
     

     

 

 
 
 

 

 

สัมผัสประสบการณการเดินทางสุดหรูในเสนทางเมดิเตอรเรเนียน 

     บนเรือสําราญ MSC OPERA 6 วัน 3 คืน 
 

โดยสายการบิน การตา แอรเวยส 
 

เจนัว (อิตาลี) - มารกเซย (ฝรั่งเศส) - อาฌักซิโอ (ฝรั่งเศส) - เจนัว (อิตาลี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดินทางวันท่ี  10-15 เม.ย. 61       ราคาเริ่มตนท่ี 69,999.- 

สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 
สนามบินโดฮา, ประเทศการตา - สนามบนิมัลเพนซา เมืองมิลาน - มหาวิหารดูโอโม – ชอปปงแกลลอเรียวิคเตอร 

 เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 - เมืองเจนัว - เช็คอินขึน้เรือสําราญ MSC Opera - อิสระพักผอนบนเรือ 

วันที่3 
เรือเทยีบทา เมืองมารกเซย - อิสระเดินเลนบนฝง หรือซื้อทัวรเสริมพาเที่ยวชมเมือง (นําเที่ยว 4.5 ชั่วโมง ชําระ 

คาบริการเพิ่ม 50 USD ตอทาน ชาํระคาบริการไดบนเรือ) - กลับขึ้นเรือสาํราญ อิสระพักผอน 

วันที่4 
เรือเทยีบทา เมืองอาฌักซิโอ ประเทศฝรัง่เศส - อิสระเดินเลนบนฝง หรือซื้อทัวรเสริมพาเที่ยวชมเมือง (นําเที่ยว 3 

 ชั่วโมง ชําระคาบริการเพิ่ม 50 USD ตอทาน ชาํระคาบริการไดบนเรือ) - กลับขึ้นเรือสาํราญ อิสระพักผอน 

วันที่5 
อําลาเรือสําราญ จอดเทียบทา เมืองเจนัว ประเทศอิตาลี - ชมบริเวณเมืองเกา - จตุรัสกลางเมือง Piaza de 

 Ferrari - ชอปปง ณ Outlet - สนามบนิมัลเพนซา เมืองมิลาน - เดินทางกลับ 

วันที่6 สนามบินโดฮา, ประเทศการตา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
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วันอังคารที่ 10 เม.ย. 61  กรุงเทพฯ/สวุรรณภูมิ      

 (1) 

19.00 น. พบเจาหนาที่บริษัทฯ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอร Q ประตูทางเขาที่ 8 อาคารผูโดยสาร

ขาออก เคานเตอรสายการบิน การตา แอรเวยส (Qatar Airways) เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอย

อํานวยความสะดวกในการเช็คอินต๋ัวโดยสารเครื่องบิน กระเปาเดินทางเพ่ือรับบัตรขึ้นเครื่อง

ใหแกทาน 

21.25 น. ออกเดินทางสูสนามบินโดฮา ประเทศการตา โดยเที่ยวบิน QR 833 

วันพุธที่ 11 เม.ย. 61  กรุงเทพฯ - โดฮา (การตา) - มิลาน - เจนัว (อิตาลี)  

 (2) 

00.25 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศการตา เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 

01.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินโดฮา สูสนามบินมิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบิน QR 123 

06.50 น. เดินทางถึง สนามบินมัลเพนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ตามเวลาทองถิ่น (ประเทศอิตาลี) ซึ่ง

ชากวาประเทศไทย 6 ช่ัวโมง นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

 จากน้ันนําทานโดยสารรถโคชปรับอากาศเพ่ือเดินทางไปเขาสูเมือง มิลาน เมืองหลวงทางแฟช่ัน

ของอิตาลี เพ่ือนําทานชม มหาวิหารดูโอโม วิหารประจําเมืองอายุกวา 600 ป สัญลักษณแหง

เมืองมิลาน ใหญเปนอันดับสองของโลกรองจากมหาวิหารเซนตปเตอร แหงนครวาติกันเทา

น้ันเอง ดวยความสูงถึง 157 เมตร กวาง 92 เมตร ยอดแหลม 135 ยอด ซึ่งยอดที่สูงที่สุดประดับ

ดวยรูปสลักพระแมมาเรียสูง 4 เมตร หุมดวยทองคําทั้งองค มีช่ือเรียกวา มาดอนนินา 

(Madonnina) ทั้งความอลังการและสงางามของมหาวิหารดูโอโมน้ีที่ต้ังอยู ณ จตุรัสกลางเมืองมิ

