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15 วนั องักฤษ มาเดรา หมูเ่กาะคะแนร ี

(สวรรคข์องนกัเดนิทาง กบัสดุยอดเกาะในมหาสมทุรแอตแลนตกิ คะแนร ีไอแลนด ์และ มาเดรา) 

 

 

ทรปิพเิศษ เสน้ทางใหมสู่ห่มูเ่กาะแหง่มหาสมทุรแอตแลนตกิ....เดนิทางปี 2565 

Royal Caribbean Anthem of the Seas !!! 

10-24 ก.ย. 2565 / 22 ก.ย. – 6 ต.ค. 2565 

169,900 บาท 

ลอนดอน - เซาทแ์ฮมพตนั – วโีก (สเปน) – ลสิบอน (โปรตเุกส) – ลนัซาโรเต (หมูเ่กาะคาแนร)ี 

  ลสัปลัมสัเดกรนักานาเรยี – เตเนรเีฟ – หมูเ่กาะเมเดรา (ฟงุซาล) – ลาโกรญูา – ลอนดอน  

(ไรก้งัวล.....ยกเลกิเดนิทางกอ่น 30 เมษายน 2565 (ปีหนา้) ... คนืมดัจ าเต็มจ านวน!!!) 

Royal Caribbean Anthem of the Seas!! 

(รอยลั แครบิเบีย้น แอนเทม ออฟ เดอะ ซสี)์ 

เรอืมขีนาด 168,000 ตนั จผุูโ้ดยสารไดก้วา่ 4,000 คน มที ัง้หมด 18 ช ัน้ 

ประเภทหอ้งพกั (เตยีงสามารถแยกเป็น เตยีงคูไ่ด)้ 

หอ้งพกัมรีะเบยีงววิทะเล  (Ocean View with Balcony) 
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หอ้งพกัแบบ Inside cabin with virtual balcony (หอ้งอนิไซด ์แตม่กีราฟฟิคระเบยีง) 

 

15 วนั องักฤษ มาเดรา หมูเ่กาะคะแนร ี

(สวรรคข์องนกัเดนิทาง กบัสดุยอดเกาะในมหาสมทุรแอตแลนตกิ คะแนร ีไอแลนด ์และ มาเดรา) 

 

 

 



Page 3 of 22 

 

 

 

วนัแรก กรงุเทพ – ลอนดอน 

09.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ี ่ เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิแถว Q/R ประตทูางเขา้ที ่ 7-8 อาคารผูโ้ดยสารขา

ออก สายการบนิอวีเีอ แอร ์ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ(ทา่นตอ้งแสดงหนังสอืรับรองการฉีดวัคซนีโควดิ 19) 

12.50 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมู ิ (BKK) สูส่นามบนิลอนดอน (LHR) ประเทศสหราชอาณาจกัร 

(องักฤษ) โดยสายการบนิอวีเีอ แอร ์ เทีย่วบนิ BR067 สายการบนิบรกิารอาหารกลางวันและอาหารค า่ 

ระหวา่งบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 12.35 ชม.) 

19.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิลอนดอน แกตวคิ ประเทศสหราชอาณาจักร 

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (ทา่นตอ้งแสดงหนังสอืรับรองการฉีดวัคซนีโควดิ 19)  

 น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศสูโ่รงแรมทีพ่ัก  

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Crowne Plaza London Heathrow Airport **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง ลอนดอน – เซาทแ์ฮมพตนั – บา้นโบราณทวิดอร ์ – เชคอนิเรอืส าราญ Royal Caribbean 

Anthem of the Seas 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซาทแ์ฮมพตัน (Southampton) ระยะทาง 140 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 

ชัว่โมง น าท่านเขา้ชมบา้นโบราณสไตลท์วิดอร ์ทีม่อีายกุว่า 800 ปี ตัง้ตระหง่านอยูใ่นเมอืงเกา่ และไดรั้บ

การอนุรักษ์ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ยิง่ นอกจากนี้ยังเป็นพพิธิภัณฑท์ีจ่ัดแสดงขา้วของเครือ่งใชย้อ้นยคุในสมัยนัน้ 

ท่านจะไดส้ัมผัสความรุ่งเรอืงในยุคทวิดอร ์ยอ้นไปกว่า 800 ปี นอกจากนี้ยังน าท่านชมสวนอังกฤษทีจ่ัด

แสดงไวใ้นบา้นแหง่นี ้ 

 ไดเ้วลาน าทา่นเดนิเล่นเทีย่วชมเมอืงเกา่ น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัก าแพงเมอืงเซาทแ์ฮมพตัน และ ตกึรามบา้น

ชอ่งอนัมสีไตลโ์ดดเดน่ของเมอืงเซาทแ์ฮมพตัน  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสูท่า่เทยีบเรอืเมอืงเซาทแ์ฮมพตัน เพือ่เชคอนิลงเรอืส าราญ Royal Caribbean Anthem of 

the Seas! เป็นเรอืส าราญระดับ Quantum ของ Royal Caribbean International ขนาดระวางเรอื 

168,000 ตัน จุผูโ้ดยสารไดก้ว่า 4,000 คน และ ยังม ี North Star ทีเ่ป็นเสมอืนแขนยืน่ออก ท าให ้

