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Code: IE04-Cruise-ISR-MSCMusica-118TK-Oct2023-129-A230315 

 

คร ัง้หนึง่ในชวีติ ... อสิราเอล 

MSC MUSICA 11 DAYS 8 NIGHTS 

 

 

เร ิม่ตน้ 129,900.- 

รวม!! เทีย่ว + พกัในเอเธนส ์1 คนื และ ทวัรเ์ทีย่วทกุพอรต์ทีเ่รอืเทยีบทา่ 

✅ เอเธนส ์... ตามรอยเทพเจา้กรกี   ✅ ซานโตรนิ ี... เกาะสวรรคข์องกรซี 

✅ คซูาดาช ี... เมอืงหลวงเอเชยีแหง่อาณาจกัรโรมนั ✅ ลมีาซอล ... ไซปรสั เกาะสวรรคท์ีต่อ้งไป 

✅ เยรซูาเลม ... ดนิแดนศกัดิส์ทิธิแ์หง่ 3 ศาสนา ✅ มโิคนอส ... เมอืงตากอากาศสสีนัสดใส 

EARLY BIRD BOOKING … สว่นลด 5,000 บาท ส าหรบั 8 ทา่นแรกเทา่น ัน้!! 
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แผนการเดนิทาง 

 

 

วนัทีเ่ดนิทาง เทีย่วบนิ สนามบนิตน้ทาง สนามบนิ

ปลายทาง 

เวลาออก เวลาถงึ 

วันแรก TK 69 BKK IST 23.05 05.20+1 

วันทีส่อง TK 1843 IST ATH 07.40 09.05 

วันทีส่บิ TK 1846 ATH IST 15.40 17.10 

วันทีส่บิเอด็ TK 68 IST BKK 01.45 15.25 

- ตารางเวลาบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงเวลาตามประกาศของสายการบนิ - 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ - อสิตนับลู 

 

19.00 น. หัวหนา้ทัวรร์อตอ้นรับทกุทา่นที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู9-10 เคานเ์ตอร์

เชค็อนิแถว U สายการบนิ Turkish Airlines 

23.05 น. บนิสู ่สนามบนิอสิตันบลู ประเทศตรุเคยี โดยเทีย่วบนิ TK 069 

 

วนัทีส่อง อสิตนับลู - เอเธนส ์

 

05.20 น. ถงึ สนามบนิอสิตันบลู เพือ่เปลีย่นเทีย่วบนิ 

07.40 น. บนิสู ่เมอืงเอเธนส ์ประเทศกรซี โดยเทีย่วบนิ TK 1843 

09.05 น. ถงึ สนามบนินานาชาตเิอเลฟเทรอิอส เวนเิซลอส เมอืงเอเธนส ์ประเทศกรซี 

= ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร = 
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เดนิทางสู ่แหลมซูเนยีน (Cape Sounion) 

 ชม วหิารแหง่โพไซดอน (Temple of Poseidon)  

เทพเจา้แหง่ทอ้งทะเลและมหาสมทุร ตัง้อยูป่ลายหนา้ผาตดิทะเลอเีจีย้น คาดวา่สรา้งขึน้เมือ่ 444 

ปีกอ่นครสิตก์าล ซึง่มอีายมุากกวา่ 2,000 ปีแลว้ในปัจจบุนั ชาวกรซีในอดตีทีจ่ะตอ้งเดนิทางสูท่ะเล

มกัจะมาบวงสรวงขอพรใหเ้ดนิทางโดยปลอดภยัทีว่หิารแหง่นี้ 

 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

 

บา่ย  ทอ่งเทีย่วในเมอืงเอเธนส ์ 

 ถา่ยรปู สนามกฬีาโอลมิปิค (Olympic Stadium)  

ซึง่ไดรั้บการบรูณะขึน้มาใหมแ่ละใชใ้นการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิคเป็นครัง้แรกในปีค.ศ.1896   

 ผา่นชม จตัรุสัซนิต ัก๊มา่ (Syntagma Square)  

ทีต่ัง้ของรัฐสภาแหง่ชาต ิและอนุสรณ์ทหารนรินาม ซึง่ทกุๆ ชัว่โมงจะมกีารผลัดเปลีย่นเวรทหาร

ประจ าหนา้อาคาร 

 ชอ้ปป้ิง ยา่นพลากา้ (Plaka)  

แหลง่รวมนักทอ่งเทีย่วจากทั่วทกุมมุโลก ตรอกซอกซอยเต็มไปดว้ย รา้นคา้ บาร ์ภตัตาคาร คกึคัก

พลกุพลา่นไปดว้ยผูค้นทัง้กลางวันและยามค ่าคนื มรีา้นของฝากของทีร่ะลกึมากมาย สดุเขตยา่นพ

ลากา้ คอืยา่นเมอืงใหมอ่ดุมไปดว้ยรา้นคา้แฟชัน่หรรูะดบัโลก และ ถนนคนเดนิทีเ่ป็นระเบยีบ

สวยงาม 

 ผา่นชม สถานทีส่ าคญัตา่งๆ ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึความยิง่ใหญข่องชมุชนในอดตีถงึแมว้า่วันนีจ้ะเป็น

ซากปรักหักพัง เชน่ ประตชูยัเฮเดรยีน หอสมดุแหง่ชาต ิศนูยร์วมของปราชญส์มยัโบราณ  

 

