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ลองเรือสําราญ ทะเลแคริบเบียน HARMONY OF THE SEAS 

เสนทาง ไฮต ิ- จาไมกา - เมก็ซิโก และอเมรกิา 13 วัน 9 คืน 
โดยสายการบินการตา แอรไลน (QR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เรือสําราญ HARMONY OF THE SEAS เปนเรือหรูทันสมัยท่ีใหญท่ีสุดในโลก ความยิ่งใหญของเรือลํานี้

ทานคงมิอาจจินตนาการได เพยีบพรอมไปดวยชอปปงมอลล สระวายน้าํ สนามกอลฟ สนามบาสเก็ตบอล 

สนามวอลเลยบอล ลานสเก็ตน้ําแข็ง โบสถ โรงละคร โรงภาพยนตร คาสิโน ตลอดจนอ่ืนๆ อีกมากมาย

ตลอดเสนทางของการทองเท่ียวลองกลางทะเลแคริบเบียนอยางอลังการ  

 

กําหนดการเดินทางวันท่ี  3-15 พ.ค. 61         ราคา  145,900.- 

 

( กรุณาสํารองท่ีนั่งลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพื่อความสะดวกในการยื่นวีซา) 
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สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 แวะเปลีย่นเครื่องกรุงโดฮา - สนามบนิไมอามี (อเมริกา) - เขาที่พัก 

วันที่3 
ไมอามี - ทาเรอืฟอรต ลาเดอ - เชค็อินลงเรือสาํราญ Harmony Of the Seas ใหญที่สุดในโลก (พักหอง 

Bacony มีระเบียงชมวิวสวนตัว) 

วันที่4 
ลองเรือแคริบเบียน - เรือเทยีบ แนสซอ (บาฮามาส) - อิสระเลนน้าํ หลือเดินชมวิวชายหาด - กลับขึน้เรือสาํราญ 

อิสระพักผอน - รวมงานเลี้ยง Captain Cocktail Party บนเรือ 

วันที่5 ลองเรือผานเกาะตางๆ สูทะเลแครเิบียน (อิสระพักผอน หรือทํากิจกรรมบนเรือมากมาย) 

วันที่6 
ลองเรือทะเลแคริบเบียน - เรือเทียบทาชารลอต อมารี เกาะเซนตทอมัส - อิสระเดินเลนชมรอบเกาะ - กลับขึ้น

เรือสาํราญ อิสระพักผอน 

วันที่7 
ลองทะเลแครบิเบียน - เรือเทียบทา เมืองบาสแตร เกาะเซนตคิตส - อิสระชมวิวชายหาด - ชอปปงตลาดนัด

พื้นเมือง - กลับขึ้นเรือสําราญ อิสระพักผอน 

วันที่8 
เรือลองทะเลชั้นใน สูทะเลคารบิเบยีน ผานหมูเกาะตางๆ (Cruising Caribbean Sea) อิสระรวมกิจกรรมบน

เรือมากมาย 

วันที่9 
เรือลองทะเลชั้นใน สูทะเลคารบิเบยีน ผานหมูเกาะตางๆ (Cruising Caribbean Sea) อิสระรวมกิจกรรมบน

เรือมากมาย - รวมงานเลี้ยง Crew Farewell Party บนเรอื 

วันที่10 
อําลาเรือสําราญ - เทียบทาที่ ฟอรต ลาเดอเดล - ชมรอบเมืองไมอามี - เดินเลนที ่Walking Street - ชายหาด

เซาธบีช - ดาวนทาวไมอาม่ี - ชม Freedom Tower - พักโรงแรม 

วันที่11 ชอปปงแบรนดเนมที่ Florida Keys Outlet - เดินทางกลับ 

วันที่12 บินขามเสนแบงเวลาสากล - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงโดฮา 

วันที่13 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

 

วันที่1        ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

22.30 น. สมาชิกทกุทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 4  

เคารเตอรสายการบินการตา แอรเวย พรอมเจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 

วันที่2       โดฮา - ไมอามี (สหรัฐอเมรกิา)   

01.35  ออกเดินทางสู กรุงโดฮา ประเทศการตา โดยสายการบินการตา แอรไลน เที่ยวบินที่ QR837 

04.45  ถึงสนามบินโดฮา ประเทศการตา (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง) 

http://www.cruisedomain.com/
mailto:Contact@th.cruisedomanin.com
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08.40  เหินฟาสู สนามบินไมอามี ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเที่ยวบินที่ QR777 

**** บินขามเสนแบงเขตเวลาสากล**** 

07.25น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติไมอามี ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังผานพิธีการตรวจคนเขา เมือง 

และดานศุลกากรเรียบรอยแลว นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองไมอามี  

ค่ํา  บริการอาหารม้ือค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที่ :       Hilton Downtown Hotel ที่พักระดับใกลเคียง                                      