ผูโ้ดยสารสามารถมองววิ และเสมอืนเดนิอยูเ่หนอืผนืน ้า 

 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 

วนัทีส่าม Cruising 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

อสิระใหท้่านพักผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเล่นใน           

คลับ เลาจน์ หรอืท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นชอ้ปป้ิงทีร่า้นขาย

สนิคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กจิกรรมความบันเทงิอัน

หลากหลายทีท่า่นสามารถเลอืกใชบ้รกิารบนเรอืส าราญ เชน่ 

Public Room  : บารแ์ละเลาจน ์หอ้งสมดุ หอ้งอนิเตอรเ์นต 

Entertainment  : ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืมจีดัแสดง 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 

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  
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 วันนีจ้ะมกีารจดังานเลีย้ง Gala Dinner ใหท้า่นไดแ้ตง่ตวัสวยงามรว่มงานเลีย้งในค ่าคนืนี้  

 (ทางเรอืจะมกีารแจง้ลว่งหนา้ หากมกีารจัดงานกาลา่ดนิเนอร)์ 

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ วโีก (สเปน)  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

08.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืเมอืงวโีก ประเทศสเปน 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเกา่วโีก (Virgo Old Town) ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณปากอา่วของท่าเรอืเกา่ อาคารบา้นเรอืน

ยงัคงมกีลิน่อายของอารยธรรมโบราณเห็นไดจ้ากตัวอาคารเกา่ทีส่รา้งจากหนิเกรนติกาลเิซยี ซึง่ท าใหเ้มอืง

นี้มบีรรยากาศทีต่่างออกไปจากเมอืงเกา่อืน่ๆในสเปน น าท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถซ์านตามาเรยี ทีส่รา้งขึน้

สมยัศตวรรษที ่19  

จากนัน้น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑ ์Quiñones de León คฤหาสน์สมัยศตวรรษที่ 17 ซึง่ ณ ปัจจุบันเป็น

สถานทีจั่ดแสดงงานศลิปะของศลิปินชาวกาลเิซยี สมัยศตวรรษที ่20 รวมถงึผลงานบางชิน้ทีจ่ัดแสดงใน

พพิธิภณัฑป์ราโด ก็ไดม้กีารจัดแสดงไวท้ีน่ีเ่ชน่กนั  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ ป้อมปราการคาสโตร (Castro Fortress) ป้อมปราการสรา้งดว้ยหนิเกรนติ และตดิตัง้ปืน

ใหญ่ ในสมัยศตวรรษที่ 17 สรา้งขึน้เพือ่ป้องกันการรุกรานจากกองทัพอังกฤษ ในสมัยช่วงสงครามฟ้ืนฟู

โปรตุเกส อย่างไรก็ตามป้อมปราการแห่งนี้ไดถู้กใชง้านเพือ่ป้องกันการรุกรานจากหลายชาต ิโดยเฉพาะ

องักฤษ ทัง้ในชว่งสงครามอา่ววโีก, สงครามสเปน รวมถงึสงครามคาบสมทุรของฝร่ังเศสอกีดว้ย น าท่านชม

ป้อมปราการ และ สวนน ้าพภุายในบรเิวณนี ้ 

 ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู ่ปอรต์า เดอ โซล (Porta do sol) เพือ่ถ่ายรูป กโิลเมตรทีศู่นย ์“Kilometer zero” 

และเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงและ Walking Street ของเมอืงวโีก อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง และ เลอืกซือ้ของฝาก 

รวมถงึการเดนิเลน่ในถนนแหง่นี ้ซ ึง่มปีระตมิากรรมใหไ้ดถ้า่ยรปูมากมาย 

 

15.30 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่รอืส าราญ 

17.00 น. เรอืส าราญออกเดนิทางจากทา่เรอืเมอืงวโีก มุง่หนา้สูท่า่เรอืเมอืงลสิบอน 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 ทา่นสามารถเลอืกชมโชวห์ลังอาหารค ่า ไดต้ามอธัยาศัย หรอืเลอืกท ากจิกรรมตา่งๆมากมายบนเรอืส าราญ 

 

 

วนัทีห่า้  ลสิบอน (โปรตเุกส) - ซนิทรา - พระราชวงัพนีา่ - ปราสาทเซ็นตจ์อรจ์ - เทีย่วเมอืงลสิบอน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

08.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืเมอืงลสิบอน ประเทศโปรตเุกส 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซนิทรา (Sintra) (ระยะทาง 33 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงแห่ง

สถาปัตยกรรมโรแมนตกิ ซึง่ถกูลอ้มรอบไปดว้ยภเูขาอนังดงาม เป็นทีต่ัง้ของพระราชวังมากมาย ไมว่า่จะเป็น

พระราชวังพน่ีา, พระราชวังหลวง, พระราชวังมอนเซอราเต,้ และพระราชวังควนิตา้เดอรกีัลเลร่า นอกจากนี้

พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวไดท้รงเคยเสด็จพระราชด าเนนิเยอืนเมอืงนีเ้มือ่คราวเสด็จประพาส

ยโุรป ส าหรับเมอืงซนิทราไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 อกี
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ดว้ย น าท่านเขา้ชมพระราชวังพน่ีา (Pena National Palace) พระราชวังทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขาเหนือเมอืงซนิต

รา้ โดยพระราชวังแหง่นีถ้อืวา่เป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องประเทศโปรตุเกส ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ได ้