ค ่า  รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

ทีพ่กั  Hotel Stanley 4* หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม เอเธนส ์- พริาอสุ 

 

เชา้  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่ัก 

  ทอ่งเทีย่วในเมอืงเอเธนส ์

 เขา้ชม อะโครโปลสิ (Acropolis)  

โบราณสถานอนัทรงคณุคา่ทางประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคดซีึง่ตัง้อยูบ่นเนนิเขาสงู เชือ่กนัวา่บน

เนนิเขาแหง่นีเ้ป็นทีส่ถติของเทพเีอเธน่า เทพแีหง่ปัญญา ซึง่ตอ่มาองคก์ารยเูนสโก (Unesco) ได ้

ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกดา้นวัฒนธรรม ในปี ค.ศ.1987  

 เขา้ชม วหิารพารเ์ธนอน (Parthenon)  

วหิารศักดิส์ทิธิท์ีส่รา้งขึน้เพือ่อทุศิแดเ่ทพเีอเธน่า เป็นวหิารทีส่รา้งดว้ยหนิออ่นทัง้หลังรายลอ้มดว้ย

เสาหนิแบบดอรคิซึง่ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกทีส่รา้งขึน้ในโลกยคุ

คลาสสคิหรอืยคุทองของกรซี ชว่งประมาณ 450-300 ปีกอ่นครสิตกาล และทัว่โลกตา่งยอมรับกนั

วา่เป็นวหิารแบบดอรคิทีใ่หญแ่ละสมบรูณ์แบบทีส่ดุในโลกศลิปะของกรซี 
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กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

บา่ย  เดนิทางสู ่ทา่เรอืพริาอสุ (Piraeus) เพือ่เตรยีมตวัขึน้เรอืส าราญ 

14.00 น. เชค็อนิช ึน้ เรอืส าราญ MSC MUSICA 

ค ่า  รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารในเรอืส าราญ 

22.00 น. ออกเดนิทางสูท่ะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน มุง่หนา้สู ่เกาะซานโตรนิ ี(Santorini) 

ทีพ่กั  MSC Musica 

 

วนัทีส่ ี ่ ซานโตรนิ ี(ประเทศกรซี) 

 

เชา้  รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 

08.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ที ่เกาะซานโตรนิ ีประเทศกรซี  

เกาะในฝันทีผู่ค้นทัว่โลกตา่งใฝ่ฝันจะไดม้าเยอืนสกัครัง้หนึง่ เกาะนีถ้อืวา่เป็นหวัใจของเกาะทัง้หลายใน

กรซี เป็นเกาะทีไ่ดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น ราชนิแีหง่หมูเ่กาะไซคลาตสิ เพราะทั่วโลกตา่งชืน่ชมในทวิทัศน์

ทีส่วยงามแปลกตาของเกาะภเูขาไฟแหง่นี ้ทีเ่กดิจากการระเบดิของภเูขาไฟ 1450 ปีกอ่นครสิตกาล 

 

เดนิทางสู ่หมูบ่า้นเอยี (Oia Village)  

ตัง้อยูท่างตอนเหนอืบนเกาะซานโตรนิ ีเป็นหมูบ่า้นทีส่วยทีส่ดุของเกาะนี ้มคีวามสวยงามตามแบบฉบบั

ของจนิตนาการเมือ่นกึถงึเกาะในกรซี บา้นสขีาวและยอดโบสถท์รงโดมทีร่ายลอ้มดว้ยสฟ้ีาสดจากทกุทศิ

ไมว่า่จะเป็นทะเล ทอ้งฟ้า หรอืแมแ้ตก่รอบประตหูนา้ตา่งสสีนัสดใส รวมถงึโบสถส์ขีาวสะอาดตา เป็น

ศนูยก์ลางการคา้ทีเ่กา่แก ่มคีฤหาสนห์รหูราเป็นหลักฐานถงึความมั่งคั่งของชาวเรอืทีอ่าศัยอยูท่ีน่ีล่ดหลั่น

ไลร่ะดับตามหนา้ผาสงูชนั  
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เดนิทางสู ่หมูบ่า้นอเิมอรโ์รวคิล ี(Imerovigli Village)  

อกีหนึง่หมูบ่า้นบนเกาะซานโตรนิ ีทีส่ามารถมองเห็นภเูขาไฟไดใ้กลก้วา่หมูบ่า้นอืน่ๆ  

 แวะถา่ยรปู โบสถอ์นาสตาซสิ (Church of Anatasis) 

   

เดนิทางสู ่เมอืงฟิรา่ (Fira)  

เมอืงหลวงของซานโตรนิี ่ซึง่ออกเสยีงไดอ้กีอยา่งวา่ ธรีา (Thira) แหลง่รวมนักทอ่งเทีย่วทีม่ทีัง้ทีพ่ัก 

รา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นขายของฝากทีม่เีอกลักษณ์มากมาย 

 ชอ้ปป้ิง ตลาดสนิคา้พืน้เมอืง ทีม่สีนิคา้หลากหลายทัง้ของทีร่ะลกึ ทีล่ว้นน ามาวางจ าหน่ายใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วเป็นถนนทอดยาวรมิผา พรอ้มววิสวยๆ ทีส่ามารถมองเห็นเรอืส าราญทีจ่อดอยูก่ลาง

ทะเลเบือ้งลา่ง  

 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

 

บา่ย  ทอ่งเทีย่วตอ่บนเกาะซานโตรนิี 

 ขึน้ Cable Car ชมววิทวิทศันท์ีส่วยงามของเกาะซานโตรนิ ีCable Car นีเ้ปิดใชง้านในปี ค.ศ. 

