– บดุวา – กอเตอร ์ – ดบูรอฟนคิ - เวนสิ 

ขอสงวนสทิธิห์ากเรอืมกีารปรบัเปลีย่นทา่เทยีบเรอื ซึง่ทางทวัรจ์ะท าการแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้ตอ่ไป 

ทอ่งเทีย่ว Shore Excursion ของเรอื อาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัการเขา้ออกของ

ตารางเดนิทางเรอื 
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ชว่งวนัเดนิทางปี 2563 ตรงกบัวนัหยดุเทศกาลอสีเตอรข์องฝั่งยโุรป สถานทีท่อ่งเทีย่วบางแหง่และรา้นชอ้ปป้ิง

อาจปิดท าการ 

Costa Luminosa (คอสตา้ ลมูโินซา่) 

เรอืมขีนาด 92,600 ตนั จผุูโ้ดยสารไดก้วา่ 2,260 คน มที ัง้หมด 12 ช ัน้ 

ประเภทหอ้งพกั (เตยีงสามารถแยกเป็น เตยีงคูไ่ด)้ 

 หอ้งพกับนเรอืแบบกรุป๊จะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 

ทา่น / 3 เตยีง  ( TRIPLE ROOM ) ตอ้งท าการตรวจสอบกบับรษิทั เนือ่งจากหอ้งพกับนเรอื ทีส่ามารถพกั

ได ้3 ทา่น มจี านวนจ ากดั 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการจดัเลขหอ้งพกัใหก้บัคณะ เนือ่งจากหอ้งพกับนเรอืเป็นการจองแบบกรุ๊ป และ 

ข ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของประเภทหอ้งพกัในระดบัทีต่า่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัหรอื ช ัน้

เดยีวกนั ตามทีล่กูคา้ตอ้งการ 

 ท ัง้นีห้อ้งพกัแบบมรีะเบยีงทีจ่องแบบกรุป๊ อาจเจอหอ้งทีต่ดิเรอืชูชพีได ้

หอ้งพกัแบบธรรมดา  (Interior) 

 

หอ้งพกัมรีะเบยีงววิทะเล  (Ocean View with Balcony) 
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11 เม.ย. 63 กรงุเทพมหานคร  

 

18.30 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี่เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ที ่9 หรอื 10 

อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

21.45 น. ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิ TK 65 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ชัว่โมง) เพลดิเพลนิ

กบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง สายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหว่าง

เทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี 

 

12 เม.ย. 63 อสิตนับลู – เวนสิ 

 

04.10 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตันบลูแวะเปลีย่นเครือ่ง เทีย่วบนิ TK1873 อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบนิอสิตันบลูซึง่มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย  

06.55 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบูล (IST) สูส่นามบนิเวนสิ (VCE) โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ส 

บรกิารอาหารเชา้บนเครือ่งบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.30 ชม.) 

08.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิเวนสิ ประเทศอติาล ี

 

น าท่านลงเรอืเพือ่เดนิทางสู่ เมอืงเวนสิ (Venice) เมอืงทีไ่มม่รีถวิง่เขา้ถงึได ้น าท่านชมเมอืงเวนสิ เมอืง

หลวงของแควน้เวเนโต เมอืงสดุยอดแห่งความโรแมนตกิ  เวนสิถูกสรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็กๆจ านวน

มากเขา้ดว้ยกนัในบรเิวณทะเลสาบเวนเิทยีซึง่เป็นสว่นหนึง่ของทะเลเอเดรยีตกิ  เป็นเมอืงทา่โบราณและเป็น

เมอืงที่ใชค้ลองในการคมนาคมมากที่สุด  โดดเด่นดว้ยบา้นเรือนรมิน ้าและเรอืกอนโดลาอันน่าหลงใหล 

เมอืงเวนสิไดรั้บฉายาว่า ราชนิีแห่งทะเลเอเดรยีตกิ (Queen of the Adriatic), เมอืงแห่งสายน ้า (City of 

Water), เมอืงแห่งสะพาน (City of Bridges), และ เมอืงแห่งแสงสว่าง (The City of Light) น าท่านชม

เมอืงเวนิซ เมอืงในฝันของนักท่องเที่ยวหลายๆ คน น าท่านชม จัตุรัสเซนต์มาร์โคและพระราชวังดอจจ์ 
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ศูนยก์ลางของเกาะเวนสิ ผ่านชมและแวะถ่ายรูปบรเิวณสะพานถอนหายใจ (Ponte Dei Sospiri) ทีเ่ชือ่ม

ระหว่างพระราชวังโบราณกับเรอืนจ าโบราณ ซึง่มตี านานเล่าถงึนักรักคาสโนว่าทีเ่คยถูกคุมขังในคุกแห่งนี ้

จากนัน้ใหท้่านไดแ้วะถ่ายรูปกับมหาวหิารเซนตม์ารโ์ค (San Marco Basilica) ซึง่เป็นอาคารทีผ่สมผสาน

สถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ อาหรับ โรมันเนสก ์เรเนซองส ์เขา้ไวด้ว้ยกัน ในมหาวหิารนี้เชือ่ว่าเป็นที่

บรรจศุพของนักบญุเซนตม์ารก์  อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูโดยรอบบรเิวณจตรัุสเซนตม์ารโ์ค หรอืจะ เลอืกชอ้ป

ป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่มีากมายรายลอ้มรอบจัตุรัส ไมว่่าจะเป็น Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Hermes, 

Tods, Prada และอืน่ๆอกีมากมาย (***รา้นคา้บางสว่นอาจปิดใหบ้รกิารในวันอาทติยแ์ละวันหยดุสากล) ได ้

เวลาน าทา่นน่ังเรอืเพือ่เดนิทางกลับสูฝ่ั่งเวนสิเมสเตร ์

 

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

14.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เทยีบเรอืเวนสิ (Venice) เพือ่เชค็อนิขึน้เรอื Costa Luminosa 

17.00 น. เรอืออกจากทา่เทยีบเรอืมุง่หนา้สู ่เมอืงบาร ีประเทศอติาล ี

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

13 เม.ย. 63 บาร ี(อติาล)ี 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

อสิระใหท้า่นพักผอ่น บนเรอืส าราญหรตูามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลอืกรับประทานอาหารหรอืน่ังเล่นใน

คลับ เลาจน์ หรอืท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไมว่่าจะเป็นชอ้ปป้ิงทีร่า้นขาย

สนิคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอืน่ๆอีกมากมาย กจิกรรมความบันเทงิอัน

หลากหลายทีท่า่นสามารถเลอืกใชบ้รกิารบนเรอืส าราญ เชน่ 

Public Room  : บารแ์ละเลาจน,์ หอ้งสมดุ, หอ้งอนิเตอรเ์นต 

Entertainment  :ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืมจีดัแสดงหรอืจะเลอืกน่ังเลน่ในคลับ เลาจน ์บารต์า่งๆ

หลากหลายสไตล,์ คาสโิน, ดสิโกเ้ธค, หอ้งเลน่เกม 
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Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า, สปอรท์คอรท์, ฟิตเนต, มนิกิอลฟ์ 

Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรมี, บวิตี ้ซาลอน, โยคะ และอืน่ๆ อกีมากมาย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 

 

14.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ เมอืงบารี (ประเทศอติาลี) เมอืงที่อยู่ใกลก้ับทะเลเอเดรยีตกิ จนไดรั้บสมญานามว่า

“แคลฟิอรเ์นียตอนใตข้องอติาล”ี เป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นการคา้ เป็นศูนยก์ลางการเดนิเรอื

และศนูยก์ลางของอาณาจักรไบเซนไทน์ทางตอนใตข้องอติาล ี เป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิรุ่งเรอืงทางศาสนา 

เนือ่งดว้ยเซนตน์โิคลัสมาจารกิแสวงบญุทีเ่มอืงนี ้ ในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 เมอืงไดถ้กูท าลายดว้ยระเบดิ

ไดนามกิ  และไดท้ าการบูรณะสรา้งเมอืงขึน้ใหม ่ปัจจุบันจงึเห็นบา้นเรอืนทีท่ันสมัยอยูเ่ป็นจ านวนมาก  แต่

ยังคงสามารถเห็นซากความเจริญในอดีตที่ยังคงเหลือไว ้น าท่านถ่ายรูปกับป้อมปราการประจ าเมือง 

(Fortress) ขนาดใหญข่องเมอืงบารทีีส่รา้งขึน้เพือ่ป้องกนัการเขา้ยดึครองจากการล่าอาณานคิมในสมัยกอ่น 

น าท่านเขา้ชมความยิง่ใหญ่ของปราสาททีม่ป้ีอมปราการลอ้มโดยรอบ จากนัน้น าท่านชมวหิารซานนโิคลัส 

(Basilica di San Nicola) ซึง่สรา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึเซนตน์โิคลัส  ผูอ้ปุถัมภข์องเมอืงซึง่เป็นผูท้ีน่ าความ

เจริญรุ่งเรืองทางศาสนามาใหท้างตอนใตข้องประเทศอติาลี  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน 

(Walking street) อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชมบา้นเรอืนและ สถาปัตยกรรมทีส่วยงามของเมอืงบาร ีซึง่ตัง้อยู่

รมิชายฝ่ังทะเลเอเดรยีตกิ หรอืจะเลอืกซือ้ของฝากหรอืสนิคา้แบรนดเ์นมตา่งๆมากมาย 

19.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืบาร ี

20.00 น.  เรอืเดนิทางออกจากทา่เรอืบาร ีเพือ่มุง่หนา้สู ่ทา่เรอืคอรฟ์ ูประเทศกรซี 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 
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14 เม.ย. 63 คอรฟ์ู (กรซี) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