กลายเป็นหนึ่งในสถานทีท่่องเที่ยวที่มผีูเ้ขา้ชมมากทีสุ่ดในโปรตุเกส โดยในอดตีพระราชวังถูกใชเ้ป็นที่

ประทับของกษัตรยิโ์ปรตเุกสมาตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่14 ภายในถูกตกแต่งประดับประดาอยา่งวจิติรงดงาม 

โดยเฉพาะพืน้กระเบือ้งทีว่า่กนัวา่สวยงามทีส่ดุในโปรตเุกส ไดเ้วลาน าทา่นกลับสูเ่มอืงลสิบอน 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคารไทย 

 

บา่ย น าทา่นเขา้ชม Castelo de S. Jorge หรอืปราสาท São Jorge เป็นปราสาทประวัตศิาสตรใ์นเมอืงหลวงของ

โปรตุเกสในลสิบอนซึง่ตัง้อยูใ่นเขต freguesia ของ Santa Maria Maior สรา้งขึน้อยา่งนอ้ย 8 ปีกอ่น

ครสิตกาล ในขณะทีป้่อมปราการโดยรอบคาดวา่สรา้งขึน้ 1 ปีกอ่นครสิตกาล  

น าท่านเขา้ชมมหาวหิารเจอโรนโิม (Jeronimo Monastery) ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิก่ วาสโก ดากามา 

ซึง่ไดเ้ดนิเรอืสูป่ระเทศอนิเดยีไดเ้ป็นผลส าเร็จในปี ค.ศ.1498 โดยมหาวหิารแห่งนี้เป็นผลงานอันเยีย่มยอด

ของงานสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ (Manueline) ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส ิน้ถงึ 70 ปี จงึเสร็จสมบรูณ์ 

หอคอยเบเล็งและมหาวหิารเจอโรนโิมไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยูเนสโกขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี 

ค.ศ. 1983 และเป็นสองในเจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องประเทศโปรตเุกส   

ไดเ้วลาน าทา่นถา่ยรปูกบัหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดมิสรา้งไวก้ลางน ้าเพือ่เป็นป้อมรักษาการณ์ดูแล

การเดนิเรอื เป็นจดุเริม่ตน้ของการเดนิเรอืออกไปส ารวจ และคน้พบโลกของ วาสโก ดากามา และนักเดนิเรอื

ชาวโปรตเุกส เป็นอกีหนึง่สถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลนท์ีส่วยงาม  

17.30 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่รอืส าราญ 

19.00 น. เรอืส าราญออกเดนิทางจากทา่เรอืลสิบอน มุง่หนา้สูท่า่เรอืเมอืง ลันซาโรเต แหง่หมูเ่กาะคะแนร ี

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 ทา่นสามารถเลอืกชมโชวห์ลังอาหารค ่า ไดต้ามอธัยาศัย หรอืเลอืกท ากจิกรรมตา่งๆมากมายบนเรอืส าราญ 
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วนัทีห่ก  Cruising   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

อสิระใหท้่านพักผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเล่นใน           

คลับ เลาจน์ หรอืท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นชอ้ปป้ิงทีร่า้นขาย

สนิคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กจิกรรมความบันเทงิอัน

หลากหลายทีท่า่นสามารถเลอืกใชบ้รกิารบนเรอืส าราญ เชน่ 

Public Room  : บารแ์ละเลาจน ์หอ้งสมดุ หอ้งอนิเตอรเ์นต 

Entertainment  : ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืมจีดัแสดง คาสโิน ดสิโกเ้ธค หอ้งเลน่เกม 

Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า สปอรท์คอรท์ ฟิตเนต มนิกิอลฟ์ 

Spa and Wellness  : หอ้งสปา หอ้งสตรมี บวิตี ้ซาลอน โยคะ และอืน่ๆ อกีมากมาย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

 หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

วนัทีเ่จ็ด  ลนัซาโรเต (หมูเ่กาะคะแนร)ี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

08.00 น.  เรอืส าราญจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืเมอืงลันซาโรเต แหง่หมูเ่กาะคะแนร ี

น าทา่นสมัผัสความมหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองอทุยานแหง่ชาตทิมิมานฟายา (Timanfaya National Park) 

อุทยานภูเขาไฟแห่งเกาะลันซาโรเต หนึ่งใน 7 เกาะหลักของหมู่เกาะคะแนรี ซึง่เป็นขอ้พสิูจน์ถงึ

ประวัตศิาสตรภ์เูขาไฟของลันซาโรเต อทุยานนีค้รอบคลมุอาณาบรเิวณ 31,500 ไรท่างตะวันตกเฉียงใตข้อง

เกาะ เหยยีดยาวระหวา่ง Montanas del Fuego (เขาแหง่ไฟ) กบัทะเล ภมูปิระเทศและทัศนยีภาพอนัแปลก

ตาของหมูภ่เูขาไฟทีด่ับแลว้ เสมอืนเดนิทางอยูใ่นทุ่งพืน้ผวิดวงจันทร ์น าท่านสัมผัสกับความมหัศจรรยท์าง

ธรรมชาต ิไมว่า่จะเป็น ทะเลสาบสเีขยีว หรอื กรนี ลากนู (Green Lagoon) อนัมสีเีขยีวสวนสะดดุตา หรอืไม่