1982 โดยเงนิบรจิาคของ Evangelos Nomikos เพือ่ทดแทนการเดนิขึน้บนัไดและการขีล่อ่ รวมถงึ

เป็นการกระตุน้การทอ่งเทีย่วบนเกาะซานโตรนิอีกีดว้ย   

 

16.00 น.  เดนิทางกลับขึน้เรอืส าราญ 

18.00 น.  เรอืเดนิทางออกจากทา่เรอื มุง่หนา้สู ่เมอืงคซูาดาซ ีประเทศตรุเคยี 

ค ่า  รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารในเรอืส าราญ 

ทีพ่กั  MSC Musica 
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วนัทีห่า้ คซูาดาซ ี(ประเทศตรุเคยี) 

 

เชา้  รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 

08.00 น.  เรอืจอดเทยีบทา่ที ่เมอืงคซูาดาช ีเมอืงทา่ธรรมชาตทิีใ่ชม้าตัง้แตก่อ่นครสิตก์าลหลังจากตกเป็น

อาณาจกัรออตโตมนั 

 

เดนิทางสู ่เมอืงเอฟฟิซุส (City of Ephesus)  

เมอืงแหง่นีม้ปีระวัตศิาสตรม์ายาวนานตัง้แตย่คุกรกีโบราณ เป็นศนูยก์ลางการคา้ การคมนาคม เพราะอยู่

ใกลร้มิทะเล จนกลายเป็นเมอืงหลวงแหง่เอเชยีของอาณาจักรโรมนั จงึท าใหม้เีรือ่งราวและโบราณ

สถานทีย่งัคงสภาพและมคีวามสมบรูณ์ใหท้อ่งเทีย่วอยูม่ากมาย 

 เขา้ชม หอ้งอาบน า้แบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ทีย่งัคงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งอบไอ

น ้าใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทกุวันนี ้

 ชม วหิารแหง่จกัรพรรดเิฮเดรยีน (Temple of Hadrian)  

จักรพรรดทิีย่ ิง่ใหญอ่กีพระองคห์นึง่ของโรมนั วหิารแหง่นีอ้ยูใ่นสภาพทีส่มบรูณ์มาก ดา้นหนา้

สรา้งเป็นเสาโครนิเธยีน 4 ตน้ คูก่ลางรองรับโคง้ครึง่วงกลมทีเ่รยีงอยา่งสวยงาม โคง้ดา้นหลังมี

ภาพแกะสลักเป็นรปูนางเมดซูา่ทีม่ผีมเป็นง ู

 ชม หอสมดุเซลซุส (The Library of Celsus)  

อาคารทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุจนเป็นสญัลกัษณ์ของเอฟฟิซสุ เป็นอาคารสองชัน้ ดา้นหนา้หันหนา้ไป

ทางทศิตะวันออกเพือ่รับแสงสวา่งยามเชา้ หอ้งสมดุนีส้รา้งขึน้ในราวปี ค.ศ. 114 โดย ทเิบเรยีส 

จเูลยีส อกลีา (Julius Aquila) เพือ่อทุศิใหเ้ป็นอนุสรณ์แดพ่อ่ของทา่นซึง่เป็นนายกเทศมนตรี

ของโรมนัทีป่กครองแควน้เอเชยีไมเนอร ์ดา้นหนา้มรีปูปัน้ของเทพ ี4 องค ์ไดแ้ก ่Sophia (เทพี

แหง่ปัญญา), Arete (เทพแีหง่ความด)ี, Ennoia (เทพแีหง่ความคดิ), Episteme (เทพแีหง่

ความรู)้ 

 เขา้ชม โรงละคร (Great Theatre)  

สิง่กอ่สรา้งทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในเอฟฟิซสุ ซึง่สรา้งโดยการสกดัไหลเ่ขาใหเ้ป็นทีน่ั่ง สามารถ

บรรจคุนไดถ้งึ 25,000 คน คดิเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยคุนัน้ เดมิสรา้งตัง้แตส่มยักรกี

โบราณ ตอ่มาในสมยัโรมนัมกีารปรับปรงุซอ่มแซมใหย้ิง่ใหญม่ากขึน้  

 

กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 
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ทอ่งเทีย่วเมอืงเอฟฟิซสุ (ตอ่) 

 ชม บา้นพระแมม่าร ี(House of Virgin Mary)  

ซึง่เชือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารอีาศัยอยูแ่ละสิน้พระชนมใ์นบา้นหลังนี ้ถกูคน้พบอยา่ง

ปาฏหิารยิ ์โดยแมช่ตีาบอด ชาวเยอรมนัชือ่ แอนน ์แคเทอรนี เอมเมอรชิ (Anne Catherine 

Emmerich, ค.ศ. 1774-1824) ไดเ้ขยีนบรรยายสถานทีไ่วใ้นหนังสอือยา่งละเอยีดราวกบัเห็น

ดว้ยตาตนเอง เมือ่เธอเสยีชวีติลง มคีนพยายามสบืเสาะคน้หาบา้นหลังนีจ้นพบในปี ค.ศ. 1891 