09.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ที ่ทา่เรอืคอรฟ์ ู(Corfu) ซึง่เป็นทีรู่จั้กกันดใีนนาม “เกาะมรกต” เนื่องดว้ยความเขยีวชะอุม่

และสวยงามในตัวมนัเอง อนัเป่ียมไปดว้ยวัฒนธรรมอนัหลากหลายและแนวชายฝ่ังทีส่วยงามหาใดเปรยีบ น า

ท่านเดนิทางเขา้สู่เขต Paleokastritsa สู่จุดชมววิบนยอดเขาทีส่ามารถมองเห็นตัวเมอืงเก่าและทะเลไอ

โอเนี่ยนอันเป็นทีม่าของเทพนยิายกรกีของการพบกันระหว่าง Odysseus และ Nausica ระหว่างทางชมวถิี

ชวีติของชาวทอ้งถิน่โดยเฉพาะการปลูกตน้มะกอกและตน้ Cyprus ผ่านหมูบ่า้นเล็กๆหลากสสีัน น าท่านชม

โบสถ ์Monastery of the Virgin โบสถเ์ล็กๆบนยอดผาสไตลก์รกี Byzantine ทีม่รีะฆังสองอันแขวนอยูบ่น

ยอด อสิระใหท้า่นถา่ยภาพและเลอืกซือ้ผลติภณัฑท์อ้งถิน่ทีท่ าจากตน้มะกอก อาท ิไมม้ะกอกแกะสลัก ครมี 

สบู่ช ือ่ดังของเกาะคอรฟ์ ูจากนัน้น าท่านเดนิทางถ่ายรูปกับ โบสถ ์Vlacheraina monastery โบสถเ์ล็กๆ 

ตัง้อยูก่ลางเกาะขนาดเล็กยืน่ออกไปในทะเล จากนัน้น าท่านสู ่เมอืงเกา่คอรฟ์ ูเมอืงเกา่ทีต่ัง้อยูบ่นเกาะคอร์

ฟ ู(Corfu) โดยมพีืน้ทีเ่พยีง 593 ตารางกโิลเมตร ตัง้อยูน่อกชายฝ่ังตะวันตกของแอลเบเนีย (Albania) และ

กรซี เมอืงเกา่คอรฟ์ ูไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.2007 น าท่านแวะ

ถ่ายรูปกับ ป้อม Palaio Frourio ซึง่มคีวามเกา่แก ่ แมว้่าบางสว่นจะถูกกัดเซาะจากน ้าและลมทะเลไปบา้ง

แลว้ก็ตาม ตัวป้อมไดรั้บการบรูณะมาเป็นอยา่งดี ปัจจุบันถูกใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับกจิกรรมหลายอยา่ง เชน่ 

งานคอนเสริต์และอืน่ๆ น าทา่นชมอาคารบา้นเรอืนแบบนีโอคลาสสคิ สว่นหนึง่สรา้งขึน้จากยคุเวนสิ อกีสว่น

เป็นการกอ่สรา้งยคุหลัง  

13.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เทยีบเรอืเมอืงคอรฟ์ ู

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

14.30 น.  เรอืเดนิทางออกจากทา่เรอืคอรฟ์ ูเพือ่มุง่หนา้สู ่ทา่เรอืพรีาอสุ ประเทศกรซี 

 อสิระใหท้า่นพักผอ่น บนเรอืส าราญหรตูามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลอืกรับประทานอาหารหรอืน่ังเล่นใน

คลับ เลาจน์ หรอืท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไมว่่าจะเป็นชอ้ปป้ิงทีร่า้นขาย

สนิคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอืน่ๆอีกมากมาย กจิกรรมความบันเทงิอัน

หลากหลายทีท่า่นสามารถเลอืกใชบ้รกิารบนเรอืส าราญ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

 หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

15 เม.ย. 63 เอเธนส ์(กรซี) 
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

อสิระใหท้า่นพักผอ่น บนเรอืส าราญหรตูามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลอืกรับประทานอาหารหรอืน่ังเล่นใน

คลับ เลาจน์ หรอืท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไมว่่าจะเป็นชอ้ปป้ิงทีร่า้นขาย

สนิคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอืน่ๆอีกมากมาย กจิกรรมความบันเทงิอัน

หลากหลายทีท่า่นสามารถเลอืกใชบ้รกิารบนเรอืส าราญ เชน่ 

Public Room : บารแ์ละเลาจน,์ หอ้งสมดุ, หอ้งอนิเตอรเ์นต 

Entertainment : ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืมจีดัแสดงหรอืจะเลอืกน่ังเลน่ในคลับ เลาจน ์บารต์า่งๆหลากหลาย

สไตล,์ คาสโิน, ดสิโกเ้ธค, หอ้งเลน่เกม 

Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า, สปอรท์คอรท์, ฟิตเนต, มนิกิอลฟ์ 

Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรมี, บวิตี ้ซาลอน, โยคะ และอืน่ๆ อกีมากมาย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 

12.30 น. เรอืจอดเทยีบทา่ที ่ทา่เรอืพรีาอสุ ประเทศกรซี 

 น าท่านเที่ยวชมกรุงเอเธนส ์ น าท่านชมอะโครโปลสิ โบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัตศิาสตร์และ

โบราณคดซีึง่ตัง้อยูบ่นภูเขาสูง  เชือ่กันว่าบนเนนิเขาแห่งนี้เป็นทีส่ถติของเทพอีาเธน่า เทพแีห่งนักรบ น า

ทา่นชมวหิารพารเ์ธนอน  วหิารศักดิส์ทิธิท์ีส่รา้งขึน้เพือ่อทุศิแดเ่ทพเีอเธน่า อันเป็นวหิารทีส่รา้งดว้ยหนิออ่น

ทัง้หลังรายลอ้มดว้ยเสาหนิแบบดอรคิซึง่ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกทีส่รา้งขึน้ใน

โลกยคุคลาสสคิหรอืยคุทองของกรซี  ชว่งประมาณ 450-300  ปีกอ่นครสิตกาล และทั่วโลกต่างยอมรับกัน

วา่เป็นวหิาร   แบบดอรคิทีใ่หญแ่ละสมบรูณ์แบบทีส่ดุในโลกศลิปะของกรซี  ผ่านชมสถานทีส่ าคัญในสภาพ

ซากปรักหักพังต่างๆซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึความยิง่ใหญ่ของชุมชนในอดีต  ชมประตูชัยเฮเดรียน  หอสมุด

แหง่ชาต ิ ศนูยร์วมของปราชญส์มยัโบราณ  น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัสนามกฬีาโอลมิปิค ไดรั้บการบรูณะขึน้มา

ใหม่และใชใ้นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเป็นครั ้งแรกในปีค.ศ.1896  น าท่านผ่านชมจัตุรัสซนิตั๊ กม่า 

(Syntagma Square)  ทีต่ัง้ของรัฐสภาแห่งชาต ิและอนุสรณ์ทหารนรินาม น าท่านเดนิทางสู่ยา่นเกา่แก่

บรเิวณเชงิเขาอะโครโปลสิ ทีเ่รยีกว่า พลากา้ (PLAKA) แหล่งรวมนักท่องเทีย่วจากทั่วทุกมุมโลก ถนน

หนทางตรอกซอกซอยเต็มไปดว้ย รา้นคา้ บาร ์ภัตตาคารคกึคักพลุกพล่านไปดว้ยผูค้นทัง้กลางวันและยาม

ค ่าคนื อสิระเชญิใหท้่านชอ้ปป้ิงของฝากของทีร่ะลกึมากมาย สดุเขตยา่นพลากา้ คอืยา่นเมอืงใหม่อดุมไป

ดว้ยรา้นคา้แฟชัน่หรรูะดับโลก และ ถนนคนเดนิทีเ่ป็นระเบยีบสวย 

18.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เทยีบเรอืพรีาอสุ 
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19.30 น.  เรอืเดนิทางออกจากทา่เรอืพรีาอสุ เพือ่มุง่หนา้สู ่ทา่เรอืกอเตอร ์ประเทศมอนเตเนโกร 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

 หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

 

16 เม.ย. 63  At Sea 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

อสิระใหท้า่นพักผอ่น บนเรอืส าราญหรตูามอธัยาศัย ทา่นสามารถเลอืกรับประทานอาหารหรอืน่ังเล่นในคลับ 

เลาจน์ หรอืท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไมว่่าจะเป็นชอ้ปป้ิงทีร่า้นขายสนิคา้

ปลอดภาษีบนเรอื (Duty Free) และสว่นสนัทนาการอืน่ๆอกีมากมาย กจิกรรมความบันเทงิอันหลากหลายที่

ทา่นสามารถเลอืกใชบ้รกิารบนเรอืส าราญ เชน่ 

Public Room  :บารแ์ละเลาจน ์หอ้งสมดุ หอ้งอนิเตอรเ์นต 

Entertainment  :ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืมจีดัแสดงหรอืจะเลอืกน่ังเลน่ในคลับ เลาจน ์บารต์า่งๆ

หลากหลาย 

   สไตล ์คาสโิน ดสิโกเ้ธค หอ้งเลน่เกม 

Sport and Activities  :สระวา่ยน ้า สปอรท์คอรท์ ฟิตเนต มนิกิอลฟ์ 

Spa and Wellness  :หอ้งสปา หอ้งสตรมี บวิตี ้ซาลอน โยคะ และอืน่ๆ อกีมากมาย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

  

17 เม.ย. 63 บดุวา – กอเตอร ์(มอนเตเนโกร) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