ว่าจะเป็น Moon Landscape รูจ้ักกันในนาม ทุ่งแห่งพืน้ผวิดวงจันทร ์อันเป็นทัศนียภาพอันแปลกตาของ

อทุยานแหง่นี ้ 

จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกับหมู่บา้นสขีาว Yaiza ซึง่บา้นทุกหลังในพืน้ทีแ่ห่งนี้ทาดว้ยสขีาว คลา้ยกับ

หมู่บา้นบนเกาะซานโตรนิี่ แต่ความสวยงามของหมู่บา้นแห่งนี้คอื บา้นสขีาวทีต่ัดกับผนืแผ่นดนิภูเขาไฟสี

น ้าตาลแดง แลดแูปลกตา 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นสมัผัสประสบการณ์ในการเดนิส ารวจถ ้าลาวา (Cueva de los Verdes) โพรงถ ้าขนาดใหญ่ทีเ่กดิจาก

การปะทุของภูเขาไฟไหลลงสู่ทอ้งทะเล ประกอบกับน ้าทะเลหนุนท าใหเ้กดิโพรงขนาดใหญ่ยาวกว่า  7 

กโิลเมตร แต่จุดทีใ่หนั้กท่องเทีย่วสามารถเดนิเขา้ไปชมไดนั้น้ยาวประมาณ 2 กโิลเมตร ซึง่มกีารจัดการ

ทางเดนิและสอ่งไฟภายในโพรงถ ้าลาวา ใหท้่านไดส้ัมผัสกับความอัศจรรยท์างธรรมชาตทิีค่รัง้หนึง่ในชวีติ

ไดเ้ดนิในโพรงลาวา  

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงเกา่อารเ์รซเิฟ (Arrecife) เมอืงเกา่แห่งลันซาโรเต เป็นเมอืงทีอ่ยู่

ตดิทะเลและมบีรรยากาศทีส่วยงาม บา้นเรอืนสว่นใหญ่ทาสดีว้ยสขีาว ตัดกับสขีองทอ้งฟ้าและน ้าทะเล ดู

สวยงามยิง่ นอกจากนีย้งัเป็นเมอืงที ่น าทา่นเทีย่วชมความสวยงามของตัวเมอืงเก่าแหง่เกาะลันซาโรเต 

16.30 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่รอืส าราญ 

18.00 น. เรอืส าราญออกเดนิทางจากทา่เรอืลันซาโรเต มุง่หนา้สูท่า่เรอื เมอืงลัสปัลมสั เดกรันกานาเรยี 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

 หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 
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วนัทีแ่ปด   ลสัปลัมสั เดกรนักานาเรยี (หมูเ่กาะคะแนร)ี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

08.00 น. เรอืส าราญจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืเมอืงลัสปัลมสั เดกรันกานาเรยี แหง่หมูเ่กาะคะแนร ี

09.00 น. น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเกา่ของลัสปัลมัส หรอืทีรู่จ้ักในนาม วกีูเอตา (Vegueta) เป็นเมอืงเก่าทีย่ังคงความ

คลาสสคิในแบบโคโลเนียลสเปน หมู่อาคารบา้นเรอืนทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิรุ่งเรอืงของสเปน น า

ทา่น 

 เขา้ชมความงามของ วหิารซานตาอานา (Cathedral de Santa Ana) เป็นโบสถโ์รมนัคาทอลคิตัง้อยู่ในเมอืง

ลัสปัลมัส หมู่เกาะคะแนรี วหิารแห่งนี้เป็นที่ตัง้ของสังฆมณฑลแห่งหมู่เกาะคะแนรี ตัง้อยู่ภายในย่าน 

Vegueta ถัดจาก Plaza Mayor แห่ง Santa Ana งานฉลองการอทุศิของวหิารมกีารเฉลมิฉลองเป็นประจ า

ทกุปีในวันที ่26 พฤศจกิายน และสนันษิฐานวา่โบสถแ์หง่นีส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1500  

 ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมคาซา เด โคลอน (Casa de Colon) เป็นบา้นผูว้่าการคนแรกทีโ่คลัมบัสไดม้าอาศัย

ในช่วงระว่างการเดนิทางสู่โลกใหม่ และไดช้ือ่ว่าเป็นบา้นหลังใหญ่ทีสุ่ดในสมัยศตวรรษที่ 16 ปัจจุบัน

กลายเป็นพพิธิภณัฑท์ีเ่ก็บสะสมของมคีา่และประวัตศิาสตรข์องหมูเ่กาะคะแนร ีและภายในบา้นนีย้งัจัดแสดง

รายละเอยีดการเดนิทางส ารวจโลกใหมข่องครสิโตเฟอร ์โคลัมบสัอกีดว้ย  

 ไดเ้วลาน าท่านชม จัตุรัส พาซาร ์เดล พลิลา นูเอโว (Plaza del pilar Nuevo) บ่อน ้าขนาดเล็กทีค่นใน

สมยักอ่นตอ้งมาตักน ้าจากทีแ่หง่นีเ้พือ่ใชใ้นการอปุโภคและบรโิภค  

 น าท่านชมป้อมปราการ Castilo de Laluz ซึง่เป็นป้อมปราการโบราณทีส่รา้งขึน้ในปี 1494 เพือ่ใชป้้องกัน

