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ล่องเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติค (Costa Luminosa) 10 วัน 7 คืน 
อิตาล ี- กรีซ - มอนเตเนโกร - โครเอเชีย 

เวนิส - บารี - คอร์ฟู - เอเธนส ์- บุดวา - กอเตอร์  - ดูบลอฟนิค - เวนิส 
        

                          โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน ์
(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปไกด ์และคนขับรถ / ราคาน้ีรวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ) 

ก าหนดการเดินทางวันที่  11-20 เม.ย. 63         ราคา   91,900.- 

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 
แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินกรุงอิสตันบูล - สนามบินเวนิส - ชมเมืองเวนิส - จัตุรัสเซนต์มาร์โค และพระราชวังดอจจ์ - 
ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์มาร์โค - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม - เช็คอินขึ้นเรือ Costa Luminosa - อิสระพักผ่อบบนเรือ 

วันที่3 
14.00 PM เรือเทียบท่า เมืองบารี - ถ่ายรูปป้อมปราการประจ าเมือง - วิหารซานนิโคลัส - ถนนคนเดนิ Walking 
street - กลับข้ึนเรืออิสระพักผ่อน - 20.00 PM เรือออกจากท่า 

วันที่4 
09.00 AM เรือเทียบท่าคอร์ฟู - เขต Paleokastritsa - โบสถ ์Monastery of the Virgin - ถ่ายรูปโบสถ ์
Vlacheraina monastery - เมืองเก่าคอร์ฟู - ถ่ายรูปป้อม Palaio Frourio - 14.30 PM  เรือออกจากท่า 

วันที5่ 
12.30 PM เรือเทียบท่า พีราอุส ประเทศกรีซ - ชมอะโครโปลิส - วิหารพาร์เธนอน - ถ่ายรูปสนามกีฬาโอลิมปิค - ผ่าน
ชมจัตุรัสซินตั๊กม่า - กลับข้ึนเรืออิสระพักผ่อน - 19.30 PM เรือออกจากท่า 

วันที6่ At Sea (Cruising) 

วันที7่ 
08.00 AM เรือเทียบท่า เมืองกอเตอร์ - เมืองบุดวา - ถ่ายรูปโบสถ์เซ็นต์จอห์น - เมืองกอเตอร์ - ถ่ายรูป โบสถ์เซ็นต์ไทร
ฟอน - 17.00 PM เรือออกจากท่า 

วันที8่ 
08.00 AM เรือเทียบท่า ดูบรอฟนิค - ชมทัศนียภาพของเมืองดูบรอฟนิค - เดินลอดประตู Pile Gate - โบสถ์เก่าแก่
ประจ าเมือง The Cathedral - ถ่ายรูปหอนาฬิกาโบราณ - ถ่ายรูปพระราชวังเรคเตอร์ - ถ่ายรูปสปอนซา พาเลส - 
14.00 PM เรือออกจากท่า 

วันที9่ 09.00 AM เรือเทียบท่าเวนิส - อ าลาเรือส าราญ - สนามบินเวนิส - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอิสตันบูล 

วันที1่0 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
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Costa Luminosa (คอสต้า ลูมิโนซ่า) เรือมีขนาด 92,600 ตัน จุผู้โดยสารได้กว่า 2,260 คน  
มีทั้งหมด 12 ชั้น ประเภทห้องพัก (เตียงสามารถแยกเป็น เตียงคู่ได้) 

 ห้องพักบนเรือแบบกรุ๊ปจะเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง                       
( TRIPLE ROOM ) ต้องท าการตรวจสอบกับบริษัท เนื่องจากห้องพักบนเรือ ที่สามารถพักได้ 3 ท่าน มีจ านวนจ ากัด 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเลขห้องพักให้กับคณะ เนื่องจากห้องพักบนเรือเป็นการจองแบบกรุ๊ป และ ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของ
ประเภทห้องพักในระดับที่ต่างกัน ซึ่งอาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันหรือ ชั้นเดียวกัน ตามที่ลูกค้าต้องการ 