ปัจจบุนับา้นพระแมม่ารไีดรั้บการบรูณะเป็นบา้นอฐิชัน้เดยีว ภายในมรีปูปัน้ของพระแมม่ารซี ึง่พระ

สนัตะปาปา โป๊ป เบเนดกิตท์ี ่16 ไดเ้คยเสด็จเยอืนทีน่ี ่บรเิวณดา้นนอกของบา้น มกีอ๊กน ้าสาม

กอ๊กทีเ่ชือ่วา่เป็นกอ๊กน ้าทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิ ์แทนความเชือ่ในเรือ่งสขุภาพ ความร ่ารวย และความ

รัก ถัดจากกอ๊กน ้าเป็น ก าแพงอธษิฐาน ซึง่มคีวามเชือ่วา่หากตอ้งการใหส้ ิง่ทีป่รารถนาเป็นความ

จรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้ายแลว้น าไปผกูไวแ้ลว้อธษิฐาน  

 

16.00 น.  เดนิทางกลับขึน้เรอืส าราญ 

18.00 น.  เรอืเดนิทางออกจากทา่เรอื มุง่หนา้สู ่เมอืงไฮฟา ประเทศอสิราเอล 

ค ่า  รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารในเรอืส าราญ 

ทีพ่กั  MSC Musica 
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วนัทีห่ก พกัผอ่น (AT SEA) 

 

เชา้  รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 

อสิระพักผอ่นบนเรอืส าราญ สามารถเลอืกรวมกจิกรรมตา่งๆ ทีม่ภีายในเรอื ทัง้ ชอ้ปป้ิงรา้นขายสนิคา้

ปลอดภาษีบนเรอื หรอื กจิกรรมตามจดุตา่งๆ บนเรอืตามประกาศกจิกรรมของทางเรอืส าราญ 

Food & Drink: Bar & Lounges ทีต่ ัง้อยูใ่นบรเิวณ Public area ของเรอื รวมถงึหอ้งอาหารที่

หลากหลาย 

Entertainment: Disco, Card Room, หอ้งสมดุ, คาสโิน และ Theater ทีจ่ดัการแสดงพเิศษ

ในทกุค า่คนื 

  Fitness: สระวา่ยน า้, สปา และ ฟิตเนส 

  Activities: กจิกรรม การแสดงและเกมสต์า่งๆ ทีจ่ดัท ัว่บรเิวณของ Public area 

กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารในเรอืส าราญ 

ค ่า  รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารในเรอืส าราญ 

ทีพ่กั  MSC Musica 

 

วนัทีเ่จ็ด ไฮฟา (ประเทศอสิราเอล) 

 

เชา้  รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 

08.00 น.  เรอืจอดเทยีบทา่ที ่เมอืงไฮฟา ประเทศอสิราเอล  

 

เดนิทางสู ่เมอืงเยรซูาเลม (Jerusalem)  

เมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของ

อสิราเอลในเดอืนธันวาคม ปี ค.ศ.1949 แตใ่นขณะนัน้กรงุเยรซูาเล็มไดถ้กูแบง่ออกเป็น 2 สว่น คอื ฝ่ัง

ดา้นตะวันตกเป็นของอสิราเอล สว่นฝ่ังตะวันออกและบรเิวณเมอืงเกา่จะเป็นของจอรแ์ดน จนกระทั่งปี 

ค.ศ.1967 หลังจากเกดิสงคราม 6 วัน (The Six Days War) ระหวา่งอสิราเอลและจอรแ์ดน  อสิราเอล

จงึไดเ้มอืงเยรซูาเล็มกลบัมาอยูภ่ายใตก้ารปกครองทัง้หมดเป็นเมอืงเดยีวกนั 

 ภเูขามะกอก (Mount of Olives)  

ภเูขาทางตะวันออกของเยรซูาเลม มรีะดับความสงูที ่826 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล ถกูตัง้ชือ่

ตามเนนิตน้มะกอกซึง่ครัง้หนึง่เคยปกคลมุสว่นหนึง่ของภเูขาในอดตี ภเูขาแหง่นีม้คีวามส าคัญ

แกช่าวยวิ ซึง่เป็นสสุานทีฝั่งศพบรรพบรุษุชนชาตยิวิมากวา่ 3000 ปี 

 ชม โบสถแ์หง่ปีเตอรน์อสเตอร ์(Church of Peter Noster)  

สถานทีพ่ระเยซทูรงสอนใหส้าวกรูจ้ักค าอธษิฐาน “ขา้แตพ่ระบดิาแหง่ขา้พระองคท์ัง้หลาย” 
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 ชม สวนเกทเสมาน ี(Gatsemane)  

ซึง่เป็นภาษาฮบีรแูปลวา่ ตน้มะกอก บรเิวณสวนนีม้ตีน้มะกอกเกา่แกอ่ยู ่8 ตน้ ทีเ่ชือ่กนัวา่เป็น

รากเดมิของตน้มะกอกในสมยัพระเยซ ูซึง่มอีายปุระมาณ 2000 ปีและเป็นสถานทีท่ีพ่ระเยซู

อธษิฐานกบัสาวก กอ่นทีจ่ะถกูพวกทหารโรมนัจับตวัไป 

 ชม ยอดเขาไซออน (Mount Zion)  

