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Code: IH14-Cruise-Med-Wonder-11TK-May-Oct-119-A 

 

11 วนั ลอ่งเรอืทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน 

Royal Caribbean… Wonder of the SEAs! 

 

 

 

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

อนัดอรร์า – วคิ – บารเ์ซโลนา – ปลัมา เดอ มายอรก์า – โพรวองซ ์– ฟอรเ์รนซ ์ 

 ปิซา่ – โรม – เนเปิลส ์– บารเ์ซโลนา (พกัคา้งคนืที ่ประเทศอนัดอรร์า 1 คนื) 

6 – 16 พ.ค. 65 / 14-24 ต.ค. 65 / 21-31 ต.ค. 65 

เร ิม่ตน้ที…่.119,900 บาท  

(พเิศษ!! ราคานีร้วมทวัรพ์าเทีย่วทกุประเทศ /รวมวซีา่เชงเกน้/ รวมคา่ทปิตา่งๆแลว้) 

 

ขอสงวนสทิธิห์ากเรอืมกีารปรบัเปลีย่นทา่เทยีบเรอื ซึง่ทางทวัรจ์ะท าการแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้ตอ่ไป 

โปรแกรม การทอ่งเทีย่ว Shore Excursion ของเรอื อาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัการ

เขา้ออกของตารางเดนิทางเรอื 
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ประเภทหอ้งพกั (เตยีงสามารถแยกเป็น เตยีงคูไ่ด)้ 

 

 หอ้งพกับนเรอืแบบกรุป๊จะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 

ทา่น / 3 เตยีง                       ( TRIPLE ROOM ) ตอ้งท าการตรวจสอบกบับรษิทั เนือ่งจากหอ้งพกับนเรอื 

ทีส่ามารถพกัได ้3 ทา่น มจี านวนจ ากดั 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการจดัเลขหอ้งพกัใหก้บัคณะ เนือ่งจากหอ้งพกับนเรอืเป็นการจองแบบกรุ๊ป และ 

ข ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของประเภทหอ้งพกัในระดบัทีต่า่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัหรอื ช ัน้

เดยีวกนั ตามทีล่กูคา้ตอ้งการ 
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เรอืจะมกีารตรวจ RT-PCR Test ผูโ้ดยสารทกุทา่น ณ วนัเช็คอนิ / เช็คเอาท ์

 

วนัแรก กรงุเทพมหานคร - อสิตนับลู 

 

20.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ีเ่คาน์เตอรเ์ช็คอนิ U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ที ่9 หรอื 10 

อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 หมายเหต:ุ ทา่นตอ้งแสดงหลักฐานไดรั้บวัคซนี Covid 19 ครบ 2 เข็ม ขณะเชค็อนิ 

23.00 น. ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิ TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.15 ชั่วโมง) 

เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสีว่นตัวทุกทีน่ั่ง สายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่าและอาหาร

เชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี 

 

วนัทีส่อง อสิตนับลู – บารเ์ซโลนา – อนัดอรร์า   

 

05.10 น. เดนิทางถงึกรุงอสิตันบูลแวะเปลีย่นเครือ่ง เทีย่วบนิ TK1853 อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี

ภายในสนามบนิอสิตันบลูซึง่มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย  

07.40 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบูล (IST) สูส่นามบนิบารเ์ซโลนา (BCN) โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอร์

ไลนส์ บรกิารอาหารเชา้บนเครือ่งบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.45 ชม.) 

10.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิบารเ์ซโลนา ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง อันดอรร์า ลา เวยา (Andorra La Vella) (ระยะทาง 190 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศอนัดอรร์า  

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงอนัดอรร์า ลาเวยา (Andorra La Vella)  

- ประเทศทีต่ัง้อยู่บนเทอืกเขาพเิรนีส (Pyrenees) ระหว่างประเทศฝร่ังเศส (ทางทศิเหนือ) และสเปน 

(ทางทศิใต)้ ทีร่ะดับความสงูระหว่าง 838 - 2,946 เมตร โดยมเีมอืงหลวงทีช่ ือ่ว่า อันดอรร์า ลา เวยา 

เมอืงนีต้ัง้อยูบ่นเทอืกเขาพเิรนสี โดยมแีมน่ ้า Gran Valira ไหลผา่นตัวเมอืง  

- นอกจากนีแ้ลว้เมอืงหลวงแหง่นีย้งัเป็นเมอืงหลวงทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ทีท่ีส่งูทีส่ดุของยโุรปอกีดว้ย  

- ตัวเมอืงหลวงนัน้จะแบง่เป็นสองสว่น สว่นแรกจะอยูท่างตอนเหนอื สว่นใหญจ่ะประกอบไปดว้ยพืน้ทีเ่ชงิ

พาณชิย ์สว่นทางดา้นทศิใตแ้ละทศิตะวังตก ซึง่อยูใ่นยา่นทีใ่กลก้ับแมน่ ้า Gran Valira จะเป็นเมอืงเกา่ 