 ทั้งนีห้้องพักแบบมีระเบียงท่ีจองแบบกรุ๊ป อาจเจอห้องที่ติดเรือชูชีพได้ 
 

ขอสงวนสิทธิ์หากเรอืมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางทัวร์จะท าการแจ้งใหลู้กค้าทราบล่วงหน้าตอ่ไป 
ท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กับการเข้าออกของตารางเดนิทางเรือ 
ช่วงวันเดินทางป ี2563 ตรงกับวนัหยดุเทศกาลอีสเตอรข์องฝั่งยุโรป สถานที่ท่องเทีย่วบางแหง่และร้านช้อปปิ้งอาจปิดท าการ 

 

11 เม.ย. 63 กรุงเทพมหานคร  
18.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสาร

ขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
21.45 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับ

ภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง สายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ าและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่
นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี  

12 เม.ย. 63 อิสตันบูล - เวนิส 
04.10 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK1873 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

อิสตันบูล ซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย  
06.55 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่สนามบินเวนิส (VCE) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส บริการอาหาร

เช้าบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ชม.) 
08.25 น. เดินทางถึงสนามบินเวนิส ประเทศอิตาลี 
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น าท่านลงเรือเพ่ือเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice) เมืองที่ไม่มีรถวิ่งเข้าถึงได้ น าท่านชมเมืองเวนิส เมืองหลวงของแคว้น
เวเนโต เมืองสุดยอดแห่งความโรแมนติก  เวนิสถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆจ านวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณ
ทะเลสาบเวนิเทียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลเอเดรียติก  เป็นเมืองท่าโบราณและเป็นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมาก
ที่สุด  โดดเด่นด้วยบ้านเรือนริมน้ าและเรือกอนโดลาอันน่าหลงใหล เมืองเวนิสได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก 
(Queen of the Adriatic), เมืองแห่งสายน้ า (City of Water), เมืองแห่งสะพาน (City of Bridges), และ เมืองแห่ง
แสงสว่าง (The City of Light)  
น าท่านชมเมืองเวนิซ เมืองในฝันของนักท่องเที่ยวหลายๆ คน น าท่านชม จัตุรัสเซนต์มาร์โคและพระราชวังดอจจ์ 
ศูนย์กลางของเกาะเวนิส ผ่านชมและแวะถ่ายรูปบริเวณสะพานถอนหายใจ (Ponte Dei Sospiri) ที่เชื่อมระหว่าง
พระราชวังโบราณกับเรือนจ าโบราณ ซึ่งมีต านานเล่าถึงนักรักคาสโนว่าที่เคยถูกคุมขังในคุกแห่งนี้  
จากนั้นให้ท่านได้แวะถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์มาร์โค (San Marco Basilica) ซึ่งเป็นอาคารที่ผสมผสาน
สถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ อาหรับ โรมันเนสก์ เรเนซองส์ เข้าไว้ด้วยกัน ในมหาวิหารนี้เชื่อว่าเป็นที่บรรจุศพของ
นักบุญเซนต์มาร์ก  อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปโดยรอบบริเวณจตุรัสเซนต์มาร์โค หรือจะ เลือกช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มี
มากมายรายล้อมรอบจัตุรัส ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Hermes, Tods, Prada และอ่ืนๆอีก
มากมาย (***ร้านค้าบางส่วนอาจปิดให้บริการในวันอาทิตย์และวันหยุดสากล) ได้เวลาน าท่านนั่งเรือเพ่ือเดินทางกลับสู่
ฝั่งเวนิสเมสเตร์ 

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
14.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือเวนิส (Venice) เพ่ือเช็คอินขึ้นเรือ Costa Luminosa 
17.00 น. เรือออกจากท่าเทียบเรือมุ่งหน้าสู่ เมืองบารี ประเทศอิตาลี 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
13 เม.ย. 63 บารี (อิตาลี) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือส าราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ 
เลาจน์ หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบน
เรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้
บริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เนต 
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Entertainment  :ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์, 
คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระว่ายน้ า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness  : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