ซึง่อยูท่างดา้นตะวันตกของยอดเขาโอลฟีในเยรซูาเลม ซึง่มชี ือ่อกีอยา่งหนึง่วา่ เมอืงของเดวดิ 

(City of David)   

 ชม โบสถไ์กข่นั (St. Peter in Gallicantu)  

ซึง่เป็นภาษาลาตนิ ในอดตีเป็นบา้นของปโุรหติคายาฟาส ทีเ่ป็นหวัหนา้สมณะในยคุของพระเยซู

ทีถ่กูตัดสนิและเป็นสถานทีท่ีปี่เตอรป์ฏเิสธพระเยซกูอ่นไกข่นั 3 ครัง้ (Before the cock crows 

thrice) 

 ชม สสุานกษตัรยิเ์ดวดิ (King David’s Tomb) และ หอ้งอาหารมือ้สดุทา้ย (Room of 

Last Supper)  

ทีซ่ ึง่พระเยซทูรงรว่มรับประทานอาหารมือ้สดุทา้ยกบัเหลา่สาวก 

 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

 

บา่ย  ทอ่งเทีย่วในเมอืงเยรซูาเลม (ตอ่) 

 ชม พพิธิภณัฑอ์สิราเอล (Israel Museum)  

สถาบนัทางวัฒนธรรมทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศอสิราเอลและตดิอนัดบัหนึง่ในพพิธิภณัฑศ์ลิปะและ

โบราณคดชีัน้น าของโลก พพิธิภณัฑแ์หง่นีก้อ่ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ.1965 เป็นทีเ่กบ็ของสะสมของ

สารานุกรมรวมถงึผลงานตัง้แตส่มยักอ่นประวัตศิาสตรจ์นถงึปัจจบุนัในโบราณคดโีบราณคดวีจิติร

ศลิป์และศลิปะของชาวยวิ มกีารสะสมวัตถโุบราณในพระคัมภรีไ์บเบลิ ในชว่งเกอืบเจ็ดสบิปีที่

ผา่นมา ดว้ยการสนับสนุนอยา่งดจีากผูอ้ปุถัมภท์ั่วโลก ท าใหพ้พิธิภณัฑแ์หง่นีส้รา้งคอลเล็กชัน่

วัตถเุกอืบ 500,000 ช ิน้ซ ึง่เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมวัตถทุั่วโลก 

 ชม ฝั่งตะวนัออกของนครเยลซูาเลม (New Western City of Jerusalem)  

ผา่นชมสิง่กอ่สรา้งและกลุม่อาคารสถาปัตยกรรมทีต่ัง้อยูใ่นเมอืง เชน่ อาคารรัฐสภา อาคาร

รัฐบาล  

 

16.00 น. เดนิทางกลับเมอืงไฮฟา  

18.00 น. เดนิทางกลับขึน้เรอืส าราญ 

ค ่า  รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารในเรอืส าราญ 

20.00 น.  เรอืเดนิทางออกจากทา่เรอื มุง่หนา้สู ่เมอืงลมีาซอล ประเทศไซปรสั 

ทีพ่กั  MSC Musica 
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วนัทีแ่ปด ลมีาซอล (ประเทศไซปรสั) 

 

เชา้  รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 

07.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ที ่เมอืงลมีาซอล ประเทศไซปรสั 

 

ทอ่งเทีย่วใน เมอืงลมีาซอล 

 เขา้ชม ปราสาทลมีาซอล เป็นอกีหนึง่ทีท่ีม่ปีระวัตศิาสตรม์ายาวนาน สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่14 ใน

ศลิปะแบบไบแซนไทน ์ภายในปราสาทจดัแสดงเป็นพพิธิภณัฑ ์Limassol Medieval มคีอลเลกชนั

ชดุเกราะอาวธุตา่งๆ ทีน่่าสนใจมากมาย ปราสาทแหง่นีเ้คยเป็นสถานทีป่ระกอบพธิอีภเิษกสมรส

ระหวา่งกษัตรยิ ์Richard แหง่ราชวงศอ์งักฤษ กบัเจา้หญงิ Berengaria แหง่เมอืง Navarre ในปี 

1191 ซึง่การอภเิษกครัง้นีท้ าใหเ้จา้หญงิ Berengaria ไดรั้บต าแหน่งเป็นราชนิแีหง่ราชวงศอ์งักฤษ

อกีดว้ย 
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 เขา้ชม Kolossi Castle  

ทีถ่กูสรา้งในศตวรรษที ่13 ปราสาทแหง่นีเ้ป็นป้อมปราการส าคญัในชว่งยคุกลาง ภายในมภีาพวาด

พระเยซศูลิปะแบบเฟสโกทีส่วยงาม 

 เขา้ชม เมอืงโบราณครูอิอน (Kourion Ancient Site)  

อกีหนึง่เมอืงโบราณทีม่ชี ือ่เสยีงของไซปรัส  

 

เขา้ชม โรงละครโรมนั Greco Roman Theatre  

ทีส่รา้งขึน้สมยัศตวรรษที ่2 ซึง่สามารถจคุนไดก้วา่ 3,500 คน พรอ้มฉากหลังทีส่วยงามของทะเล

เมดเิตอเรเนยีน 

 

ชม บา้นอโูทลอิอส (Eustolios House) วลิลา่สว่นตวัสไตลโ์รมนั กอ่นทีจ่ะถกูปรับเปลีย่นเป็น