สถานทีร่าชการ และสถานทีท่างประวัตศิาสตรต์า่งๆ  

น าท่านชมโบสถ ์Sant Esteve (Sant Esteve's church) โบสถเ์กา่แกซ่ ึง่อยูใ่กล ้ๆ  กันกับอาคารรัฐสภาของ

อนัดอรร์า  

จากนัน้น าทา่นชมสะพาน la Margineda (Bridge of la Margineda) เป็นสะพานหนิทีส่รา้งขึน้ในยคุกลาง มี

ลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมัน และยังถอืว่าอยูใ่นสภาพสมบรูณ์ แมว้่าเวลาจะผ่านมานานแลว้ โดย

สะพานแหง่นีไ้ดส้รา้งขึน้เหนอื แมน่ ้า Gran Valira ซึง่เบือ้งลา่งเป็นสายน ้าทีค่อ่นขา้งเชีย่วกราก  
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จากนัน้น าทา่นชม จัตรัุสกลางกรงุอนัดอรร์า ลา เวยา (The town square) ตืน่ตาตืน่ใจไปกบัทัศนยีภาพของ

หบุเขา ทีห่อ้มลอ้มเมอืงหลวงแหง่นีเ้อาไวอ้ยา่งสวยงาม  

จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูกบัหบุเขามาดรอิ-ูเปราฟิตา-คลารอร ์(Madriu-Perafita-Claror Valley) หบุเขาทีไ่ดรั้บ

การรับรองจากยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี 2004 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Roc Blanc Hotel Andorra **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม  อนัดอรร์า – วคิ - เช็คอนิลงเรอื Royal Caribbean Wonder of the Seas!!! 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงวคิ (Vic) (ระยะทาง 142 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

- เมอืงโบราณทีต่ัง้อยูใ่นแควน้คาตาลุญญา่ (Catalonia) ของสเปน เมอืงนี้เคยถูกโรมันปกครองกอ่นทีจ่ะ

ถูกแขกมัวรเ์ขา้มายดึครองในสมัยศตวรรษที่ 8-9 เรยีกไดว้่าเป็นเมอืงเก่าแก่โบราณทีม่กีารอนุรักษ์

อาคารบา้นเรือน และสถาปัตยกรรมตัง้แต่ยุคโรมัน จนถงึยุคที่มุสลมิเขา้ยดึครอง และเปลี่ยนสู่ยุคที่

ศาสนาครสิตเ์ขา้มามอีทิธพิลอกีครัง้ น าทา่นเทีย่วชมเมอืงเกา่ (Old Town)  

น าท่านเทีย่วชมจัตุรัสมายอร ์หรอื พลาซามายอร ์(Plaza Major) จัตุรัสใจกลางเมอืงเกา่ทีย่ังคงหลงเหลอื

กลิน่อายของอาคารบา้นเรอืนยคุโบราณทีเ่ลอคา่ยิง่  

จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัอาคารโรมนัโบราณ (Templo Romano De Vic) ทีย่ังคงสภาพสมบรูณ์แบบได ้

จนถงึปัจจบุนั  

ไดเ้วลาน าทา่นถา่ยรปูกบัอนุสาวรยีล์าบัต เอ วคิ (Labat A Vic) อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของ

เมอืงโบราณแหง่นีไ้ดต้ามอธัยาศัย  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูบ่ารเ์ซโลนา 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารไทย 

14.30 น. น าท่านเชค็อนิขึน้เรอืส าราญ Royal Caribbean “Wonder of the SEAs”  รอบปฐมฤกษท์ีเ่ปิด

ใหบ้รกิารในเสน้ทางเมดเิตอรเ์รเนยีนเป็นทีแ่รก 

 ทางเรอืจะมกีารตรวจ RT-PCR กอ่นท าการเชค็อนิขึน้เรอื อนัเป็นมาตรการหลักในการป้องกนั Covid 19 และ

ทกุทา่นตอ้งแสดงวัคซนีพาสปอรต์ทีไ่ดรั้บการฉีดวัคซนีครบโดสในขณะเชค็อนิดว้ย 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

วนัทีส่ ี ่ ปลัมา เดอ มายอรก์า้ – พระราชวงัหลวง – ปราสาทเบลเวอร ์– มหาวหิารปลัมา  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

08.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ที ่ทา่เรอืปัลมา เดอ มายอรก์า (Palma de Mallorca)  

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงปัลมา เดอ มายอรก์า (Palma de Mallorca) แหง่ หมูเ่กาะมายอรก์า (Mallorca)  
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- หมูเ่กาะแสนสวยในประเทศสเปน ซึง่ตัง้อยูใ่นทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน เป็นเกาะใหญ่ทีส่ดุในหมูเ่กาะแบลี

แอรกิ เมอืงหลวงของเกาะคอืเมอืงปัลมา เมอืงซึง่เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเทีย่วในวันหยุดที่