 
14.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ เมืองบารี (ประเทศอิตาลี) เมืองที่อยู่ใกล้กับทะเลเอเดรียติก จนได้รับสมญานามว่า“แคลิฟอร์เนีย

ตอนใต้ของอิตาลี” เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้า เป็นศูนย์กลางการเดินเรือและศูนย์กลางของ
อาณาจักรไบเซนไทน์ทางตอนใต้ของอิตาลี  เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนา เนื่องด้วยเซนต์นิโคลัสมาจาริก
แสวงบุญที่เมืองนี้  ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เมืองได้ถูกท าลายด้วยระเบิดไดนามิก  และได้ท าการบูรณะสร้าง
เมืองขึ้นใหม่ ปัจจุบันจึงเห็นบ้านเรือนที่ทันสมัยอยู่เป็นจ านวนมาก  แต่ยังคงสามารถเห็นซากความเจริญในอดีตที่ยัง
คงเหลือไว้  
น าท่าน ถ่ายรูปกับป้อมปราการประจ าเมือง (Fortress) ขนาดใหญ่ของเมืองบารีที่สร้างขึ้นเพ่ือป้องกันการเข้ายึดครอง
จากการล่าอาณานิคมในสมัยก่อน น าท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทที่มีป้อมปราการล้อมโดยรอบ จากนั้นน า
ท่านชม วิหารซานนิโคลัส (Basilica di San Nicola) ซึ่งสร้างขึ้นเพือ่ร าลึกถึงเซนต์นิโคลัส  ผู้อุปถัมภ์ของเมืองซึ่งเป็นผู้
ที่น าความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนามาให้ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลี   
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน (Walking street) อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมบ้านเรือนและ สถาปัตยกรรมที่
สวยงามของเมืองบารี ซึ่งตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลเอเดรียติก หรือจะเลือกซ้ือของฝากหรือสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย 

19.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบารี 
20.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือบารี เพ่ือมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือคอร์ฟู ประเทศกรีซ 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
14 เม.ย. 63 คอร์ฟู (กรีซ) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือคอร์ฟู (Corfu) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในนาม “เกาะมรกต” เนื่องด้วยความเขียวชะอุ่มและ

สวยงามในตวัมันเอง อันเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมอันหลากหลายและแนวชายฝั่งที่สวยงามหาใดเปรียบ  
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ เขต Paleokastritsa สู่จุดชมวิวบนยอดเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองเก่าและทะเลไอโอเนี่ยน 

อันเป็นที่มาของเทพนิยายกรีกของการพบกันระหว่าง Odysseus และ Nausica ระหว่างทางชมวิถีชีวิตของชาว
ท้องถิ่นโดยเฉพาะการปลูกต้นมะกอกและต้น Cyprus ผ่านหมู่บ้านเล็กๆหลากสีสัน  

 น าท่านชม โบสถ์ Monastery of the Virgin โบสถ์เล็กๆบนยอดผาสไตล์กรีก Byzantine ที่มีระฆังสองอันแขวนอยู่
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บนยอด อิสระให้ท่านถ่ายภาพและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นท่ีท าจากต้นมะกอก อาทิ ไม้มะกอกแกะสลัก ครีม สบู่ชื่อ
ดังของเกาะคอร์ฟ ู 

 จากนั้นน าท่านเดินทาง ถ่ายรูปกับ โบสถ์ Vlacheraina monastery โบสถ์เล็กๆ ตั้งอยู่กลางเกาะขนาดเล็กยื่นออกไป
ในทะเล จากนั้นน าท่านสู่ เมืองเก่าคอร์ฟู เมืองเก่าที่ตั้งอยู่บนเกาะคอร์ฟู (Corfu) โดยมีพ้ืนที่เพียง 593 ตาราง
กิโลเมตร ตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกของแอลเบเนีย (Albania) และกรีซ เมืองเก่าคอร์ฟู ได้รับการรับรองจากองค์การ
ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.2007 