อาคารสาธารณะทีเ่ป็นทัง้ หอ้งอาบน ้า หอ้งครัวและสถานทีอ่าศัยในสมยักอ่น ชมความงามของพืน้

โมเสคทีป่ระดับตกแตง่อยา่งสวยงามและอนุรักษ์ไวอ้ยา่งด ี

 

12.00 น. เดนิทางกลับขึน้เรอืส าราญ 

 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารในเรอืส าราญ 

 

14.00 น. เรอืเดนิทางออกจากทา่เรอื มุง่หนา้สู ่เมอืงมโิคนอส ประเทศกรซี 

 

อสิระพักผอ่นบนเรอืส าราญ สามารถเลอืกรวมกจิกรรมตา่งๆ ทีม่ภีายในเรอื ทัง้ ชอ้ปป้ิงรา้นขายสนิคา้

ปลอดภาษีบนเรอื หรอื กจิกรรมตามจดุตา่งๆ บนเรอืตามประกาศกจิกรรมของทางเรอืส าราญ 

 

ค ่า  รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารในเรอืส าราญ 

ทีพ่กั  MSC Musica 
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วนัทีเ่กา้ มโิคนอส (ประเทศกรซี) 

 

เชา้  รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 

อสิระพักผอ่นบนเรอืส าราญ สามารถเลอืกรวมกจิกรรมตา่งๆ ทีม่ภีายในเรอื ทัง้ ชอ้ปป้ิงรา้นขายสนิคา้

ปลอดภาษีบนเรอื หรอื กจิกรรมตามจดุตา่งๆ บนเรอืตามประกาศกจิกรรมของทางเรอืส าราญ 

 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารในเรอืส าราญ 

 

16.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ที ่เกาะมโิคนอส ประเทศกรซี เกาะสวรรคแ์หง่นักทอ่งราตร ีเป็นหนึง่ในหมูเ่กาะไซ

คลาตสิทีส่วยงาม 

 ชม มโิคนอส ทาวน ์(Mykonos Town)  

หรอือกีชือ่หนึง่วา่ โฮรา (Chora) ทีม่คีวามงดงามประกอบดว้ยบา้นเรอืนสขีาวทกุหลงัตัดกบัโบสถ ์

และทอ้งฟ้าระเบยีงดอกไมท้ีร่ายรอบดว้ยกลุม่เรอืหลากสสีนั เป็นววิทวิทศันท์ีส่วยงามและมี

เอกลักษณ์ทีไ่มค่วรพลาด 

 

ค ่า  รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

 

 ชม Small Venice”(Mikri Venetia)  

จดุทีถ่กูถา่ยภาพมากทีส่ดุรมิทะเลเอเจีย้นทีม่บีรรยากาสคลา้ยคลงึกบัเมอืงเวนสิ ประเทศอติาล ี

พรอ้มววิกงัหันลมกลางทะเลทีเ่รยีกวา่ Kato Myloi ทีต่ัง้เรยีงรายอยูร่มิชายฝ่ัง ถอืวา่เป็นสญัลักษณ์

ของทีน่ีเ้ลยก็วา่ได ้

 

21.00 น. เดนิทางกลับขึน้เรอืส าราญ 

ทีพ่กั  MSC Musica 

 



Page 15 of 21 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ      

กอ่นเรอืกลบัเทยีบทา่ใน เชา้วันถดัไป ทา่นจะตอ้งด าเนนิการเตรยีมตวัเพือ่เชค็เอาทอ์อกจากเรอืดังนี ้

1. จัดกระเป๋า Overnight bag ส าหรับเสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวจ าเป็นทีต่อ้งใชใ้นชว่งกลางคนืและเชา้วันถดัไป  

2. จัดกระเป๋าใบใหญแ่ละวางไวห้นา้หอ้ง พรอ้มผกูป้ายกระเป๋าสตีา่งๆ ตามทีเ่รอืก าหนด เจา้หนา้ทีข่องเรอืจะมาเกบ็

กระเป๋าใบใหญไ่ปในชว่งกลางดกึ (ป้ายกระเป๋าสตีา่งๆ นีจ้ะเป็นตวัก าหนดล าดับการน ากระเป๋าลงจากเรอื) 

3. ช าระคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ซึง่รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยจะสง่ใหต้รวจเชค็ความถกูตอ้งกอ่น (ชารจ์ผา่นบตัรเครดติที่

ลงทะเบยีนไวต้อนเชค็อนิในวันแรกของการขึน้เรอืโดยอตัโนมตั)ิ 

 

วนัทีส่บิ มโิคนอส (ประเทศกรซี) – เมอืงพริาอสุ (ประเทศกรซี) – เอเธนส ์- อสิตนับลู 

 

02.00 น. เรอืเดนิทางออกจากทา่เรอื มุง่หนา้สู ่เมอืงพริาอสุ ประเทศกรซี 

08.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ที ่เมอืงพริาอสุ  

เชค็เอาทอ์อกจากเรอืส าราญ พรอ้มรับกระเป๋าสมัภาระ 

 ชอ้ปป้ิง McArthurGlen Designer Outlet Athens แหลง่ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมมากกวา่ 100 

รา้นคา้ใหเ้ลอืกซือ้ เชน่ Polo Ralph Lauren, Adidas, Tommy Hilfiger, Benetton, BOSS, Nike, 