ไดรั้บความนยิมมาก           

น าทา่นเขา้ชมปราสาทเบลเวอร ์(Bellver Castle)  

- หนึง่ในป้อมปราการโบราณทีส่รา้งขึน้ชว่งตน้ศตวรรษที ่14 มคีวาสงูประมาณ 112 เมตร ตัง้อยูบ่นเนนิ

เขานอกตัวเมอืงปัลมา สรา้งขึน้เพือ่อทุศิแกก่ษัตรยิเ์จมสท์ี ่2 แหง่มายอรก์า  ซึง่แรกเริม่เป็นทีพ่ านักของ

ราชวงศ ์แตภ่ายหลังถกูเปลีย่นมาใชเ้ป็นทีจ่องจ านักโทษในชว่งกลางศตวรรษที ่18 จนถงึศตวรรษที ่20 

ปัจจบุนัเปิดเป็นพพิธิภณัฑใ์หนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ขา้ชมทั่วไป  

น าทา่นเดนิทางสู ่มหาวหิารเลอซ ู(La Seu, Cathedral of Palma)  

- โบสถโ์กธคิโรมันคาทอลกิ คู่บา้นคู่เมอืงของเกาะมายอรก์า สรา้งขึน้ตามบัญชาของกษัตรยิเ์จมสท์ี ่1 

แหง่อารากอนในปี ค.ศ. 1229 และเสร็จสิน้ในปี ค.ศ.1601 โดยใชเ้วลาร่วม 370 ปีในการกอ่สรา้ง และ

ไดม้กีารปรับปรุงตามแบบฉบับของอันโตนโิอ เกาดี ้สถาปนกิและผูอ้อกแบบผูม้ชี ือ่เสยีงแห่งเมอืงบาร์

เซโลนาในชว่งระหวา่งปี ค.ศ.1901-1914  

น าท่านเขา้ชมความงดงามภายในมหาวหิารแห่งปัลมา ชมความงามของสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิโรมันที่

ตกแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ตกแตง่ดว้ยกระจกลายสทีีใ่หญท่ีส่ดุในโลกอกีดว้ย 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมพระราชวังหลวงอลัมาไดนา (Royal Palace of La Almadaina)  

 - สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่14 เป็นทีป่ระทับของกษัตรยิแ์ละราชนิีสเปน ระหว่างการพ านักในมายอรก์า 

พระราชวังแหง่นีส้รา้งขึน้ตรงขา้มกับมหาวหิารแห่งปัลมา เป็นจุดเช็คอนิทีส่ าคัญทีนั่กท่องเทีย่วทั่วโลกตอ้ง

มาเยอืนหากมายงัหมูเ่กาะมายอรก์า น าทา่นเขา้ชมความสวยงามและความยิง่ใหญข่องพระราชวังหลวงแห่ง

หมูเ่กาะมายอรก์า  

 สมควรแกเ่วลาอสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นและเก็บภาพความสวยงามของเมอืง หรอืจะเลอืกซือ้ของฝากตาม

อธัยาศัย  

15.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เทยีบเรอืปัลมา เดอ มายอรก์า 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://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%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://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%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2_(%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2)
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16.00 น. เรอืออกเดนิทางจากทา่เทยีบเรอื ปัลมา เดอ มายอรก์า มุง่หนา้สูท่า่เทยีบเรอืมารก์เซย ์(โพรวองซ)์ 

อสิระใหท้า่นพักผอ่น บนเรอืส าราญหรตูามอธัยาศัย ทา่นสามารถเลอืกรับประทานอาหารหรอืน่ังเลน่ในคลับ 

เลาจน ์ หรอืท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไมว่า่จะเป็นชอ้ปป้ิงทีร่า้นขายสนิคา้

ปลอดภาษีบนเรอื (Duty Free) และสว่นสนัทนาการอืน่ๆอกีมากมาย กจิกรรมความบนัเทงิอนัหลากหลายที่

ทา่นสามารถเลอืกใชบ้รกิารบนเรอืส าราญ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

 

 

 

วนัทีห่า้ โพรวองซ ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

09.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืมารก์เซย ์(โพรวองซ)์ ประเทศฝร่ังเศส 

น าทา่นเขา้ชมอาสนวหิารมารแ์ซย ์(Cathedral de la Major)  

- ชือ่เต็มว่า อาสนวหิารนักบุญมารยีอ์งคใ์หญ่แห่งมารแ์ซย ์เป็นโบสถโ์รมันคาทอลกิทีม่ฐีานะเป็นอาสน

วหิาร ที่ตัง้อยู่ที่เมอืงมาร์แซย ์จังหวัดบุช-ดูว์-โรน แควน้โพรวองซซ์าลป์โกตดาซรู์ ประเทศฝร่ังเศส 

อาสนวหิารมารแ์ซยม์ฐีานะเป็นอาสนวหิารรองมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1896 และเป็นทีต่ัง้อาสนของอัครมุข