08.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ที ่ทา่เรอืเมอืงกอเตอร ์(Kotor)  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบดุวา (Budva) (ระยะทางประมาณ 35 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 30 นาท)ี เมอืงโบราณ

อกีแหง่ของประเทศมอนเตเนโกร ตัง้อยูบ่นชายฝ่ังทะเลเอเดรยีตกิ ทางตอนใตข้องประเทศ เมอืงบดุวาเป็น

เมอืงทอ่งเทีย่วตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงอกีแหง่ของมอนเตเนโกรและเป็นทีต่ัง้ของโรงแรมและรสีอรท์มากมาย 

เมอืงบดุวา สรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่5 เคยเป็นเมอืงขึน้ของชาวเวนสิ กวา่ 400 ปีเชน่เดยีวกบัเมอืงกอเตอร ์

จงึไดรั้บอทิธพิลจากวัฒนธรรมของชาวเวนสิ แตใ่นสมยัศตวรรษที ่18 มอนเตเนโกรเคยตกเป็นเมอืงขึน้ของ

อาณาจักรออตโตมนั นอกจากนีเ้มอืงบดุวาเป็นอกีเมอืงทีเ่ป็นทีจ่ับจอ้งของประเทศลา่อาณานคิมทัง้ ฝร่ังเศส 

ออสเตรยี และ รัสเซยี และในปี 1918 ตกเป็นของประเทศยโูกสลาเวยี น าท่านชมความงามภายในตัวเมอืง

เกา่ หรอื Stari Grad (Old Town) และน าท่านถ่ายรูปกับโบสถเ์ซ็นตจ์อหน์ (Church of Saint John) ซึง่

ภายในโบสถม์ภีาพไอคอนพระแมม่าร ี“Madonna in Punta” ประดษิฐานในโบสถแ์หง่นี ้

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

บา่ย น าท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงกอเตอร ์ (Kotor) เมอืงชายฝ่ังทะเลแสนสวยอกีเมอืงของประเทศมอนเตเนโกร 

ประเทศซึง่ไดรั้บการขนานนามวา่ “ไขม่กุแหง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน” โดยประเทศสาธารณรัฐมอนเตเนโกรนี ้

ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องทะเลเอเดรียตคิ ถงึแมส้ถานที่โดยรวมของประเทศจะมขีนาดเล็กมาก แต่ก็อุดม

สมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาตอินังดงาม ชายหาดออ่นละมนุคลืน่สงบไมรุ่นแรงจนเกนิไป ทะเลสาบน ้าเงนิเขม้ใส 

แมน่ ้าใสไหลเชีย่วและภเูขาสวยสงา่ บางแหง่จะเห็นเป็นฟยอรด์สงูตระหงา่นตระการตา น าท่านชมความงาม
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ของเมอืงกอเตอร ์ซึง่ไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยูเนสโกเป็นมรดกโลกดา้นธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี 

ค.ศ.1979 เป็นเมอืงทีส่รา้งภายในก าแพงสงู (City Wall) ซึง่แบ่งตัวเมอืงเป็น 2 ส่วนคอื เมอืงเกา่ (Old 

Town) และเมอืงใหม ่(New Town) โดยก าแพงเมอืงแหง่นีส้รา้งโดยชาวเวนสิ อกีทัง้สถาปัตยกรรมในเมอืง

สว่นใหญ่ยังไดรั้บอทิธพิลจากชาวเวนสิเชน่กัน น าท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถเ์ซ็นตไ์ทรฟอน (Cathedral of 

Saint Tryphon)     ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1166 ภายในตัวเมอืงเกา่ อสิระใหท้่านเดนิเล่นและชมความงาม

ภายในตัวเมอืงเกา่ หรอืเลอืกซือ้ของฝากทีร่ะลกึตามอธัยาศัย  

 

 

16.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืกอเตอร ์ 

17.00 น. เรอืออกเดนิทางจากทา่เทยีบเรอืกอเตอร ์เพือ่มุง่หนา้สูท่า่เรอืเมอืงดบูลอฟนคิ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

18 เม.ย. 63 ดบูรอฟนคิ (โครเอเชยี) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือดูบรอฟนิค (Dubrovnik) เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใตข้องประเทศโครเอเชีย 

พรมแดนตดิตอ่กบัประเทศบอสเนยี เฮอรเ์ซโกวน่ีา เมอืงดบูรอฟนคิไดช้ือ่ว่าเป็นหนึง่ในเมอืงเกา่ทีส่วยทีส่ดุ

ในยโุรป สมญานาม “ไขม่กุแหง่ทะเล เอเดรยีตกิ” เป็นเมอืงทีม่อี านาจทางทะเลตัง้แต่ศตวรรษที ่13 และมี

ความเจรญิรุ่งเรอืงทางการคา้ จงึไดส้รา้งความยิง่ใหญ่ใหโ้ดดเด่น ดว้ยการตกแต่งพระราชวัง สรา้งโบสถ ์