ลานดึงดูนักทองเที่ยวจากทั่วโลกใหเขามาเยือนสักครั้งในชีวิตและด่ืมดํ่าศิลปะสถามปตยกรรม

แบบกอธิคที่ใชเวลาสรางกวา 400 ปจึงแลวเสร็จ ทั้งยังรวมศิลปะตางๆ ไวอยูในรูปนักบุญ และ

สัตวตางๆ ที่เปนหินออนภายในมากมาย นอกจากน้ีบริเวณใกลเคียงกันน้ันเปนที่ต้ังของ โรง

อุปรากร ลา สกาลา  สรางในป ค.ศ. 1776 เปดใหมีการแสดง 2 ปตอมา มีรูปปนศิลปนผูมี

ช่ือเสียงระดับโลก ลีโอนารโดดาวินชี อยูดานหนาโรงอุปรากรแหงน้ี  

 จากน้ันหามพลาดกับแหลงชอปปงระดับโลกที่ แกลลอเรียวิคเตอร เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 แหลงรวม

สินคาแบรนดเนมมากมายใหเลือกชมเลือกซื้อไมวาจะเปนเสื้อผา กระเปา รองทา และนาฬิกา 
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แบรนดเนมช่ือดังมากมาย อาทิ หลุยส วิตตอวทฃm พราดา, เฟอรากาโม, อารมาน่ี, เวอรซาเช 

หรือแมแตสินคาพ้ืนเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย  หลังอาหารนําทานเดือนทางสู เมืองเจนัว เมืองทาที่สําคญัทางตอนเหนือของอิตาลี เมืองหลวง

ของจังหวัดเจนัว แหงแควนลิกูเรีย 

15.00 น. นําทานตรงสูทาเรือฯ เพ่ือดําเนินการเช็คอินขึ้นเรือสําราญ MSC OPERA รับบัตรขึ้นเรือ หรือ 

Cruise Card บัตรสําคัญที่ทานตองพกติดตัวตลอดการเดินทางบนเรือสําราญฯ บัตรน้ีใชเปน

บัตรผานขึ้นเรือสําราญ เปนกุญแจเปดเขาหองพัก และใชแทนเงินสดสําหรับคาใชจายตางๆ ขณะ

ทานอยูบนเรือสําราญ  จากน้ันนําทานผานพิธีการขึ้นเรือ MSC OPERA เรือสําราญสุดหรูของ 

MSC เมื่อขึ้นมาบนเรือสําราญแลว (หากเวลาเอ้ืออํานวย) เจาหนาที่จะพาทานเดินชมภายในเรือ

สําราญเพ่ือรับทราบถึงรายละเอียดและสถานที่ตางๆ บนเรือสําราญ *** กอนที่เรือสําราญจะ

ทําการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซอมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) โดย

ขอใหผูโดยสารทุกทานมารายงานตัวยังจุดที่กําหนดไว โดยสังเกตจุดรวมพลของแตละทานได 

ที่แผนปายดานหลังประตูหองพักของทาน***  

18.00 น.  เรือสําราญลองออกจากทาเรือ เมืองเจนัว มุงหนาสูเมืองมารคเซย ประเทศฝรั่งเศส อิสระใหทาน

พักผอนบนเรือสําราญ ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเลนในคลับ เลาจน หรือทํา

กิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ ไมวาจะเปน ชอปปงที่รานขายสินคาปลอด

ภาษีบนเรือ (Duty Free) และสวนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอัน

หลากหลายที่ทานสามารถเลือกใชบริการบนเรือสําราญ เชน 

Public Room  : บารและเลาจน, หองสมุด, หองอินเตอรเน็ต 

Entertainment : ชมโชวพิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไมซ้ํากนัในทุกค่ําคืน) หรือจะเลือกน่ังเลนในคลับ เลาจน 

บารตางๆ หลากหลายสไตล, คาสิโน, ดิสโกเธค, หองเลนเกม 

Sport and Activities  : สระวายนํ้า, สปอรทคอรท, ฟตเนต 

Spa and Wellness  : หองสปา, หองสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

  ** รานสนิคาปลอดภาษีและคาสิโนจะเปดหลังจากทีเ่รอืสําราญลองอยูนานน้ําสากล** 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

 หลังอาหาร  อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย 

 ทานสามารถชมโชวสุดอลังการที่ทางเรือไดจัดไว 

วันพฤหัสบดีที่ 12 เม.ย. 61  มารกเซย (ฝรั่งเศส)      (3) 

เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

08.00 น. เรือสําราญจอดเทียบทา ณ เมืองมารกเซย เมืองทาทางฝงเมดิเตอรเรเนียนของฝรั่งเศส และเปน

เมืองที่ใหญเปนอันดับสามของฝรั่งเศสรองจาก ปารีส และลียงเทาน้ัน เมืองโรแมนติกแหงน้ีต้ังอยู
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ในแควนโพรวองซทางตะวันออกเฉียงใตของฝรั่งเศส ไดรับเลือกใหเปนเมืองหลวงทางวัฒนธรรม

ยุโรปประจําป ค.ศ. 2013  

อิสระทานทานเลือกซื้อทัวรเสริมบนฝง อาท ิ

 ทัวรชมเมือง (MRS06: 4.5 ชั่วโมง/ USD 50) นําทานชมรอบๆ 

เมือง ชมสัญลกัษณของเมือง โบสถนอรทเธอรดาม สรางขึ้นโดยใน

ศตวรรษที่ 19 ใชศิลปสมัยนีโอโรมันไบนเซนไทรสรางขึ้นดวยหินออน

สีขาวสลับเทา ต้ังตระหงานสงางามอยูบนยอดเขา ประกอบดวย

วิหารโบราณ 2 สวนบนและสวนลาง วากันวาชวยปกปกษรักษานัก

เดินเรือยามลองเรือในทะเลจากน้ันลัดเลาะเรียบถนนริมชายฝงผานชม ชารโตวและสวนสวยที่

ต้ังอยูไมหางจากมหาสมุทร แวะชมสวนสาธารณะ Longchamps กลางเมือง ใหทานไดพักผอน 

และถายรูปเปนที่ระลึก จากน้ันอิสระเดินเลนถายรูปบริเวณทาเรือเกาวีเยอซ (Vieux) ที่มี

ทัศนียภาพสวยและเปนเอกลักษณในตัวเอง (ไมรวมอาหาร) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

บาย  พักผอนบนเรือสําราญตามตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญ

มากมายไดตามใจชอบ ทานสามารถเลือกใชบริการหองกิจกรรมตางๆ ภายในเรือสําราญ ไมวาจะ

เปนสปา, ซาวนา, หองอาหารบุปเฟต, รานขายสินคาปลอดภาษี (Duty Free) และกิจกรรม

สันทนาการอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

 

 

 

 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

 หลังอาหาร  อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย 

 ทานสามารถชมโชวสุดอลังการที่ทางเรือไดจัดไว 

19.00 น.  เรือสําราญลองออกจากทาเรือ มารกเซย 

วันศุกรที่ 13 เม.ย. 61  อาฌักซิโอ (ฝรั่งเศส)      (4) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

09.00 น. เรือสําราญจอดเทียบทา ณ เมืองอาฌักซิโอ ประเทศฝรัง่เศส  เมืองที่ใหญที่สุดของเกาะคอรซิกา 

(Corsica) บานเกิดของจักรพรรดินโปเลียนที่ 1 (Napoleon Bonaparte) มีทัศนียภาพงดงามทั้ง

ขุนเขาและปา ตัวเมืองมีสถาปตยกรรมแบบเรเนซองสใหเห็นอยูโดยทั่วไป 
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 อิสระทานทานเลือกซื้อทัวรเสริมบนฝง อาท ิ

 ทัวรชมเมือง (AJA01: 3 ชั่วโมง/ USD 50) นําทานเพลิดเพลนิกับการน่ังรถเลาะเที่ยวชมใน

เมืองนารักแหงน้ี ผานชมสถานที่ตางๆ รวมถึงโบสถ สวนสวย Casone ใจกลางเมือง จุดชมวิว

พระอาทิตยตกที่เปนที่นิยมของนักทองเที่ยว บริเวณเมืองเกา (พาเดินชม) ทีแ่ทรกไปดวย

อนุสาวรียของนโปเลียนเปนระยะ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

บาย  พักผอนบนเรือสําราญตามตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญ

มากมายไดตามใจชอบ ทานสามารถเลือกใชบริการหองกิจกรรมตางๆ ภายในเรือสําราญ ไมวาจะ

เปนสปา, ซาวนา, หองอาหารบุปเฟต, รานขายสินคาปลอดภาษี (Duty Free) และกิจกรรม

สันทนาการอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

 หลังอาหาร  อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย 

 ทานสามารถชมโชวสุดอลังการที่ทางเรือไดจัดไว 

18.00 น. เรือสําราญลองออกจากทาเมือง เมืองอาฌักซิโอ 

หมายเหตุ 

ในเย็นวันน้ีทานจะไดรับปายผูกกระเปาสีตางๆ ซึ่งเปนตัวกําหนดลําดับการนํากระเปาลงจากเรือ ทานจะตองจัด