เมอืงจากการรกุรานและการลา่อาณานคิม จวบจนถงึปี 1800  

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเตรอร ์(Teror) เมอืงเล็กๆแต่แฝงไปดว้ยเสน่หแ์ละความน่ารัก ตัง้อยูห่่างจากเมอืง

ลสัปัลมสั เพยีง 25 นาทเีทา่นัน้ เป็นเมอืงทีม่กีารสรา้งบา้นดว้ยไมย้อ้นไปสมัยศตวรรษที่ 15 และนอกจากนี้

ยังเป็นเมอืงทีเ่รยีกไดว้่า หัวใจสเีขยีวแห่งเกาะกรันกานาเรยี และเมอืงนี้ยังเป็นเมอืงแห่งเสน้ทางแสวงบุญ

ของเหลา่ชาวครสิตท์ีนั่บถอืพระแมม่าร ี(Virgin Mary) น าทา่นเทีย่วชมความสวยงามและความคลาสสคิของ

เมอืงเตรอร ์ไดเ้วลาน าทา่นกลับสูเ่มอืงลัสปัลมสั  
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 จากนัน้น าท่านสูย่า่นทรอิานา (Triana) ซึง่เป็นยา่นธุรกจิและยา่นการคา้ รวมถงึชอ้ปป้ิงสตรทีของลัสปัลมัส 

อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ และของฝากไดต้ามอธัยาศัย 

 

 

 

16.00 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่รอืส าราญ 

18.00 น. เรอืส าราญออกเดนิทางจากทา่เรอืลัสปัลมสั มุง่หนา้สูท่า่เรอื เมอืงเตเนรเีฟ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

 หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

วนัทีเ่กา้   เตเนรเีฟ (หมูเ่กาะคะแนร)ี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

08.00 น. เรอืส าราญจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืเมอืงเตเนรเีฟ แหง่หมูเ่กาะคะแนร ี

 น าท่านเดนิทางสูส่ยามปารค์ (Siam Park) เป็นสวนน ้าของโลโรปาร์เกในเกาะเตเนรเีฟ หมู่เกาะคะแน

ร ี ตัง้อยู่บนถนน TF1 ในโกสตาอาเดเฆ เนื้อที ่18.5 เฮกตาร ์(46 เอเคอร)์ สยามปารค์เป็นสวนน ้าที่

จัดรูปแบบตามแก่นเรือ่งความเป็นสยาม และไดรั้บการอา้งว่าเป็นสถานที่เล่นทางน ้าที่น่าสนใจทีสุ่ดของ

ยโุรป และสมเด็จพระขนษิฐาธริาชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสดุาฯ ไดโ้ดยเสด็จเป็นองคป์ระธานพธิเีปิด 

สวนน ้าสยามปารค์แหง่นีเ้มือ่ปี 2551 และไดรั้บการบันทกึว่า เป็นสิง่ปลูกสรา้งสไตลไ์ทยนอกภมูภิาคเอเซยี

ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก และมกีารสรา้งคลืน่เทยีมทีม่คีวามสงูมากทีส่ดุในโลกราว 3 เมตร, อกีทัง้ยงัมรีปูปัน้มังกร

ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกอกีดว้ย อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ถา่ยรปู หรอืจะเลน่น ้าในสวนน ้าไดต้ามอธัยาศัย 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%86&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1
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กลางวัน อสิระใหท้า่นรับประทานอาหารกลางวันภายในสวนน ้า โดยทางทัวรค์นืเงนิใหท้า่นละ 30 ยโูร  

 (อาหารไทยมบีรกิารแบบอาหารจานเดยีว) 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงแคนเดอลาเรีย (Candelaria) เป็นเมอืงสวยรมิทะเล และเป็นอกีอกีหนึ่งเมอืงใน

เสน้ทางแสวงบญุของชาวครสิต ์เนือ่งจากเป็นทีต่ัง้ของโบสถแ์หง่แมพ่ระแหง่แคนเดอลาเรยี  (The Basilica 

of Our lady of Candelaria) น าทา่นเขา้ชมภายในโบสถ ์ 

 ไดเ้วลาน าท่านชมประตมิากรรมรูปปั้น Nine Los Menceyes หรอืรูปปั้นกษัตรยิ ์9 พระองคท์ีเ่คยปกครอง

เกาะเตเนรเีฟ ก่อนการเขา้มาล่าอาณานคิมของสเปนในปี 1496 โดยอาณาจักรแห่งนี้ไดแ้บง่การปกครอง

ออกเป็น 9 อาณาจักร จากนัน้น าท่านเดนิเทีย่วชมเมอืงเกา่แคนเดอลาเรยี อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความ

สวยงามตามอธัยาศัย 

 

 

 

15.00 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่รอืส าราญ 

17.00 น. เรอืส าราญออกเดนิทางจากทา่เรอืเตเนรเีฟ มุง่หนา้สูท่า่เรอื เมอืงมาเดรา 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

 หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

วนัทีส่บิ   มาเดรา (ฟุงซาล) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

08.00 น.  เรอืส าราญจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืเมอืงฟงุซาล หรอื มาเดรา  

  น าทา่นขึน้เคเบิล้คารเ์พือ่เขา้ชมพระราชวัง Jardim Tropical Monte หรอื Monte Palace ตัง้อยูบ่นยอดเขา

ทีส่ามารถมองเห็นอา่วฟงุซาล ซึง่การน่ังกระเชา้ขึน้ไปนีท้า่นจะไดส้ัมผัสประสบการณ์และเห็นววิเมอืงฟงุซา