วหิาร จัตุรัส น ้าพุ และบา้นเรอืนต่างๆ และไดรั้บการบรูณะและปรับเปลีย่นอยา่งงดงามตามยคุสมัย เสน่ห์
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ของเมอืงอยูท่ีเ่ขตเมอืงเกา่ (Old Town) ซึง่ตัง้อยูภ่ายในก าแพงโบราณสงูตระหง่านโอบลอ้มโดยรอบ ซึง่

สรา้งในศตวรรษที ่13 เพือ่ป้องกันภัยจากศัตรู เชน่ อาหรับ  เวเนเชยีน มาชโีดเนียน และเซริบ์ ภายในเขต

เมอืงเกา่เป็นทีต่ัง้ของสถาปัตยกรรมมากมายและสิง่กอ่สรา้งโบราณ องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้มอืง

ดบูรอฟนคิเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979  น าทา่นชมทัศนยีภาพของเมอืงดบูรอฟนคิ ทีต่ัง้อยูต่ามรมิฝ่ังทะเล

เอเดรยีตคิ ตัวเมอืงเกา่มป้ีอมปราการโบราณความยาว 190 เมตรลอ้มรอบ ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงที่

ความโดง่ดังเทยีบไดก้บัแกรนดแ์คนยอ่นหรอืแกรนดค์าแนลแหง่เวนสิ  น าทา่นเดนิลอดประต ูPile Gate ทีม่ี

รูปปั้นของนักบญุ เซนตเ์บลส นักบญุประจ าเมอืง เพือ่เขา้สูใ่จกลางเมอืงเกา่ ชมน ้าพุ Onofrio ซึง่ตัง้เป็น

เกยีรตแิกส่ถาปนกิผูส้รา้งน ้าพแุหง่นี้ น าทา่นชม The Cathedral หนึง่ในโบสถเ์กา่แกป่ระจ าเมอืงเกา่ทีส่ะสม

โบราณวัตถุของพ่อคา้วาณิชที่ไดท้ าการคา้ขายกับชาวเวนิชในอดตี น าท่านถ่ายรูปกับหอนาฬกิาโบราณ 

(Bell Tower Clock) จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัพระราชวังเรคเตอร ์(Rector’s palace) พระราชวังทีส่รา้ง

ขึน้โดยผสมผสานศลิปะทัง้แบบโกธคิ เรเนซองสแ์ละบาโร๊ค ไดเ้วลาน าทา่นแวะถา่ยรปูกบั สปอนซา พาเลส 

(Sponza Palace) สรา้งขึน้โดยศลิปะแบบโกธคิ เรเนซองส ์ในสมยัศตวรรษที ่15 ปัจจบุนัไดใ้ชเ้ป็นทีจั่ดเก็บ

เอกสารและส านักงานสว่นราชการ น าท่านเดนิผ่านถนนสตราดัน ถนนสายหลักยาวกว่า 398 เมตร ทีส่อง

ขา้งทางรายลอ้มไปดว้ยอาคารสไตลโ์รมัน โกธคิ และรา้นคา้ รา้นกาแฟ รา้นไอศครมี รา้นขายของทีร่ะลกึ

ตา่งๆมากมาย  

 

13.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เทยีบเรอืดบูรอฟนคิ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ  หอ้งอาหารภายในเรอื  

 

 

  

14.00 น. เรอืออกเดนิทางจากทา่เทยีบเรอืดบูรอฟนคิ เพือ่มุง่หนา้สู ่ทา่เรอืเวนสิ ประเทศอติาล ี
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอื  

วันนีจ้ะมกีารจดังานเลีย้ง Gala Dinner ใหท้า่นไดแ้ตง่ตวัสวยงามรว่มงานเลีย้งในค ่าคนืนี้ 

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

หมายเหต ุ กอ่นเรอืกลับเทยีบทา่ในค ่าวันนีท้า่นจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสตีา่งๆ ซึง่เป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋าลง

จากเรอื ท่านจะตอ้งจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของเครือ่งใชท้ีจ่ าเป็นไวใ้นกระเป๋า

เดนิทางใบเล็ก เพราะเจา้หนา้ทีข่องเรอืจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตัง้แต่กลางดกึ และบัญชี

คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ จะถกูสง่มาใหท้า่นตรวจเชค็กอ่นท าการช าระในวันรุง่ขึน้ ส าหรับทา่นทีต่อ้งการช าระผา่นบตัร

เครดติ ทางบรษัิทเรอืจะชารจ์ค่าใชจ้่ายผ่านบัตรเครดติทีท่่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวันทีท่่านเช็คอนิโดย