กระเปาใบใหญวางไวหนาหอง โดยแยกขาวของเครื่องใชที่จําเปนไวในกระเปาเดินทางใบเล็ก เพราะเจาหนาที่ของเรือ

จะมาเก็บกระเปาใบใหญของทานไปต้ังแตกลางดึก และบัญชีคาใชจายตางๆ จะถูกสงมาใหทานตรวจเช็คกอนทําการ

ชําระในวันรุงขึ้น สําหรับทานที่ตองการชําระผานบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชารจคาใชจายผานบัตรเครดิตที่ทานได

ใหหมายเลขไวในวันที่ทานเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

วันเสารที่ 14 เม.ย. 61  เจนัว - มิลาน (อิตาลี)      (5) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

09.00 น. เรือสําราญจอดเทียบทา ณ เมืองเจนัว ประเทศอิตาลี  

10.00 น. นําทานเช็คเอาทออกจากเรือสําราญ พรอมรับกระเปาสัมภาระ ซึ่งทุกทานจะตองมายืนยันระบุ

รับดวยตนเอง  

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเจนัว หรอื เจโนวา เมือง

ทาทางทะเลทีส่ําคัญทางตอนเหนือของอิตาลี เปนเมืองหลวง

ของจังหวัดเจนัว แควนลิกเูรีย มีความรุงเรืองเปนอยางมาก

ต้ังแตศตวรรษที่ 11 จนมาถึงตนศตวรรษที่ 18 จึงไดถูก

กองทัพของจักรพรรดินโปเลียนบุกเขามายึดครอง และผนวก

ดินแดนแหงน้ีเขาเปนสวนหน่ึงของฝรั่งเศส แตก็เปนเพียงแค

ระยะสั้นๆ เมื่อนโปเลียนเริ่มเสื่อมอํานาจลง  
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หลังจากน้ันเจนัวก็กลับมาฟนฟูบานเมืองและกลับเขามาเปนสวนหน่ึงของอิตาลีจวบจนถึง

ปจจุบัน เจนัวเปรียบเสมือนดังไขมุกที่แสนเลอคาของอิตาลี เพราะสามารถทํารายไดเขาประเทศ

ไดอยางเสมอตนเสมอปลายไมวาจะในฐานะเมืองทาที่สําคัญ หรือจะในฐานะเมืองทองเที่ยวที่

นักทองเที่ยวตางเลือกที่จะมาเยือนใหไดซักครั้งในชีวิต  

แลวนําทานเดินชมบริเวณเมืองเกาที่มีถนนสายเล็กที่ลัดเลาะไปตามอาคารบานเรือนต้ังแตยุค

กลางแทรกความงดงาม เงียบขรึม แตมีมนตขลังของความเปนยุคน้ันถายทอดมายังปจจุบัน ทาน

จะไดผานชมความงามของวิหารประจําเมือง Genoa Cathedral  

ผานชมวังเจาเมืองเกา ซึ่งปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ และศูนยวัฒนธรรม Palazzo Ducale  

จากน้ันผานชมจตุรัสกลางเมือง Piaza de Ferrari สถานทีนั่ดพบ แฮงคเอาท หรือแมแตชอปปง

ของชาวเจนัว 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสูมิลาน ระหวางทางใหทานอิสระชอปปง ณ Outlet ตลอดบาย  

 จนไดเวลานัดหมาย นําทําทานเดินทางสู สนามบินมัลเพนซา เมืองมิลาน เพ่ือเดินทางกลับ

ประเทศไทย 

22.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินโรมฟุมิซิโน เลียวโอนาโด ดารวินซี โดยเที่ยวบิน QR 118 

วันอาทิตยที่ 15 เม.ย. 61  โดฮา (การตา) - กรุงเทพฯ     (6) 

05.40 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศการตา เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 

08.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินโดฮา สูสนามบินโรม ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบิน QR 832 

19.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (Bon Voyage) 

 

อัตราคาบรกิาร ตอทาน 

(คณะเดินทางผูใหญ15 ทานขึ้นไป) 

วันที่ 10-15 เม.ย. 61 

งดแถมกระเปา 

ผูใหญพักหองคู 

(คนที่ 1 และ 2) 