Lacoste, Guess ฯลฯ 

 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

บา่ย  เดนิทางสูส่นามบนินานาชาตเิอเลฟเทรอิอส เวนเิซลอส เพือ่เชค็อนิ และเดนิทางกลบั 

15.40 น. บนิสู ่สนามบนิอสิตันบลู โดยเทีย่วบนิ TK 1850 

17.10 น. ถงึ สนามบนิอสิตันบลู 

ค ่า  รับประทานอาหารภายในสนามบนิ (รับเงนิคนื 20 เหรยีญสหรัฐ)      
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วนัทีส่บิเอ็ด อสิตนับลู - สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

01.45 น.  บนิสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิ TK 068 

15.25 น.  ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

รายละเอยีดและคา่บรกิาร (บาท) 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้ง Interior) 

เด็ก 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 
ทา่นละ 129,900 บาท 

พักหอ้งเดีย่ว + หอ้ง Interior เพิม่ทา่นละ 20,000 บาท 

พักหอ้งคู ่Upgrade พักหอ้ง Balcony เพิม่ทา่นละ 18,000 บาท 

พักหอ้งเดีย่ว + Upgrade พักหอ้ง Balcony เพิม่ทา่นละ 56,000 บาท 

คา่ทปิพนักงานขบัรถ, ไกดท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์ 
เพิม่ทา่นละ 

2,500 บาท 

เรยีกเก็บในใบแจง้คา่ใชจ้า่ยสว่นทีเ่หลอื 

คา่วซีา่เชงเกน้และวซีา่อสิราเอล (ควิธรรมดา) เพิม่ทา่นละ 5,500 บาท 

Join Land (ไมต่อ้งการตัว๋เครือ่งบนิ) 

(BKK-IST-ATH // ATH-IST-BKK) 
หักทา่นละ 25,000 บาท 

อพัเกรดตัว๋เครือ่งบนิ Business Class  

(BKK-IST-ATH // ATH-IST-BKK)  เพิม่ทา่นละ 

เริม่ตน้ 120,000 บาท+ 

สามารถยนืยนัราคาทีแ่น่นอนไดเ้มือ่ท าการจอง

และทีน่ั่ง Confirm แลว้เทา่นัน้ 

ภาษีน ้ามนัจากสายการบนิ 

ค านวณ ณ วันที ่26 ต.ค. 2565 
 

อาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิตามประกาศของสาย

การบนิ ณ วันทีอ่อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 

!!! ขอ้ควรทราบกอ่นท าการจอง:  

1. ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับโปรแกรมการเดนิทางใหเ้หมาะสม หากมกีารเปลีย่นแปลงทา่เทยีบเรอื รวมถงึการ

เปลีย่นแปลงเวลาเทยีบทา่/ออกเดนิทางของเรอื 

2. ส าหรับผูเ้ดนิทาง 3-4 ทา่นทีต่อ้งการพักในหอ้งเดยีวกนั จะตอ้งแจง้ ณ วันทีท่ าการจองและไมส่ามารถ

เปลีย่นแปลงไดใ้นภายหลังได ้หรอื เปลีย่นแปลงไดแ้บบมเีงือ่นไข ทัง้นีข้ ึน้กบัหอ้งวา่งและการพจิารณาของทาง

เรอืผูใ้หบ้รกิาร  

3. เนือ่งจากการจองหอ้งพักเป็นแบบกรุ๊ป การจัดหอ้งพักเป็นสทิธิข์องเรอืผูใ้หบ้รกิารตามประเภทของหอ้งพักทีท่ า

การจอง Special Request ตา่งๆ เชน่ หอ้งตดิกนั/ชัน้เดยีวกนั หรอืต าแหน่งของหอ้งพักทีต่อ้งการ จงึไมส่ามารถ

การันตตีามทีต่อ้งการได ้ 
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คา่บรกิารนีร้วม: 

 ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ Economy Class เสน้ทาง BKK-IST-ATH // ATH-IST-BKK โดยสายการบนิ TK พรอ้มน ้าหนัก

กระเป๋าทีส่ายการบนิก าหนด 

กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด – ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กก. 

กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand Carry) - น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก. ตาม

ขนาดทีส่ายการบนิก าหนด 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท 

และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท คา่รักษาพยาบาลหลังกลับจากตา่งประเทศภายใน 7 

วัน วงเงนิ 70,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายุ

เกนิ 85 ปี) 

 คา่ทีพ่ัก (แบบหอ้งพักคู)่ ในเมอืงเอเธนส ์

 คา่ทีพ่ัก, อาหาร, Port fee และ Service fee ตามแพคเกจของเรอืผูใ้หบ้รกิาร 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว และ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบใุนโปรแกรม 

 หัวหนา้ทัวร ์(คนไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

คา่บรกิารนีไ้มร่วม: 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารวซีา่เชงเกน้และวซีา่อสิราเอล (คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถ, ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัร ์

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าในแตล่ะโรงแรม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่ซกัรดี, โทรศัพท-์แฟกซ,์ คา่อนิเตอรเ์น็ต/WIFI, เครือ่งดืม่มนิบิาร,์ คา่น ้าหนักกระเป๋าที่

เกนิจากทีส่ายการบนิก าหนด และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ จะตอ้งช าระภาษีมลูคา่เพิม่

และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยเพิม่เตมิ) 

 