อตัโนมตั ิ

19 เม.ย. 63 เวนสิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

09.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ เทยีบเรอืเวนสิ 

น าทา่นรับกระเป๋าสมัภาระทีโ่หลดลงจากเรอื พรอ้มท าการเชคเอาทจ์ากเรอื 

 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเวนสิ (VCE) เพือ่เชค็อนิ  

***อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั ในสนามบนิ*** 

14.15 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเวนสิ สู ่สนามบนิอสิตันบลูโดยเทีย่วบนิที ่TK1872 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.30 

ชัว่โมง) สายการบนิมบีรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผอ่น บนเครือ่งบนิ 

17.40 น. เดนิทางมาถงึสนามบนิอสิตันบลู ประเทศตรุก ีแวะเปลีย่นเครือ่ง 

20.15 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯโดยเทีย่วบนิ TK 64 สายการบนิฯ มบีรกิารอาหาร 2 รอบ คอื อาหารค ่า และ อาหาร

เชา้ 

 

20 เม.ย. 63 กรงุเทพมหานคร 

 

09.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 
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10 วนั ลอ่งเรอืทะเลเอเจีย้น & เอเดรยีตคิ (Costa Luminosa) 

เวนสิ – บาร ี– คอรฟ์ ู– เอเธนส ์– บดุวา – กอเตอร ์ – ดบูลอฟนคิ – เวนสิ  

อตัราคา่บรกิาร 11 – 20 เม.ย. 

2563 

ราคาผูใ้หญ ่(พกัหอ้งคู ่INSIDE ม ี4 หอ้ง)  ทา่นละ 91,900 

อพัเกรดเป็นหอ้งพักแบบมหีนา้ตา่ง (พกัหอ้งคู ่Ocean View ม ี4 หอ้ง) ทา่นละ 5,000 

อพัเกรดเป็นหอ้งพักแบบมรีะเบยีงทะเล (พกัหอ้งคู ่Sea-View Balcony ม ี7 หอ้ง) ทา่น

ละ 

12,000 

พักเดีย่วเพิม่ ทา่นละ (คดิทีห่อ้งพักแบบ INSIDE ซึง่เป็นราคาเริม่ตน้) 30,000 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ (ราคายนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm 

เทา่น ัน้) 

95,000-130,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิหักคา่ใชจ้า่ย (ผูใ้หญ)่  (ไมร่วมตัว๋ BKK-IST-VCE-IST-BKK) 20,000 

กรณีมวีซีา่แลว้หรอืไมต่อ้งยืน่วซีา่ หักคา่ใชจ้า่ย ไมร่วมวซีา่ 

 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิ 

ทีส่ายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่ 8 ส.ค. 2562) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 

กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วลอ่งเรอืส าราญ (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไมเ่กนิ 20 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 
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 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท  (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

85 ปี) 

 คา่ภาษี (Port Fee) ในทกุประเทศ  

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่วซีา่เชงเกน้ ประมาณ 2,800 – 3,000 บาท 

 คา่บรกิารเรอื (Service Fee) ทา่นละ EUR 70 ซึง่เรอืจะชารต์เขา้ครยุสก์ารด์ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ย 46,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วันหลังไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดนิทางแน่นอน 

    ส ารองทีน่ ัง่ (ผูเ้ดนิทางพกัเดีย่ว) ทา่นละ 61,000 บาท 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 60 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง  

กรณียกเลกิ 

* ยกเลกิ 120 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น  

* ยกเลกิ 90-119 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่มดัจ า 35% 

* ยกเลกิ 60-89 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หกัคา่มดัจ า 60% 

* ยกเลกิ 30-59 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หกัคา่มดัจ าเต็มจ านวน  

* ยกเลกิ 08-29 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หกัคา่ใชจ้า่ยเต็มจ านวน 

* ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 7 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่ใชจ้า่ยเต็มจ านวน 

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม*** 
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หมายเหต ุ:  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางใน กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให ้ผูเ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 การทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีที่

ทา่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์การใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ ทา่นไดท้ าการตกลงหรอืแจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฎเิสธวซีา่และจะไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระ มาแลว้  หาก

ทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ หลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ 

 สถานฑตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่ และไมค่นืทกุกรณี 

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะ ไมรั่บผดิชอบ 

หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุค

ธรรมดา  

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่

เกดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
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โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 
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 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สญูหาย ดังนัน้ท่านจงึไมค่วร

โหลดของมคี่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกดิการสูญหาย ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชย

คา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ 

(ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 10-15 วันท าการ) 

สถานฑตูไมอ่นุญาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดังนัน้ถา้ทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรณุาแจง้บรษัิททัวรฯ์ เพือ่ขอ

ยืน่วซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เครือ่งบนิในชว่งทีท่า่นจะเดนิทางมาดว้ย 

 

(การเตรยีมเอกสาร กรณุาอา่นใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ) 

 

1. หนังสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ และไมช่ ารดุ ขาด หรอืเปียกน า้ 

2. รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเิมตร 2 รปู พืน้ฉากหลงัรปูตอ้งเป็นพืน้สขีาว (อยา่ถา่ยเอง เพราะพืน้

เป็นสเีทา ใชไ้มไ่ด)้ เปิดห ู เปิดหนา้ผาก หา้มสวมแวน่สายตาหรอืใสค่อนแท็กเลนส ์ (รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 

6 เดอืน... 