มณฑลแหง่มารแ์ซย ์ 

จากนัน้น าทา่นเขา้ชมส านักสงฆเ์ซ็นตว์คิเตอร ์(Abbey of St. Victor) ทีก่อ่ตัง้ขึน้ในชว่งปลายสมัยโรมันใน

มารเ์ซยท์างตอนใตข้องฝร่ังเศสตัง้ชือ่ตามนักบญุทหารและพลชีพีในทอ้งถิน่วกิเตอรอ์อฟมารเ์ซย ์
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมป้อมปราการซองจวน (Fort Saint Jean)  

- สรา้งขึน้ในปี 1660 โดย Louis XIV ทีป่ากทางเขา้ Old Port นับตัง้แต่ปี 2013 สะพานแห่งนี้เชือ่มโยง

กันดว้ยสะพานเชือ่มโยงสองแห่งกับยา่นประวัตศิาสตร ์Le Panier และพพิธิภัณฑอ์ารยธรรมยโุรปและ

เมดเิตอรเ์รเนยีน  

 สมควรแกเ่วลาน าท่านสูถ่นนเลอพาเนีย (Le Panier) ยา่นเมอืงเกา่ของมารก์เซย ์เป็นบรเิวณทีช่าวกรกีได ้

เขา้มาตัง้รกรากทีน่ีก่วา่ 2,600 ปี ตัวเมอืงเกา่ตัง้อยูท่างตอนเหนอืของทา่เรอืเกา่ (Old Port)  

 ไดเ้วลาน าทา่นเขา้ชม Vieille Charite อาคารเกา่แกท่ีส่รา้งในปี ค.ศ. 1640 เพือ่เป็นทีพ่ักพงิของคนยากจน

ในเมอืง ต่อมาไดม้กีารสรา้งโบสถต์ามศลิปะแบบ Italian Baroque ขึน้มาดว้ย หมูอ่าคารนี้ยังคงสภาพ

สมบรูณ์มาถงึปัจจบุนัและกลายเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะทีเ่ก็บรักษางานชัน้เยีย่มอกีดว้ย 
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16.30 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เทยีบเรอืมารก์เซย ์

18.00 น. เรอืออกเดนิทางจากทา่เทยีบเรอืมารก์เซย ์มุง่หนา้สูท่า่เทยีบเรอื ลา สเปเซยี (La Spezia) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

วนัทีห่ก ฟลอเรนซ ์- ปิซา่ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

08.30 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เทยีบเรอื ลา สเปเซยี (La Spezia) ประเทศอติาล ี

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟลอเรนซ ์ (Florence) หรอืทีช่าวอติาเลีย่น อ่านออกเสยีงว่า ฟิเรนเซ ่(Firenze) 

(ระยะทาง 164 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.)  

น าทา่นชมเขตเมอืงเกา่กรงุฟลอเรนซ ์เมอืงตน้ต าหรับศลิปะแบบเรเนซองส ์ 

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัโบสถซ์านตา มาเรยี เดลฟิโอเร (Basilica Di Santa Maria Del Fiore)  

- โบสถท์ีส่รา้งขึน้ในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่13 ดา้นหนา้โบสถป์ระดับตกแต่งดว้ยหนิออ่น สขีาว เขยีว 

และชมพู  มหาวหิารแห่งนี้ใหญ่เป็นล าดับ 4 ของทวปียโุรปรองจาก มหาวหิารเซนตปี์เตอร์ มหาวหิาร

เซนตพ์อล และมหาวหิารมลิาน  

น าทา่นชม จัตรัุสไมเคลิ แองเจโล เพือ่ชมรปูปัน้จ าลองของ "เดวดิ" ทีโ่ดง่ดังในต านาน    

จากนัน้น าทา่นชมสะพานเวคคโิอ (Ponte Vecchio)  

- สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1345 โดยนักออกแบบชือ่ Teddeo Gaddi คอื สะพานเก่าแกท่ีส่ดุของเมอืง เป็น

สะพานเดยีวของฟลอเรนซท์ีร่อดพน้การท าลายจากชว่งสงครามโลกมาได ้ปัจจุบันกลายเป็นจุดชมววิ 

แหลง่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญของเมอืง 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารไทย 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปิซา่ (Pisa) (ระยะทาง 82 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.)   
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- เมอืงบา้นเกดิของ กาลเิลโอ นักดาราศาสตรเ์อกของโลก เมอืงนี้ที่เป็นที่รูจ้ักอย่างดเีกีย่วกับหอเอน

เมอืงปิซา่ ซากโบราณวัตถุของเมอืงทีย่ังหลงเหลอืจากศตวรรษที ่5 กอ่นครสิตกาล  เมอืงปิซา่ไดรั้บ

เลอืกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ. 1987  

น าทา่นชมและถา่ยรปูกบัหอเอนเมอืงปิซา่ (The Leaning Tower of Pisa)  

- ตัง้อยูใ่นจัตุรัสเดล ดูโอโม ่(Piazza Del Duomo) หอระฆังของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ เป็น