ลจากมมุสูง ส าหรับพระราชวังแห่งนี้มจีุดเด่นคอืการจัดตกแต่งสวนทีส่วยงามและมพีันธุไ์มจ้ากหลายสาย

พันธุ ์ปัจจบุนัวังนีไ้ดก้ลายเป็นพพิธิภณัฑท์ีจ่ัดแสดงอญัมณีและหนิแรธ่าตมุคีา่ รวมถงึงานประตมิากรรมต่างๆ 

ไดเ้วลาน าท่านเดนิเล่นในสวนพฤกษศาสตร ์(Jardim Botanico) เรยีกไดว้่าเป็นสวนสวยทีอ่ยูบ่นเนนิเขา 

สามารถมองเห็นววิทวิทัศนข์องอา่วฟงุซาล และเมอืงฟงุซาล ภายในสวนแห่งนี้นอกจากจะมไีมห้ลากหลาย

สายพันธุแ์ลว้ ยงัมกีารท าทะเลสาบและน ้าพ ุประตมิากรรม รวมถงึสถาปัตยกรรมแบบตะวันออกอกีดว้ย อสิระ

ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศัย สมควรแกเ่วลาน าทา่นขึน้เคเบิล้คารก์ลับสูเ่บือ้งลา่ง 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเทีย่วชมเชตเมอืงเกา่ยา่น โซนา เวลฆา (Zona Velha) ซึง่เป็นยา่นเมอืงเกา่แก่ทีสุ่ดแห่งฟงุซาล 

อาคารบา้นเรอืนแบบดัง้เดมิยงัไดรั้บการอนุรักษ์และดแูลอยา่งดยีิง่  

 จากนัน้น าท่านเขา้ชมวหิารแห่งฟงุซาล (Cathedral of Funchal) ซึง่เป็นวหิารสไตลโ์กธคิ แต่ผสมผสาน

อารยธรรมของแขกมวัรเ์ชน่กนั วหิารแหง่นีส้รา้งขึน้ในปี 1514 นับเป็นวหิารเกา่แกแ่หง่เมอืงฟงุซาลทีส่ะทอ้น

ใหเ้ห็นถงึยคุการลา่อาณานคิมและความรุง่เรอืงของโปรตเุกสในสมยักอ่น 

14.30 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่รอืส าราญ 
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16.00 น. เรอืส าราญออกเดนิทางจากทา่เรอืเมอืงมาเดรา มุง่หนา้สูเ่มอืงลาโกรญูา 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

 หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

วนัทีส่บิเอ็ด   Cruising 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

อสิระใหท้่านพักผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเล่นใน           

คลับ เลาจน์ หรอืท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นชอ้ปป้ิงทีร่า้นขาย

สนิคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กจิกรรมความบันเทงิอัน

หลากหลายทีท่า่นสามารถเลอืกใชบ้รกิารบนเรอืส าราญ เชน่ 

Public Room  : บารแ์ละเลาจน ์หอ้งสมดุ หอ้งอนิเตอรเ์นต 

Entertainment  : ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืมจีดัแสดง 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 

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

 หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 
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วนัทีส่บิสอง    ลาโกรญูา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

  อสิระใหท้่านพักผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเล่นใน           

คลับ เลาจน์ หรอืท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นชอ้ปป้ิงทีร่า้นขาย

สนิคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กจิกรรมความบันเทงิอัน

หลากหลายทีท่า่นสามารถเลอืกใชบ้รกิารบนเรอืส าราญ 

11.00 น. เรอืส าราญจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืเมอืงลาโกรญูา  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 

12.30 น. น าท่านเที่ยวชมเมืองลาโกรูญา ซึง่เป็นเมืองตัง้อยู่ที่แหลมทางตะวันตกเฉียงเหนือของแควน้กาลเิซยี 

(Galicia) เป็นเมอืงทีน่่าคน้หาและมปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 2,000 ปี มตี านานกล่าวว่าเฮอรค์วิลสีคอื

ผูส้รา้งเมอืงนีจ้ากนัน้ชาวโรมนั เซลต ์และมวัรไ์ดม้าตัง้รกรากทีน่ี ่และกองเรอือารม์าดาแหง่สเปนเดนิทางมา

จากทา่เรอืในปีค.ศ. 1588 ยา่นเมอืงเกา่ของเมอืงนี้โดดเด่นดว้ยอาคาร บา้นเรอืนในศลิปะสไตลโ์รมาเนสก์

และบาโรก  

น าท่านชมเฮอรค์วิลสี ทาวเวอร ์(Hercules Tower) หรอื ประภาคารเฮอรค์วิลสี ประภาคารโรมันโบราณที่

เกา่แกท่ีส่ดุและยังคงสภาพไดส้มบรุณ์ทีส่ดุซึง่ตัง้ตระหง่านอยูป่ลายแหลมของแควน้กาลเิซยี โดยองคก์าร

ยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี 2009  

ไดเ้วลาน าทา่นเขา้ชมปราสาทเซนตแ์อนทอน (Castle of San Anton) ป้อมปราการในสมยัศตวรรษที ่16 ที่

ใชเ้ป็นพพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตรแ์ละโบราณคด ี ซึง่คาดว่าป้อมแห่งนี้ไดถู้กสรา้งขึน้หลังจากการเขา้มาของ