 น าท่านแวะถ่ายรูปกับ ป้อม Palaio Frourio ซึ่งมีความเก่าแก่ แม้ว่าบางส่วนจะถูกกัดเซาะจากน้ าและลมทะเลไปบ้าง
แล้วก็ตาม ตัวป้อมได้รับการบูรณะมาเป็นอย่างดี ปัจจุบันถูกใช้เป็นสถานที่ส าหรับกิจกรรมหลายอย่าง เช่น งาน
คอนเสิร์ตและอ่ืนๆ น าท่านชมอาคารบ้านเรือนแบบนีโอคลาสสิค ส่วนหนึ่งสร้างขึ้นจากยุคเวนิส  อีกส่วนเป็นการ
ก่อสร้างยุคหลัง  

13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองคอร์ฟู 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
14.30 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือคอร์ฟู เพ่ือมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือพีราอุส ประเทศกรีซ 
 อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือส าราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลั บ 

เลาจน์ หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบน
เรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้
บริการบนเรือส าราญ 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
 หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
15 เม.ย. 63 เอเธนส์ (กรีซ) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือส าราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลั บ 
เลาจน์ หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบน
เรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้
บริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์, 
คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระว่ายน้ า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness  : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
12.30 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่าเรือพีราอุส ประเทศกรีซ 
 น าท่านเที่ยวชมกรุงเอเธนส์  น าท่านชมอะโครโปลิส โบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีซึ่ง
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ตั้งอยู่บนภูเขาสูง  เชื่อกันว่าบนเนินเขาแห่งนี้เป็นที่สถิตของเทพีอาเธน่า เทพีแห่งนักรบ 
 น าท่านชม วิหารพาร์เธนอน  วิหารศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพ่ืออุทิศแด่เทพีเอเธน่า อันเป็นวิหารที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง

รายล้อมด้วยเสาหินแบบดอริคซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่สร้างขึ้นในโลกยุคคลาสสิค
หรือยุคทองของกรีซ  ช่วงประมาณ 450-300  ปีก่อนคริสตกาล และทั่วโลกต่างยอมรับกันว่าเป็นวิหาร   แบบดอริคที่
ใหญ่และสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกศิลปะของกรีซ  ผ่านชมสถานที่ส าคัญในสภาพซากปรักหักพังต่างๆซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความยิ่งใหญ่ของชุมชนในอดีต  ชมประตูชัยเฮเดรียน  หอสมุดแห่งชาติ  ศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณ   

 น าท่านแวะถ่ายรูปกับสนามกีฬาโอลิมปิค ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่และใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเป็นครั้งแรกใน
ปีค.ศ.1896  

 น าท่านผ่านชมจัตุรัสซินตั๊กม่า (Syntagma Square)  ที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม น าท่าน
เดินทางสู่ย่านเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอะโครโปลิส ที่เรียกว่า พลาก้า (PLAKA) แหล่งรวมนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก 
ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วย ร้านค้า บาร์ ภัตตาคารคึกคักพลุกพล่านไปด้วยผู้คนทั้งกลางวันและยามค่ าคืน 
อิสระเชิญให้ท่านช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกมากมาย สุดเขตย่านพลาก้า คือย่านเมืองใหม่อุดมไปด้วยร้านค้าแฟชั่นหรู
ระดับโลก และ ถนนคนเดินที่เป็นระเบียบสวย 

18.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือพีราอุส 
19.30 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือพีราอุส เพ่ือมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือกอเตอร์ ประเทศมอนเตเนโกร 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
 หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

 
 