คนที่ 3 และ 4 

(พักกับคนที่ 1 และ 2) 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 

(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 
พักเด่ียว 

หองพักแบบไมมีหนาตาง 69,999 - - 75,999 

หองพักแบบมีหนาตาง 72,999 - - 79,999 

หองพักแบบมีระเบยีง 74,999 - - 82.999 

 

อัตราคาบริการนี้รวม: 

1. คาต๋ัวเครื่องบินไป - กลับ ช้ันประหยัด สายการบิน Qatar Airways (ไป-กลับพรอมกรุป)  

2. หองพักบนเรือสําราญ 3 คืน  

3. รถรับสงจากสนามบินและทาเรือ 
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4.    อาหารทุกมื้อ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ 

5. คาธรรมเนียมวีซาเชงเกน 

6. หัวหนาทัวรคนไทยรวมเดินทางเพ่ือดูแลคณะ 

7. ภาษีทาเรือ,ภาษีนํ้ามันสายการบิน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามภาวะตลาดน้ํามันโลกซึ่งประกาศโดยสายการ

บินทางบริษัทฯอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมหากมีการเปลี่ยนแปลง 

9. คาขนกระเปาซึ่งสายการบินมีบริการสําหรับกระเปาทานละ 1 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 23 กิโลกรัมตอใบ หากนํ้าหนัก

หรือจํานวนของกระเปาเกินกวาที่กําหนดทานอาจตองชําระคาใชจายโดยตรงกับสายการบินที่เคานเตอรเช็คอิน 

10. คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สําหรับผูที่อายุไมเกิน 70 ป) 

11. คารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ วงเงินทานละ 500,000 บาท (สําหรับผูที่อายุไมเกิน 70 ป) 

อัตรานี้ไมรวม: 

1.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 เปอรเซ็นต ในกรณีออกใบกํากับภาษี 

2. ทิปพนักงานบนเรือ วันละ Euro 10 ตอทาน (Euro 50)  

3.    คาทัวรเสริมบนฝง, คาเขาชมสถานที่ตางๆ,คาวีซาอ่ืน ๆ (ถามี) 

4.    คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท คาเครื่องด่ืม ฯลฯ 

เงื่อนไข: 

1. คณะเดินทางตองมีสมาชิกอยางนอย 15 ทานและทางบริษัทตองขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือ

เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไมครบตามจํานวนดังกลาว 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาต๋ัวเครื่องบิน หรือมีการ

ประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันที่จะเดินทาง 

การสํารองการเดินทาง: 

1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 30,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร  พรอมสงสําเนาหนาหนังสือ 

เดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย)  และ 

หลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423 

2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 65 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอย 

กวา 75วันทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ  มฉิะน้ัน 

จะถือวาการสํารองการเดินทางน้ันถูกยกเลิก และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการยึดบางสวนเปนคาดําเนินการ 

3. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ หรือ ชําระโดยตรงกับทาง 

บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขตาง ๆ ของบริษัททุกกรณี ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

4. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาแพคเกจ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใด ๆ ตามรายการ ไมวากรณีใดก็ 

ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

• ยกเลิกกอนการเดินทาง 60-45 วันทําการ หักคาบริการ ยึดคามัดจํา 30,000 บาท 
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• ยกเลิกกอนการเดินทาง 4029 วันทําการ เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร 

• ยกเลิกกอนการเดินทาง 28-15 วันทําการ เก็บคาใชจาย 80%  ของราคาทัวร 

• ยกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันทําการ  เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร 

 

หมายเหตุ: 

1. กรณีที่เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหผูเดินทางเขาหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯไมสามารถคืนคาทัวร

ใหได 

2. ระหวางการเดินทางทองเที่ยว หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทจะถือวาทานสละ

สิทธ์ิและไมสามารถขอคืนคาบริการได 

3. หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะ ต๋ัวเครื่องบินขากลับซึ่งยังไมไดใชน้ัน ไมสามารถขอคืนเงินได 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เชน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัด

หยุดงาน การกอการจลาจล ความลาชาของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไมใหเขาหรือออกนอกประเทศ เปนตน 

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะของสายการ

บิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 

6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การนําสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับ

ระหวางการเดินทาง เอกสารการเดินทางไมถูกตอง และความประพฤติที่สอไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย 

 

 

 

 

รายการและราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามชวงเวลาเทศกาล, ราคาต๋ัวโดยสารเครื่องบิน, คาธรรมเนียมของต๋ัว

และภาษีน้าํมัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 
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