กองเรอือารม์าดาของสเปน น าทา่นยอ้นรอยอดตีเมอืงหนา้ดา่นอกีแหง่ของสเปน  

จากนัน้น าทา่นเทีย่วชมเมอืงเกา่ น าทา่นสู ่จตรัุสมาเรยี ปิตา (Plaza de Maria Pita) ซึง่เป็นจตรัุสขนาดใหญ่

และอยูต่ดิกบัศาลาว่าการสภาเทศบาลของลาโกรูญา (Concello da Coruna) น าท่านชมโบสถซ์านตอิาโก 

(Santiago Church) และโบสถว์ทิยาลัยซานตามาเรยีเดลคัมโป (Santa Maria del Campo Collegiate 

Church) ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณจตรัุสแหง่นี ้อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ พรอ้มเก็บภาพไดต้ามอธัยาศัย 
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17.30 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่รอืส าราญ 

19.00 น. เรอืส าราญออกเดนิทางจากทา่เรอืเมอืงลาโกรญูา มุง่หนา้สูเ่มอืงเซาทแ์ฮมพตัน 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

 หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

วนัทีส่บิสาม   Cruising 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

อสิระใหท้่านพักผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเล่นใน           

คลับ เลาจน์ หรอืท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นชอ้ปป้ิงทีร่า้นขาย

สนิคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กจิกรรมความบันเทงิอัน

หลากหลายทีท่า่นสามารถเลอืกใชบ้รกิารบนเรอืส าราญ เชน่ 

Public Room  : บารแ์ละเลาจน ์หอ้งสมดุ หอ้งอนิเตอรเ์นต 

Entertainment  : ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืมจีดัแสดง คาสโิน ดสิโกเ้ธค หอ้งเลน่เกม 

Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า สปอรท์คอรท์ ฟิตเนต มนิกิอลฟ์ 

Spa and Wellness  : หอ้งสปา หอ้งสตรมี บวิตี ้ซาลอน โยคะ และอืน่ๆ อกีมากมาย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

 หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

วนัทีส่บิสี ่ เซาทแ์ฮมพตนั – วงัเบลนมิ  – ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ล็ท  – ลอนดอน   

05.30 น. เรอืส าราญจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืเซาทแ์ฮมพตัน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

08.00 น. น าทา่นรับกระเป๋าสมัภาระ พรอ้มเชคเอาทอ์อกจากเรอืส าราญ 

  น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงออกซฟอรด์เชอร์เพือ่เขา้ชมวังเบลนมิ หรอื คฤหาสน์เบลนิม เป็นคฤหาสน์ทีส่รา้ง

อยา่งวังตัง้อยู่ทีเ่มอืงเล็กๆ ชือ่วูด้สต็อคในมลฑลออกซฟอรด์เชอรใ์นอังกฤษ สรา้งโดยซาราห ์เชอรช์ลิ ผู ้

เป็นภรรยาของจอห์น เชอร์ชลิ ดยุกแห่งมาร์ลบะระ และเป็นพระสหายสนิทของสมเด็จพระราชนิีนาถ

แอนน ์ระหวา่งปี ค.ศ. 1705 ถงึ ค.ศ. 1722 วังเบลนมิเป็นสถาปัตยกรรมแบบวัง โดยม ีเซอรจ์อหน์ แวนบรูห์

เป็นสถาปนกิ วังเบลนมิเป็นคฤหาสน์ทีม่ไิดเ้ป็นของราชวงศ ์แต่ใชค้ าน าหนา้ว่า “วัง” ซึง่เป็นแห่งเดยีวใน

องักฤษเพราะความยิง่ใหญ ่ 

 

   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่อาทเ์ล็ทบสิเตอรว์ลิเลจ (Bicester Village) ทีสุ่ดของการช็อปป้ิง ดว้ยรา้นคา้แฟชั่น

และไลฟ์สไตลม์ากกวา่ 130 รา้น บสิเตอรว์ลิเลจตัง้อยู่ ณ ชานเมอืงอ็อกฟอรด์ไชร ์(Oxfordshire) นักชอ้ป

สามารถรับสว่นลดสงูสดุถงึ 60% ส าหรับแบรนดแ์ฟชัน่ชัน้น า ตัง้แต ่Alexander McQueen, Armani, Bally, 

Coach, Fendi, Givenchy, Marc Jacobs, Mulberry, Oscar de la Renta, Paul Smith, Saint Laurent 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A5_%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A5_%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1705
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1722
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%99_%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%99_%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B9%8C
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Paris, Stella McCartney, Tod’s, Valentino และอืน่ ๆ อกีมากมาย อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และของ

ฝากไดต้ามอธัยาศัย 

17.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิลอนดอนแกตวคิ (LHR) 

21.35 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิลอนดอน สูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิ BR068 

   (ใชเ้วลาบนิประมาณ 11.30 ชัว่โมง) สายการบนิบรกิารอาหารค ่า และ อาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิ 

 

วนัทีส่บิหา้  กรงุเทพมหานคร 

 

15.05 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

15 วนั องักฤษ มาเดรา หมูเ่กาะคะแนร ี

(สวรรคข์องนกัเดนิทาง กบัสดุยอดเกาะในมหาสมทุรแอตแลนตกิ คะแนร ีไอแลนด ์และ มาเดรา) 