16 เม.ย. 63  At Sea 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ 
หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ 
(Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการ
บนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  :บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment  :ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย 
   สไตล์ คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม 
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Sport and Activities  :สระว่ายน้ า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness  :ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ  
17 เม.ย. 63 บุดวา - กอเตอร์ (มอนเตเนโกร) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่าเรือเมืองกอเตอร์ (Kotor)  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบุดวา (Budva) (ระยะทางประมาณ 35 กม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) เมืองโบราณอีกแห่งของ

ประเทศมอนเตเนโกร ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลเอเดรียติก ทางตอนใต้ของประเทศ เมืองบุดวาเป็นเมืองท่องเที่ยวตาก
อากาศที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของมอนเตเนโกร และเป็นที่ตั้งของโรงแรมและรีสอร์ทมากมาย เมืองบุดวา สร้างขึ้นในสมัย
ศตวรรษท่ี 5 เคยเป็นเมืองขึ้นของชาวเวนิส กว่า 400 ปีเช่นเดียวกับเมืองกอเตอร์ จึงได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของ
ชาวเวนิส แต่ในสมัยศตวรรษที่ 18 มอนเตเนโกรเคยตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรออตโตมัน นอกจากนี้เมืองบุดวา
เป็นอีกเมืองที่เป็นที่จับจ้องของประเทศล่าอาณานิคมทั้ง ฝรั่งเศส ออสเตรีย และ รัสเซีย และในปี 1918 ตกเป็นของ
ประเทศยูโกสลาเวีย  

 น าท่านชมความงามภายในตัวเมืองเก่า หรือ Stari Grad (Old Town) และน าท่าน ถ่ายรูปกับโบสถ์เซ็นต์จอห์น 
(Church of Saint John) ซึ่งภายในโบสถ์มีภาพไอคอนพระแม่มารี “Madonna in Punta” ประดิษฐานในโบสถ์แห่ง
นี้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  
บ่าย น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกอเตอร์ (Kotor) เมืองชายฝั่งทะเลแสนสวยอีกเมืองของประเทศมอนเตเนโกร ประเทศซึ่ง

ได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน” โดยประเทศสาธารณรัฐมอนเตเนโกรนี้ ตั้งอยู่ทางตอนใต้
ของทะเลเอเดรียติค ถึงแม้สถานที่โดยรวมของประเทศจะมีขนาดเล็กมาก แต่ก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติอันงดงาม 
ชายหาดอ่อนละมุนคลื่นสงบไม่รุนแรงจนเกินไป ทะเลสาบน้ าเงินเข้มใส แม่น้ าใสไหลเชี่ยวและภูเขาสวยสง่า บางแห่ง
จะเห็นเป็นฟยอร์ดสูงตระหง่านตระการตา 

 น าท่านชมความงามของ เมืองกอเตอร์ ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลกด้านธรรมชาติและ
วัฒนธรรมในปี ค.ศ.1979 เป็นเมืองที่สร้างภายในก าแพงสูง (City Wall) ซึ่งแบ่งตัวเมืองเป็น 2 ส่วนคือ เมืองเก่า (Old 
Town) และเมืองใหม่ (New Town) โดยก าแพงเมืองแห่งนี้สร้างโดยชาวเวนิส อีกทั้งสถาปัตยกรรมในเมืองส่วนใหญ่
ยังได้รับอิทธิพลจากชาวเวนิสเช่นกัน  
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 น าท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์เซ็นต์ไทรฟอน (Cathedral of Saint Tryphon)     ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1166 ภายใน
ตัวเมืองเก่า อิสระให้ท่านเดินเล่นและชมความงามภายในตัวเมืองเก่า หรือเลือกซื้อของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย  

               
16.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือกอเตอร์  
17.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือกอเตอร์ เพ่ือมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเมืองดูบลอฟนิค 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
18 เม.ย. 63 ดูบรอฟนิค (โครเอเชีย) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือดูบรอฟนิค (Dubrovnik) เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศโครเอเชีย พรมแดนติดต่อ

กับประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า เมืองดูบรอฟนิคได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป สมญานาม 
“ไข่มุกแห่งทะเล เอเดรียติก” เป็นเมืองที่มีอ านาจทางทะเลตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และมีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้า 
จึงได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้โดดเด่น ด้วยการตกแต่งพระราชวัง สร้างโบสถ์ วิหาร จัตุรัส น้ าพุ และบ้านเรือนต่างๆ และ
ได้รับการบูรณะและปรับเปลี่ยนอย่างงดงามตามยุคสมัย เสน่ห์ของเมืองอยู่ที่เขตเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งตั้งอยู่
ภายในก าแพงโบราณสูงตระหง่านโอบล้อมโดยรอบ ซึ่งสร้างในศตวรรษที่ 13 เพ่ือป้องกันภัยจากศัตรู เช่น อาหรับ  
เวเนเชียน มาชีโดเนียน และเซิร์บ ภายในเขตเมืองเก่าเป็นที่ตั้งของสถาปัตยกรรมมากมายและสิ่งก่อสร้างโบราณ 
องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองดูบรอฟนิคเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979  น าท่านชมทัศนียภาพของเมืองดูบ
รอฟนิค ที่ตั้งอยู่ตามริมฝั่งทะเลเอเดรียติค ตัวเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตรล้อมรอบ ถือเป็น
สัญลักษณ์ของเมืองที่ความโด่งดังเทียบได้กับแกรนด์แคนย่อนหรือแกรนด์คาแนลแห่งเวนิส   
น าท่านเดินลอดประตู Pile Gate ที่มีรูปปั้นของนักบุญ เซนต์เบลส นักบุญประจ าเมือง เพ่ือเข้าสู่ใจกลางเมืองเก่า ชม
น้ าพุ Onofrio ซ่ึงตั้งเป็นเกียรติแก่สถาปนิกผู้สร้างน้ าพุแห่งนี้  
น าท่านชม The Cathedral หนึ่งในโบสถ์เก่าแก่ประจ าเมืองเก่าที่สะสมโบราณวัตถุของพ่อค้าวาณิชที่ได้ท าการค้าขาย
กับชาวเวนิชในอดีต  
น าท่านถ่ายรูปกับหอนาฬิกาโบราณ (Bell Tower Clock) จากนั้นน าท่านแวะ ถ่ายรูปกับพระราชวังเรคเตอร์ 
(Rector’s palace) พระราชวังที่สร้างขึ้นโดยผสมผสานศิลปะท้ังแบบโกธิค เรเนซองส์และบาโร๊ค 
ได้เวลาน าท่านแวะถ่ายรูปกับ สปอนซา พาเลส (Sponza Palace) สร้างขึ้นโดยศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส์ ในสมัย
ศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันได้ใช้เป็นที่จัดเก็บเอกสารและส านักงานส่วนราชการ น าท่านเดินผ่านถนนสตราดัน  ถนนสาย
หลักยาวกว่า 398 เมตร ที่สองข้างทางรายล้อมไปด้วยอาคารสไตล์โรมัน โกธิค และร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม 
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ร้านขายของที่ระลึกต่างๆมากมาย  
13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือดูบรอฟนิค 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ห้องอาหารภายในเรือ  

 
14.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือดูบรอฟนิค เพ่ือมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือเวนิส ประเทศอิตาลี 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือ  

วันนี้จะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ให้ท่านได้แต่งตัวสวยงามร่วมงานเลี้ยงในค่ าคืนนี้ 
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

หมายเหตุ  ก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่ าวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋าลงจากเรือ 
ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะ
เจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่าน
ตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวันรุ่งขึ้น ส าหรับท่านที่ต้องการช าระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่าน
บัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

19 เม.ย. 63 เวนิส 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ เทียบเรือเวนิส 

น าท่านรับกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงจากเรือ พร้อมท าการเชคเอาท์จากเรือ 
 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเวนิส (VCE) เพ่ือเช็คอิน  

***อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ในสนามบิน*** 
14.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินเวนิส สู่ สนามบินอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK1872 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ชั่วโมง) สาย

การบินมีบริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่องบิน 
17.40 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่อง 
20.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบิน TK 64 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค่ า และ อาหารเช้า 
20 เม.ย. 63 กรุงเทพมหานคร 
09.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
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ประเภทห้องพัก Costa Luminosa 
ห้องพักแบบธรรมดา  (Interior) 

 
ห้องพักมีระเบียงวิวทะเล  (Ocean View with Balcony) 

 
 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า 11-20 เม.ย. 2563 

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่ INSIDE)  ท่านละ 91,900 

อัพเกรดเป็นห้องพักแบบมีระเบียงทะเล (พักห้องคู่ Sea-View Balcony) ท่านละ 12,000 

พักเดี่ยวเพ่ิม ท่านละ (คิดท่ีห้องพักแบบ INSIDE ซึ่งเป็นราคาเริ่มต้น) 30,000 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 95,000-130,000 

ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักค่าใช้จ่าย (ผู้ใหญ่)  (ไม่รวมตั๋ว BKK-IST-VCE-IST-BKK) 20,000 

กรณีมีวีซ่าแล้วหรือไม่ต้องยื่นวีซ่า หักค่าใช้จ่าย ไม่รวมวีซ่า 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น - ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่  8 ส.ค. 2562) ** 
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ค าแนะน า  ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซ้ือตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ
ซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทาง
ของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 
              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 
 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.  
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือส าราญ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ 
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ 
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อัตรานี้ไม่รวมถึง 
 ค่าวีซ่าเชงเก้น ประมาณ 2,800 - 3,000 บาท 
 ค่าบริการเรือ (Service Fee) ท่านละ EUR 70 ซึ่งเรือจะชาร์ตเข้าครุยส์การ์ด 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด 
หลังจากท่านท าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว 

การช าระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 45,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจองทัวร์ หรือ 
   กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 60,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจองทัวร์ (ส าหรับผู้เดินทางพักเดี่ยว) หลังได้รับการ
ยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน  พร้อมส่งส าเนาหน้า หนังสือเดินทาง(ท่ีไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือ
เดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐาน  โอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 70 วันท าการ (ในช่วงปกติ) หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร หรือ
ตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (ซึ่งเป็นไปตามกฎของเรือส าราญ) (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับ
การจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)  

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VS270819 

Page 12 of 18  

กรณียกเลิก 
* ยกเลิก 120 วันท าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)  
* ยกเลิก 90-119 วันท าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ า 25% 
* ยกเลิก 60-89 วันท าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ า 50% 
* ยกเลิก 30-59 วันท าการ ล่วงหน้ากอ่นเดินทาง หักค่ามัดจ าเต็มจ านวน  
* ยกเลิก 08-29 วันท าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจ านวน 
* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วันท าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจ านวน 
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ท าการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุก

กรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ :  
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า 

อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆเพ่ือ

ทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การ

นัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากท่ีสุด 

 การท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้ องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ การใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้น ท่านได้ท าการตกลงหรือแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระ มาแล้ว  หากท่านถูก
ปฏิเสธการเข้าเมอืง อันเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หากท่านถูก

ปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคธรรมดา  
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกค้าด าเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องด าเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วย

ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระ ค่าใช้จ่าย

ส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีท่ียกเลิก
การเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋ว
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เครื่องบินสามารถท าการ Refund ได้เท่านั้น) 
 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวร์

นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัท
ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ 

 เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
โรงแรมและห้อง 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะท าให้
ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกท าการตรวจอย่างละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใส
พร้อมที่จะส าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(ICAO ) 

 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าข้ึนเครื่องได้ และห้าม
มีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชั้น