 

วันที่3        ไมอามี ลงเรือHARMONY OF THE SEA ใหญที่สุดในโลก  

                   (พักหองBACONYมีระเบยีงชมวิวสวนตัวทุกหอง) 

เชา  บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของทีพ่ัก 

นําคณะเดินทางสู ทาเรือที่ ฟอรต ลาเดอ เช็คอิน ลงเรือสาํราญ ทีใ่หญและหรูที่สุดในโลก HARMONY OF 

THE SEAS หลังจากผานขั้นตอนการเช็คอินขึ้นเรือ เพ่ือรับบัตรประจําตัวเรือ จากน้ันไดขึ้นสูบนเรือสําราญ 

เที่ยง  บริการอาหารม้ือกลางวัน บนเรอืสําราญ  

บาย นําทานเดินสํารวจที่ต้ังของ หองอาหาร และหองบริการตางๆ ของเรือสําราญ เมื่อทางเรือไดประกาศใหมี

การซอมในกรณีที่กิดเหตุฉุกเฉิน ทานจะตองเขาร วมในการซอมครั้งน้ีดวย โดยทาน  ตองใสเสื้อชูชีพที่อยูใน

หองพักของทาน แลวไปยังจุดนัดพบตามหมายเลขที่มีบอกไวในห  องพัก ทั้งน้ี เปนมาตรการรักษาความ

ปลอดภัยสากล ขอความรวมมือทุกทานโปรดปฏิบัติตาม!!! 

16.30  เรือออกเดินทางจากทาเรือ ฟอรต ลาเดอเดล เมืองไมอาม่ี 

อิสระตามอัธยาศัยในค่ํ าคืนแรกบนเรือสําราญสุดหรู 

เพลิดเพลินกับกิจกรรม และความบันเทิงตาง ๆ ที่ทางเรือได

จัดสรรไวใหทาน  

ค่ํา บริการอาหารค่ําบนเรือ ณ หองอาหารแบบ เซ็ท เมนู ให

ทานไดเลือกทานเมนคอรทที่ทานตองการไดอยางเต็มที่หลัง

ม้ืออาหารทานสามารถชมการแสดงโชวสุดอลังการชุด

พิเศษที่ทางเรือไดจัดไวใหชมทุกคืนแบบไมซํ้ากันซ่ึงถา

พลาดโชววันไหนแลวก็จะพลาดเลยไมมีเวียนมาใหดูอีกนั่งฟงเพลงหรือดนตรีเพราะๆที่เลาจนหรือบาร

ตามหองตางๆหรือจะเริงเลนเตนระบําสวิงแบบสุดๆที่ดิสโกเธคในดนตรีแบบฉบับที่คุณชื่นชอบหรือ

เลือกเสี่ยงโชคที่คาสิโนที่มีเครื่องเลนตางๆ ใหเลือกมากมาย เชน รูเล็ตต, ตูสล็อต, แบล็กแจ็ก ฯลฯ 

*** หลังเที่ยงคืนทานสามารถสั่งอาหารเขาไปทานในหองพักได เสียคาบริการ แตไมเสียคาอาหาร*** 

                    *** ทานสามารถใชบริการหองอาหารบุฟเฟตไดฟรตีลอด 24 ชั่วโมง *** 

          ที่พัก : เรือสาํราญ HARMONY OF THE SEA (พักหอง BACONY มีระเบยีงชมวิวทุกหอง) 

 

 

http://www.cruisedomain.com/
mailto:Contact@th.cruisedomanin.com
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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วันที่4      ลองเรือแคริบเบียน - แนสซอ (บาฮามาส)                                   

เชา  บริการอาหารม้ือเชา ณ  หองอาหารเชา บนเรือสาํราญ 

07.00   ถึง เมืองแนสซอ  ประเทศบาฮามาส 

ประเทศบาฮามาส หรือช่ือทางการวา เครือรัฐบาฮามาส เปนประเทศต้ังอยู

ในมหาสมุทรแอตแลนติก ทางตะวันออกของรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา อยู

ทางตอนเหนือข  องประเทศคิวบาและทะเลแคริบเบียน ช่ือของประเทศมา

จากคํานภาษาสเปนวา "บาคามาร" (baja mar) มี ความหมายวา "ทะเลนํ้าต้ืน" เศรษฐกิจของประเทศ

มากกวารอยละ 60 ของจีดีพี มาจากธุรกิจการทองเที่ยว สวนที่เหลือมาจากอุตสาหกรรมการเกษตร 