(สถานฑตูมกีารเทยีบรปูกบัหนา้วซีา่ทีเ่คยได)้  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถา่ยหนา้แรกทีม่รีายละเอยีดบา้นเลขทีม่าดว้ย) 

5. ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ.....หากมกีารเปลีย่นค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. ส าเนาทะเบยีนหยา่ (กรณีผูห้ญงิ.....ถา้หยา่และหากมกีารใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. สตูบิตัร (กรณีเด็กต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบิตัรมา)  



Page 18 of 20 

 
 

 
 

8. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์: (หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม)่ ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดังนี ้ 

- เด็ก เดนิทางกบับคุคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอื

อ าเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบชุือ่) มคีวามสมัพันธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และ

ใหร้ะบวุา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบับดิา (ระบชุือ่บดิา)  

- เด็ก เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และ

ใหร้ะบวุา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัมารดา (ระบชุือ่มารดา)   

หนงัสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งรบัรองเอกสาร ประทบัตราจากกระทรวงการตา่งประเทศ

เทา่น ัน้ 

 

กรณีอ านาจการปกครองบตุรฝ่ายใดฝ่ายนงึ 

-ใบส าเนาบนัทกึการหยา่ โดยระบวุา่บตุรอยูใ่นอ านาจการปกครองของใคร 

-ใบปกครองบตุร (ปค. 14) จากทางอ าเภอ/เขต (ตัวจรงิเทา่นัน้) หรอื ใบฟ้องหยา่ผูใ้ชอ้ านาจศาล 

เอกสารการปกครองบตุร จะตอ้งรบัรองเอกสาร ประทบัตราจากกระทรวงการตา่งประเทศเทา่น ัน้ 

 

กรณีบตุรบญุธรรม 

-ใบจดทะเบยีนรับบตุรบญุธรรม จากทางอ าเภอ/เขต 

ใบจดทะเบยีนรบับตุรบญุธรรม จะตอ้งรบัรองเอกสาร ประทบัตราจากกระทรวงการตา่งประเทศเทา่น ัน้ 

***ถา้เอกสารมใิชเ่อกสารออกจากประเทศไทย จะตอ้งไดรั้บการรับรองเอกสารจากสถาณทตูของประเทศนัน้ๆ 

ประจ าการในประเทศไทย*** 

 

9. หลักฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

(ไมต่อ้งระบสุถานทตู ประเทศและวนัทีเ่ดนิทาง) 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN  
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- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ (อายไุมเ่กนิ 3 

เดอืน) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

- กรณีพนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงนิเดอืน  

- กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถา่ยส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

- กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบนัศกึษา นัน้วา่ก าลังศกึษาอยู ่ระบชุัน้ปีทีศ่กึษา  

 

10.หลกัฐานการเงนิ :   

ส าเนาสมดุบญัชยีอ้นหลัง 3 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไมต่ า่กวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง  

1 ทา่น และยอดแสดงในบญัชตีอ้งไมก่า้วขา้มเดอืน (ปรับสมดุและส าเนา 7 วันกอ่นยืน่วซีา่) 

หมายเหต ุ : หากสมดุบญัชแีสดงยอดรวมทีม่กีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไมต่อ่เนือ่ง) เชน่จากเดอืน 1 ขา้มไป

เป็นยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไมม่)ี ทา่นตอ้งไปขอ Bank statement และยอดลา่สดุอพัเดท 7 วันนับจากวนั

ยืน่วซีา่ จากทางธนาคารแทนการถา่ยส าเนาสมดุบญัช ี

************* ตอ้งเป็นบญัชอีอมทรพัยเ์ทา่น ัน้ ************** 

 

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงนิใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรยีมเอกสารดังนี้ 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบชุือ่เจา้ของบญัช ีรับรองคา่ใชจ้า่ยใหใ้คร (ตอ้งระบชุือ่

ผูถ้กูรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรณุาแนบสตูบิตัร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลักฐาน เพือ่แสดงสถานะ และความสมัพันธว์า่เป็นคน

ในครอบครัวเดยีวกนั 

 (สถานฑตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวันในทกุกรณี ไมต่อ้งแนบมา) 

โปรดทราบ 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด
ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง
กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา
ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ
ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  
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 ดังนัน้ ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี
คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน
ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ
เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง
นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง
รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม
และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ
เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน
ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ
การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก
ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ
ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้
และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณี
ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ
เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี
ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื
ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 
และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน
สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน
สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่
ทนัท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น
ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท
ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