หอทรงกระบอก 8 ชัน้ สรา้งดว้ยหนิออ่นสขีาว กาลเิลโอเคยใชห้อนี้ทดลองเกีย่วกับเรือ่งแรงโนม้ถ่วง

ของโลก นอกจากนีห้อเอนเมอืงปิซา่ยงัเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลางอกีดว้ย 

 

 

 

18.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เทยีบเรอืลา สเปเซยี  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

20.30 น.  เรอืเดนิทางออกจากทา่เรอื ลา สเปเซยี (La Spezia) เพือ่มุง่หนา้สู ่ทา่เรอืชวิคิตาเวคเคยี 

 

วนัทีเ่จ็ด วาตกินั – พพิธิภณัฑว์าตกินั – ปราสาทเซนตแ์องเจโล – เมอืงโบราณออสเทยี อนัทกิา  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

07.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอื ชวิคิตาเวคเคยี ประเทศอติาล ี

08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ นครรัฐวาตกิัน (Vatican) รัฐอสิระทีเ่ล็กทีสุ่ดและเป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิาย

โรมนัคาทอลกิ  

 น าทา่นเขา้ชม มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St. Peter’s Basilica)  

- ซึง่ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นมหาวหิารทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก รูจ้ักกันโดยชาวอติาลวี่า Basilica di San 

Pietro in Vaticano หรอื เซนตปี์เตอรบ์าซลิกิา (Saint Peter's Basilica) มหาวหิารนี้เป็นมหาวหิารหนึง่

ในสีข่องมหาวหิารหลักในกรุงโรม ประเทศอติาล ี อยูใ่นนครรัฐวาตกิัน เป็นดนิแดนทีต่ัง้อยูใ่จกลางกรุง

โรมและเป็นทีป่ระทับของพระสนัตปาปา ซึง่เป็นประมขุสงูสดุแห่งศาสนาครสิต ์นกิาย Roman Catholic 

State of the Vatican City ซึง่นครรัฐวาตกินัจัดวา่เป็นประเทศทีม่ขีนาดเล็กทีส่ดุในโลก อนัมศีูนยก์ลาง

คอืมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์ซึง่ไดรั้บการออกแบบโดยอจัฉรยิะบคุคล Michelangelo  

 จากนัน้น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑว์าตกินั (Vatican Museum)  
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- พพิธิภัณฑท์างศาสนาและศลิปะขนาดใหญ่ตัง้อยู่ในนครรัฐวาตกิัน กรุงโรม ประเทศอติาล ีสรา้งขึน้ใน

สมเด็จพระสันตะปาปาจูเลยีสที ่2 ในชว่งตน้ศตวรรษที ่16 เป็นสถานทีท่ีเ่ก็บรวบรวมผลงานทางศลิปะ

ของศาสนจักรคาทอลกิทีม่อีายุหลายรอ้ยปี โดยวัตถุทีจ่ัดแสดงในพพิธิภัณฑแ์ห่งนี้มมีากกว่า 70,000 

ชิน้ ทัง้ยงัเป็นสถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วจะมโีอกาสไดช้มผลงานชิน้เอกของศลิปินระดับโลกหลายทา่น  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย  น าทา่นเขา้ชมความยิง่ใหญข่องปราสาทเซนตแ์องเจโล (St. Angelo Castle)  

- ปราสาทเกา่แกอ่ายกุวา่ 1,900 ปี สมยักอ่นใชเ้ป็นสสุานส าหรับจักรพรรดโิรมนัและครอบครัว สรา้งในยคุ

พระเจา้ฮาเดรยีน โดยป้อมทรงกลมตรงกลางมเีสน้ผ่านศูนยก์ลางประมาณ 200 ฟตุ มคีวามแข็งแรง

ทนทานมาก ตอ่มาในศตวรรษที ่14 พระสนัตะปาปานโิคลัสที ่3 ไดเ้ปลีย่นน ามาใชเ้ป็นปราสาทเพือ่พัก

อาศัย และใชเ้ป็นป้อมปราการ นอกจากนี้ยังใชเ้ป็นทีคุ่มขังนักโทษอกีดว้ย ซึง่ปราสาทนี้เคยไดช้ือ่ว่า

เป็นอาคารทีส่งูทีส่ดุในกรงุโรม และการตกแตง่บางสว่นยงัแสดงถงึศลิปะสมยัยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการ ใน

หลายพันปีทีผ่า่นมาก็ถกูตอ่เตมิตกแตง่จนมคีวามสวยงามอลังการมาจนถงึตอนนี ้ปัจจบุนัเป็นพพิธิภณัฑ์

แหง่ชาตขิองกรงุโรม  

ไดเ้วลาน าทา่นเขา้ชมเมอืงโบราณออสเทยี อนัทกิา (Ostia Antica Ancient City)  

- แหล่งโบราณคดขีนาดใหญ่ใกลก้ับเมอืงทันสมัยของ Ostia ซึง่เป็นทีต่ัง้ของเมอืงท่าเรอืของกรุงโรม