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งข้ึนกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิ์ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 
13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนที่เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
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รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชย
ไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะน า
ให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่
บริษัททัวร์ได้จัดท าให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุก
ประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้น
เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้
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เพื่อการเดินทางอย่างอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรารัก.. 
ด้วยประกันการเดินเสริม ที่เพิ่มความคุ้มครองได้มากข้ึน... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  
* อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  
Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย ส าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะวเลา 7 วันแรก จากการเดินทางกลับ
ประเทศไทย / 
2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
 

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VS270819 

Page 16 of 18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ส าหรบัผู้เอาประกันภัย ทีม่ีอายุ 75 ปขีึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยทีร่ะบไุว้ในตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนใจ “ประกันภัยการเดินทางทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลการจองทัวร์ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง ไม่น้อย
กว่า 1 สัปดาห์  และกรุณาช าระค่าประกันภัยการเดินทาง ยอดเต็มจ านวน  

หลังจากส่งรายช่ือผู้เอาประกันภัยแล้ว 
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ค าแนะน า: การขอวีซ่าสถานฑูต เจ้าหน้าที่ทัวร์ไม่สามารถเดินทางไปรับบัตรคิวให้ก่อนล่วงหน้าได้ 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่VFS จะเป็นผู้กดบัตรคิวให้กับผู้เดินทางเอง 

ฉะนั้นผู้เดินทางควรไปถึงสถานฑูตก่อนเวลานัด ประมาณ 30 นาที 
และใช้เวลาในการยื่นเอกสาร รอสัมภาษณ์ ถ่ายรูปท าวีซ่า ประมาณ 1 วัน 

หากผู้เดินทางท่านใดมาจากต่างจังหวัด แนะน าให้วางแผนกลับในช่วงค่ า หรือเช้าวันรุ่งขึ้นแทน 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น 
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ เพื่อขอยื่นวีซ่า
ล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย 

กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปให้ครบตามที่สถานฑูตฯร้องขอ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาวีซ่า 
หากติดขัดในเรื่องการจัดเตรียมเอกสารในข้อใด โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม 

1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น และไม่ช ารุด ขาด หรือเปียกน้ า 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้
ไม่ได้) เปิดหู เปิดหน้าผาก ห้ามสวมแว่นสายตาหรือใส่คอนแท็กเลนส์ (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน... 
(สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)  
3. ส าเนาบัตรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนค าน าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค าน าหน้าเป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)  
8. กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้  
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 

มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 

บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)   
หนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น 
กรณีอ านาจการปกครองบุตรฝ่ายใดฝ่ายนึง 
-ใบส าเนาบันทึกการหย่า โดยระบุว่าบุตรอยู่ในอ านาจการปกครองของใคร 
-ใบปกครองบุตร (ปค. 14) จากทางอ าเภอ/เขต (ตัวจริงเท่านั้น) หรือ ใบฟ้องหย่าผู้ใช้อ านาจศาล 
เอกสารการปกครองบุตร จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น 
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กรณีบุตรบุญธรรม 
-ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางอ าเภอ/เขต 
ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น 
***ถ้าเอกสารมิใช่เอกสารออกจากประเทศไทย จะต้องได้รับการรับรองเอกสารจากสถาณทูตของประเทศนั้นๆ ประจ าการใน
ประเทศไทย*** 

9. หลักฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 
(ไม่ต้องระบุสถานทูต ประเทศและวันที่เดินทาง) 
จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่าก าลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา  

10.หลักฐานการเงิน :   
ส าเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง  1 ท่าน 
และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 7 วันก่อนยื่นวีซ่า) 

หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็นยอดของ 
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement และยอดล่าสุดอัพเดท 7 วันนับจากวันยื่นวีซ่า จากทางธนาคาร
แทนการถ่ายส าเนาสมุดบัญชี 

************* ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ************** 

 
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูก

รับรองในจดหมายด้วย)  
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกัน 
 

ผู้เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้ว กอ่นวันเดินทาง 
จะต้องช าระค่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเลม่คืนมาแล้วเท่านั้น) 
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