การช าระเงนิ 

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่ง 41,000 บาท/ทา่น (ภายใน 3 วัน หลังมกีารยนืยนักรุ๊ปเดนิทางแน่นอน) 

งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 60 วันลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

การยกเลกิการเดนิทาง 

120-91 วัน กอ่นการเดนิทาง … หกัคา่ใชจ้า่ย 25% ของคา่มดัจ า+คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท    

90-61 วัน กอ่นการเดนิทาง … หักคา่ใชจ้า่ย 50% ของคา่มดัจ า+คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท    

60-31 วัน กอ่นการเดนิทาง … หักคา่ใชจ้า่ย 50% ของคา่ทัวร+์คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท 
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30-0 วัน กอ่นการเดนิทาง ... หกัคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์

 

หมายเหต:ุ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่เพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรกหรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั เชน่ การเปลีย่นแปลง

เทีย่วบนิ/เปลีย่นแปลงตารางบนิโดยสายการบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภยั

ธรรมชาต ิการกอ่จลาจล อบุตัเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นีจ้ะค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางให ้

มากทีส่ดุ 

 เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิ

คนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้ไดท้ าการตกลงหรอืแจง้ใหท้ราบ

กอ่นเดนิทาง 

 หากถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง เนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หลบหนเีขา้เมอืง รวมถงึสาเหตอุืน่ๆ 

บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้และไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระมาแลว้ 

 การเดนิทางจะตอ้งใช ้“หนังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม”ู เทา่นัน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอื

ออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่จากการใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายรวมถงึคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ และไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระมาแลว้ 

 หากทา่นยกเลกิการจองทัวร ์หลังจากยืน่วซีา่รวมถงึไดรั้บอนุมตัวิซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

น าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม 

 การพจิารณาวซีา่ขึน้กบัดลุยพนิจิของสถานฑตู ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่า่นการพจิารณา บรษัิทไมส่ามารถคนื

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ได ้ 

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตัวเองและตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญเ่กดิ

ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆ กต็าม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 กรณีเดนิทางเป็นหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) หากออกตัว๋แลว้ไมส่ามารถขอคนืเงนิไดแ้ละไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ จะตอ้ง

ช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และขึน้กบัขอ้ก าหนดและการพจิารณาของสายการบนิ ซึง่ทาง

บรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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 ในกรณียกเลกิการเดนิทางหลังจากทีบ่รษัิทฯ ไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบ

ของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ผูเ้ดนิทางทีต่อ้งซือ้ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ จะตอ้งแจง้ฝ่ายขายเพือ่

ยนืยนัการเดนิทางของโปรแกรมทีท่ าการจองรวมถงึเชค็เทีย่วบนิทีเ่ดนิทางไป/กลับ หากซือ้ตั๋วภายในประเทศ

โดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากฝ่ายขาย บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกตัว๋เครือ่งบนิ

ภายในประเทศนัน้ๆ 

 

โรงแรมและหอ้งพกั 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(TWN/DBL) ในกรณีทีต่อ้งการพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) 

จะขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม แตล่ะประเทศ ซึง่อาจไมส่ามารถจัดหอ้งพัก

แบบ 3 เตยีงตามทีต่อ้งการได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป ไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) ท าใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นทีพ่กัเป็นเมอืงใกลเ้คยีงตามความเหมาะสม 

 

กระเป๋าถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิโดยเด็ดขาด เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุ

ขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญเ่พือ่โหลดใตท้อ้งเครือ่ง 

 ของเหลวตา่งๆ เชน่ น ้าดืม่ ครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์เป็นตน้ อนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 

ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. ใสร่วมกนัในถงุใสพรอ้มแสดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตาม

มาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 หากซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 น ้าหนักสมัภาระทีส่ายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิจะขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ การเรยีกเก็บคา่ระวาง

น ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิ หากน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 กระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักตามทีส่ายการบนิก าหนด และขนาดไม่

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

(Centimeter) หากกระเป๋ามนี ้าหนักหรอืขนาดเกนิจากทีส่ายการบนิก าหนด อาจถกูปฏเิสธใหถ้อืขึน้เครือ่งและ

ตอ้งโหลดใตท้อ้งเครือ่งแทน 
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 ในบางรายการทวัรท์ีต่อ้งเดนิทางโดยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหน้อ้ยกวา่

เทีย่วบนิระหวา่งประเทศ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระความ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นเกนิ 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ไมค่วรใสข่องมคีา่ทกุชนดิในกระเป๋าใบใหญท่ีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่ง หากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะรับผดิชอบ

ชดใชต้ามกฎของ IATA เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นีจ้ะ

ชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธรุกจิ 

(Business) 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) และกระเป๋าเดนิทางใบใหญ ่สญูหายระหวา่งการทอ่งเทีย่ว (ระหวา่งทัวร)์ 

ประกนัภยัการเดนิทางทีบ่รษัิทจัดท าใหไ้มค่รอบคลมุในกรณีนี ้และ บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายที่

เกดิขึน้ 

 

** การส ารองทีน่ ัง่และช าระมดัจ าการเดนิทางเป็นการยอมรบัเงือ่นไขที ่บรษิทัฯ แจง้ไวแ้ลว้ขา้งตน้ ** 

 

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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
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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 

 