โบราณ ต านานเล่าว่า Ostia Antica ก่อตัง้ขึน้ทีป่าก Tyber ในศตวรรษที ่7 โดยกษัตรยิ ์Ancus 

Marciusto เพือ่ป้องกันกรุงโรมจากการโจมตีทางทะเล และยังเป็นเมอืงท่าเรอืในการคา้ขายและจัดหา

อาหารเขา้สู่กรุงโรมอกีดว้ย เรยีกไดว้่าเป็นเมอืงท่าทีม่คีวามส าคัญกับกรุงโรมในอดตีมาก เห็นไดจ้าก

เมอืงโบราณและซากปรักหักพังทีย่งัคงสมบรูณ์ สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความรุง่เรอืงของเมอืงทา่แหง่นีใ้นอดตี 
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17.00 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูท่า่เรอืชวิคิตาเวคเคยี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

20.00 น. เรอืส าราญออกจากทา่เทยีบเรอืชวิคิตาเวคเคยีมุง่หนา้สูท่า่เทยีบเรอืเนเปิลส ์ประเทศอติาล ี

 หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

วนัทีแ่ปด เนเปิลส ์– โวเมอรโ์ร – ปราสาทเซนตแ์อลโม - เมอืงโบราณเฮอรค์ลูาเนยีม- พระราชวงัหลวง 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

07.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืเนเปิลส ์ประเทศอติาล ี

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโวเมอรโ์ร (Vomero)  

น าทา่นเขา้ชมปราสาทเซนตแ์อลโม (Castle of St. Elmo)  

- ป้อมปราการยคุกลางทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขาโวเมอรโ์ร ตดิกบั Certosa di San Martino ซึง่สามารถมองเห็น

เมืองเนเป้ิลส์ในอิตาลี ชื่อ "Sant'Elmo" มาจากอดีตโบสถ์สมัยศตวรรษที่ 10 ที่อุทิศใหก้ับ 

Sant'Erasmo ยอ่มาจาก "Ermo" และในทีส่ดุก็เปลีย่นเป็น "Elmo" ป้อมปราการตัง้อยูใ่กลก้บัปลายทาง

ดา้นบนของ Petraio ซึง่เป็นเสน้ทางเดนิเทา้ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืงระหวา่งเนเปิลสบ์นและลา่ง  

จากนัน้น าทา่นเขา้ชมปราสาทเดลโลโว (Castle of Dellovo)  

- ปราสาททีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในเนเปิลส ์ปราสาททีปั่จจุบันตัง้อยู่บนเกาะบอรโ์ก มารนิาโร ซึง่เป็นเกาะเดมิที่

ชาวกรกีเขา้มาตัง้รกรากครัง้แรกในศตวรรษที ่7 กอ่นครสิตกาล สรา้งขึน้โดยชาวนอรม์นัในศตวรรษที ่12 

นับเป็นอกีปราสาทโบราณทีย่งัคงสภาพสมบรูณ์แมจ้ะผา่นมาหลายรอ้ยปี 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมเมอืงโบราณเฮอรค์ลูาเนยีม (Herculaneum Ancient City)  

- เมอืงโรมันโบราณทีต่ัง้อยูใ่นเขตชานเมอืงของเนเปิลส ์และถูกฝังโดยเถา้ถ่านทีต่กลงมาและลาวาจาก

การปะทุของภเูขาไฟวสิุเวยีสในปี ค.ศ. 79 เรยีกไดว้่าเป็นอกีเมอืงโบราณทีโ่ดนฝังจากการระเบดิของ

ภูเขาไฟวสิุวียส ไม่ต่างจากเมอืงปอมเปอิ จากนั้นน าท่านเที่ยวชมเมอืงเนเป้ิล เมืองศูนยก์ลางทาง

ประวัตศิาสตรท์ีใ่หญท่ีส่ดุในยโุรป และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโก (Unesco) ใหเ้ป็นเมอืง

มรดกโลก ในปี ค.ศ.1995  

น าทา่นชมและถา่ยรปูกบัจตรัุสเพลิบสิซโิต (Piazza del Plebiscito)  

- หนึง่ในจตุรัสทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในเมอืงเนเป้ิล ตัง้อยู่ใกล ้ๆ กับบรเิวณอา่ว ซึง่ถูกลอ้มรอบไปดว้ยเหล่า

อาคารสถานทีท่ีม่คีวามส าคัญของเมอืง  

น าท่านเขา้ชมราชวังหลวงแห่งเนเปิลส ์(Royal Palace of Naples) เป็น 1 ใน 4 ของทีพ่ านักของกษัตรยิ์

แห่งราชวงศบ์รูบ์ง (Bourbon Kings) หนึง่ในราชวงศท์ีส่ าคัญทีส่ดุในทวปียโุรป (***หากราชวังปิดใหเ้ขา้

ชม ทางทัวรจ์ะจัดหาโปรแกรมทดแทน)  