10-24 ก.ย. 2565 / 22 ก.ย. – 6 ต.ค. 2565 

อตัราคา่บรกิาร กนัยายน - ตลุาคม 2565 

ราคาผูใ้หญ ่(พักหอ้งคู ่Inside Virtual Balcony) ทา่นละ (ม ี5 หอ้งเทา่น ัน้) 169,900 

อพัเกรดเป็นหอ้งพักแบบมรีะเบยีงววิทะเล (Balcony Sea View) (ม ี10 หอ้ง

เทา่น ัน้)  

พักคู ่อพัเกรด เพิม่เงนิทา่นละ 

พักเดีย่ว อพัเกรด เพิม่เงนิทา่นละ 

 

13,000 

26,000 

พักเดีย่วเพิม่ ทา่นละ (Based หอ้ง Inside + พักเดีย่วโรงแรม)  48,000 

เด็กอายตุ า่กวา่ 11 ปี (พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น)   165,900 

เด็กอายตุ า่กวา่ 11 ปี (พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  159,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ (ราคายนืยนัไดก้ต็อ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm 

เทา่นัน้) 

85,000-120,000 

ไมเ่อาคา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว หักคา่ใชจ้า่ยคนื 30,000 

มวีซีา่เชงเกน้แลว้ หักคา่ใชจ้า่ยคนื 3,000 

วซีา่องักฤษ (ไมร่วมในโปรแกรม) เสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่ทอ่งเทีย่ว 6 เดอืน 6,500 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิ 
ทีส่ายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่ 12 มนีาคม 2564) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 
 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

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

โปรแกรมทอ่งเทีย่วลอ่งเรอืส าราญ (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 
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 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ EVA Air (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไมเ่กนิ 20 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ 
 คา่ประกนัภัยการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท  (ประกนัภัยไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 85 ปี) 

 คา่ภาษี (Port Fee) ในทกุประเทศ , คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (ตามระบ)ุ, คา่ Service ของทางเรอื 
 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 คา่วซีา่เชงเกน้ หากทา่นมวีซีา่แลว้หักคนืให ้3,000 บาท 
 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทางและคา่ทปิตา่งๆ 

 

อตัรานี้ไมร่วมถงึ 
 คา่วซีา่องักฤษ (ซึง่ลกูคา้ตอ้งไปสแกนลายนิว้มอืทีศ่นูยย์ืน่ค ารอ้ง) ทา่นละ 6,500 บาท 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่ซักรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เอกสารในการยืน่ขอวซี่า ท ัง้วซีา่เชงเกน้ และ วซีา่องักฤษ จะแจง้ใหท้า่นทราบตอ่ไป  

เนือ่งจากตอ้งรอการอพัเดตเอกสารจากทางสถานฑตู 

 
การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 5 วนัหลงัไดรั้บการยนืยันกรุ๊ปออกเดนิทางแน่นอน หรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด 
  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 60 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

กรณียกเลกิ 

* ยกเลกิ กอ่นวนัที ่30 เมษายน 2565 ไมม่คีา่ใชจ้า่ย คนืมดัจ าเต็มจ านวน 
* ยกเลกิ 1 พ.ค. 2565 - 90 วนั ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่มัดจ า 31,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้มกีารท าวซีา่แลว้) 

* ยกเลกิ 60-89 วนั ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่ใชจ้่าย 60% + คา่วซีา่ (ถา้มกีารท าวซีา่แลว้) 
* ยกเลกิ 30-59 วนั ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่ใชจ้่าย 85% + คา่วซีา่ (ถา้มกีารท าวซีา่แลว้) 

* ยกเลกิ 01-29 วนั ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่ใชจ้่ายเต็มจ านวน + คา่วซีา่ (ถา้มกีารท าวซีา่แลว้)  
***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทกุ

กรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม*** 

 
หมายเหต ุ:  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางใน กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ให ้ผูเ้ดนิทางทราบล่วงหนา้ 
อยา่งนอ้ย 60 วนัลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนัด

หยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและรักษาผลประโยชนข์อง
ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 การทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ทา่นไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธ

หรอืสละสทิธิ ์การใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้ ทา่นไดท้ าการตกลงหรอืแจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทาง 
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฎเิสธวซีา่และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้  หากทา่นถูกปฎเิส

ธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ 
 สถานฑตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่ และไมค่นืทกุกรณี 

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หากทา่นถกูปฎิ
เสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา  

 

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 
 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอื
ยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 
 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้า่ย

สว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีที่
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ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ใน

กรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 
 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่

สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้
 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 
โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM 

) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ด ้
หอ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่ง
ฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 
 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 
 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกี

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่

จะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 
 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 
 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 
 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 
 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 

13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 
 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 
 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชย

ไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ (Business) ดังนัน้จงึไม่แนะน าให ้
โหลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการเดนิทางที่
บรษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไม่ครอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สญูหาย อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯจะพจิารณาชดเชย

คา่เสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเทา่นัน้ น่ันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าหนักกระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 
20 ตอ่กโิลกรัมเทา่นัน้ ดงันัน้ทา่นจงึไม่ควรโหลดของมคีา่ทกุประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดงันัน้ทา่นตอ้ง
ระวงัทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 
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โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

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

 