อสิระใหท้า่นไดม้เีวลาชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม และ สนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศัย หรอืจะเลอืกเก็บภาพความ

น่าประทับใจของเมอืงเนเปิลส ์กับงานสถาปัตยกรรมของหมู่อาคารเก่าแก่มากมายที่ยังคงสะทอ้นความ

รุง่เรอืงของอาณาจักรโรมนัในอดตีไดอ้ยา่งดเียีย่ม 

18.00 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูท่า่เทยีบเรอืเนเปิลส ์
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20.00 น.  เรอืเดนิทางออกจากทา่เรอืเนเปิลส ์เพือ่มุง่หนา้สูท่า่เทยีบเรอืบารเ์ซโลนา ประเทศสเปน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

 หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

วนัทีเ่กา้ Cruising  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

อสิระใหท้า่นพักผอ่น บนเรอืส าราญหรตูามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลอืกรับประทานอาหารหรอืน่ังเล่นใน

คลับ เลาจน์ หรอืท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นชอ้ปป้ิงทีร่า้นขาย

สนิคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กจิกรรมความบันเทงิอัน

หลากหลายทีท่า่นสามารถเลอืกใชบ้รกิารบนเรอืส าราญ เชน่ 

Public Room  : บารแ์ละเลาจน,์ หอ้งสมดุ, หอ้งอนิเตอรเ์นต 

Entertainment :ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืมจีดัแสดงหรอืจะเลอืกน่ังเลน่ในคลับ เลาจน ์ บารต์า่งๆ

หลากหลายสไตลค์าสโิน, ดสิโกเ้ธค, หอ้งเลน่เกมส ์

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

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

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

หมายเหต ุ     กอ่นเรอืกลับเทยีบทา่ในค ่าวันนีท้า่นจะไดรั้บป้ายผูกกระเป๋าสตี่างๆ ซึง่เป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋า

ลงจากเรอื ทา่นจะตอ้งจัดกระเป๋าใบใหญว่างไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของเครือ่งใชท้ีจ่ าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดนิทางใบเล็ก 

เพราะเจา้หนา้ทีข่องเรอืจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญข่องทา่นไปตัง้แต่กลางดกึ และบัญชคี่าใชจ้่ายต่างๆ จะถูกสง่มาใหท้่าน

ตรวจเชค็กอ่นท าการช าระในวันรุง่ขึน้ ส าหรับทา่นทีต่อ้งการช าระผา่นบตัรเครดติ ทางบรษัิทเรอืจะชารจ์คา่ใชจ้า่ยผา่นบตัร

เครดติทีท่า่นไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวันทีท่า่นเชค็อนิโดยอตัโนมตั ิ
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วนัทีส่บิ บารเ์ซโลนา - เขา้ชมมหาวหิารซากราดา้ ฟามเิลยีร ์- เขา้ชมคาซามลิา – ชอ้ปป้ิง - อสิตนับลู 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

05.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืบารเ์ซโลนา ประเทศสเปน 

08.00 น. น าทา่นเชค็เอาทอ์อกจากเรอืส าราญ พรอ้มรับกระเป๋าสมัภาระ 

 น าทา่นเขา้ชมมหาวหิารซากราดา้ ฟามเิลยีร”์ (Sagrada Familia)  

- สัญลักษณ์แห่งสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ทีส่งูใหญ่ถงึ 170 เมตร ออกแบบกอ่สรา้งอย่างสวยงามแปลกตาตัง้แต่ปี 

ค.ศ. 1882 โบสถ์ที่สรา้งไม่เสร็จนี้เป็นสัญลักษณ์ของบาร์เซโลนา  เป็นงานชัน้ยอดที่แสดงถึง

อจัฉรยิภาพของ เกาดี ้สถาปนกิผูเ้ลือ่งชือ่ ตัง้อยูบ่นถนน Carrer de Mallorca งานชิน้นี้มคีวามแปลกตา

จากงานชิน้อืน่ของเกาด ี 

ไดเ้วลาน าทา่นเขา้ชมคาซามลิา (Casa Mila)  

- สรา้งมาตัง้แต่ปี 1906 – 1912 เป็นอพารท์เมน้ทห์ลังสดุทา้ยทีอ่อกแบบโดยเกาด ี(Gaudi) เจา้ของตกึ

คอื Pere Milà และ Roser Segimón ชาวอเมรกิันทีม่ฐีานะจากการท าสวนกาแฟในประเทศกัวเตมาลา 

โดยไดจ้า้งเกาด ี(Gaudi) ใหม้าออกแบบอพารท์เมน้ทส์ว่นตัวใหโ้ดยเฉพาะ และมแีผนในการเปิดใหค้น

อืน่เชา่เพือ่อาศัย แมก้ระทั่งเจา้ชายจากประเทศอยีปิตก์็เคยมาเชา่เพือ่พักอาศัยทีน่ีม่าแลว้  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารไทย 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูห่า้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ El Corte Ingles ซึง่เป็นหา้งทีร่วมสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ

มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม หรอื ของฝากตามอธัยาศัย 

15.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิบารเ์ซโลนา (BCN) เพือ่เชค็อนิและท า Tax Refund  

18.45 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิบารเ์ซโลนา กลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TK1856 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.25 

ชัว่โมง) บรกิารอาหารกลางวัน เครือ่งดืม่ และพักผอ่นบนเครือ่งบนิ 

23.20 น. เดนิทางมาถงึนครอสิตันบลู แวะเปลีย่นเครือ่ง 
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วนัทีส่บิเอ็ด กรงุเทพมหานคร 

 

01.45 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่ TK68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9.35 ชัว่โมง) สายการบนิมบีรกิาร

อาหารค า่และอาหารเชา้ บนเครือ่งบนิ 

15.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

11 วนั ลอ่งเรอืทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน 

Royal Caribbean… Wonder of the SEAs! 

ราคาทวัร ์119,900 บาท (เร ิม่ตน้หอ้ง Inside) 6 – 16 พ.ค. 65 / 14-24 ต.ค. 65 / 21-31 ต.ค. 65 

 

อตัราคา่บรกิาร ปี 2565 พฤษภาคม / ตลุาคม 2565 

ราคาผูใ้หญ ่(พกัหอ้งคู ่INSIDE) ทา่นละ 119,900 

อพัเกรดเป็นหอ้งพักแบบมรีะเบยีงทะเล  

(พกัหอ้งคู ่Sea-View Balcony) ทา่นละ 

17,000 

พักเดีย่วเพิม่ ทา่นละ  

(คดิทีห่อ้งพักแบบ INSIDE ซึง่เป็นราคาเริม่) 

49,000 

ราคาผูใ้หญ/่เด็ก (หอ้งพัก 3 ทา่น) ทา่นละ 115,900 

เด็กทารก อายไุมเ่กนิ 2 ปี  

 (นับอายจุนถงึวันเดนิทางกลับ) 

49,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ (ราคา

ยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 

90,000 – 120,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิหักคา่ใชจ้า่ย (ผูใ้หญ)่   

(ไมร่วมตัว๋ BKK-IST-BCN-IST-BKK) 

23,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิ 

ทีส่ายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่ 18 ตลุาคม 2564) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได  ้

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

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วลอ่งเรอืส าราญ (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (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) 

ประกนัครอบคลมุการตดิเชือ้ Covid 19 

 คา่ภาษี (Port Fee) ในทกุประเทศ  

 คา่บรกิาร (Service fee, Gratuities) บนเรอื 
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 คา่วซีา่เชงเกน้ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และ ทปิตา่งๆ 

  

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่เจา้หนา้ทีย่กกระเป๋า ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตัวทา่นเองเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่ซักรดี, โทรศพัท,์ แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยันกรุ๊ปออกเดนิทางแน่นอนหรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด 

  ส ารองทีน่ ัง่ (ผูเ้ดนิทางพกัเดีย่ว) ทา่นละ 61,000 บาท 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 60 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

กรณียกเลกิ 

กรณียกเลกิ (ตามเงือ่นไขของเรอืส าราญ) 

* ยกเลกิ 120 วนั ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง คดิคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท 

* ยกเลกิ 30-119 วนั ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้่ายตามความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้ ไมว่า่จะเป็น

คา่มัดจ าเรอื, มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ, คา่วซีา่ หรอื คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้จรงิ 

* ยกเลกิ 0-29 วนั ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทกุ

กรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม*** 

หมายเหต ุ:  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางใน กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ให ้ผูเ้ดนิทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนัด

หยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและรักษาผลประโยชนข์อง

ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 การทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ทา่นไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธ

หรอืสละสทิธิ ์การใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้ ทา่นไดท้ าการตกลงหรอืแจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฎเิสธวซีา่และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้                  หาก

ทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ หลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ 

 สถานฑตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่ และไมค่นืทกุกรณี 

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะ ไม่รับผดิชอบ             หาก

ทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา  

 

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกับคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอื

ยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้า่ย

สว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีที่

ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ใน

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

ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่

สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

หอ้งพกับนเรอื 

 หอ้งพักบนเรือแบบกรุ๊ปจะเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมีความประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง                       

( TRIPLE ROOM ) ตอ้งท าการตรวจสอบกบับรษัิท เนือ่งจากหอ้งพักบนเรอื ทีส่ามารถพักได ้3 ทา่น มจี านวนจ ากดั 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการจัดเลขหอ้งพักใหก้บัคณะ เนื่องจากหอ้งพักบนเรอืเป็นการจองแบบกรุ๊ป และ ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของ

ประเภทหอ้งพักในระดบัทีต่า่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัหรอื ชัน้เดยีวกนั ตามทีล่กูคา้ตอ้งการ 

 

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 าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ 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

บรษัิททวัรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ 

 

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 
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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: 08 1929 9293 คะ่ 

 