เที่ยง  บริการอาหารม้ือกลางวัน บนเรือสําราญ  

บาย นําคณะฯ เดินเลน เที่ยวชม บรรยากาศสุดสวย กับชายหาดช่ือดัง เลนนํ้า 

อาบแดด ถายรูป ชอปปงสินคาพ้ืนเมือง กับอัธยาศัยของชาวพ้ืนเมืองที่เปน

มิตร สําหรับทานที่ชอบกีฬาผาดโผน ต่ืนเตน ผจญภัย สามารถจองทัวรน่ัง

เจตสกี ขี่รมพาราเซลล ดํานํ้าชมแนวปะการัง แล  ะอีก มากมายไดตาม

ตองการ (โปรดแจงหัวหนาทัวรใหทราบลวงหนา กอนเดินทาง 2 สัปดาห เพราะอาจจะเต็มกอนเมื่อไปถึง) 

14.00 น.  เรือออกจากทา มุงหนาสู เซนตโทมัส (ST.THOMAS) 

ค่ํา บริการอาหารค่ําบนเรือ ณ หองอาหารแบบ เซ็ท เมนู ใหทานไดเลือกทานเมนคอรทที่ทานตองการได

อยางเต็มที่หลังม้ืออาหารทานสามารถชมการแสดงโชวสุดอลังการชุดพิเศษที่ทางเรือไดจัดไวใหชมทุก

คืนแบบไมซํ้ากันซ่ึงถาพลาดโชววันไหนแลวก็จะพลาดเลยไมมีเวียนมาใหดูอีกนั่งฟงเพลงหรือดนตรี

เพราะๆที่เลาจนหรือบารตามหองตางๆหรือจะเริงเลนเตนระบําสวิงแบบสุดๆที่ดิสโกเธคในดนตรีแบบ

ฉบับที่คุณชื่นชอบหรือเลือกเสี่ยงโชคที่คาสิโนที่มีเครื่องเลนตางๆ ใหเลือกมากมาย เชน รูเล็ตต, 

ตูสล็อต, แบล็กแจ็ก ฯลฯ 

*** หลังเที่ยงคืนทานสามารถสั่งอาหารเขาไปทานในหองพักได เสียคาบริการ แตไมเสียคาอาหาร*** 

*** ทานสามารถใชบริการหองอาหารบฟุเฟตไดฟรีตลอด 24 ชั่วโมง *** 

ค่ําคนืนี้จะมีการจัดเลี้ยงในคืน CAPTAIN COCKTAIL PARTY 

งานที่กัปตันจัดเลี้ยงตอนรบัแขกผูมีเกียรติบนเรือทุกทาน 

ผูเขารวมงานจะตองใสสูท หรือชุดราตรี เพื่อจับมือถายรูปกับ

กัปตันเรือ และลูกเรือคนสาํคัญ โดยจะมีการแนะนําตัว ลูกเรือ

ในงานวาใครเปนใครบาง (หมายเหตุ : สุภาพบุรุษใสชดุสูท 

หรือทักซิโด สภุาพสตรใีสชดุราตรี หรือชดุประจําชาติ โปรด

แตงกายสุภาพ เพื่อเปนเกียรติแกกัปตันเรือและลูกเรือ แหงงานในค่ําคืนนั้น พรอมเครื่องด่ืม 

COCKTAIL ที่คอยตอนรับทาน อยางเปนทางการ) 

ที่พัก : เรือสาํราญ HARMONY OF THE SEA (พักหอง BACONY มีระเบียงชมวิวทุกหอง)      
 

 

http://www.cruisedomain.com/
mailto:Contact@th.cruisedomanin.com
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5
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วันที่5        ลองเรือผานเกาะตางๆ สูทะเลแครเิบียน (อิสระกับกิจกรรมบนเรือ) 

เชา  บริการอาหารม้ือเชา ณ  หองอาหารเชา บนเรือสําราญ 

หลังอาหารเชา เชิญทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมอันหลากหลายที่มีบนเรือ ไมวาจะเปนการปนเขา ออกกําลัง

กายในหองฟตสเนส หรือว่ิงออกกําลังกายรอบๆ ตัวเรือ 

ผอนคลายอิริยาบถที่ Stream room / Sauna เพลิดเพลิน

กับการแสดง กิจกรรม และเกมสตางๆ สนามบาส มุมพัท

เตอรกอลฟ เลนกระดานโตคลื่นเลนสไลดเคเบิลราวดาดฟา

ช้ันบนสุดของเรือ โดยตัวลงมา ปลอดภัยแตหวาดเสียวดี 

หรือเลือกพักผอนที่หองสมุด และมุมสงบตางๆ พรอมสัมผัสกับความสดช่ืนของมุมหอง และธรรมชาติปาไม

ตางๆ ที่ตกแตงรอบตัวเรือ ทั้งน้ีบนเรือยังมีอาหารเลิศรสระดับเวิรดคลาสบริการทานอยางไมขาดตอน

หางสรรพสินคาบนเรือรานคา ชอปปงมากมาย มีลานสเก็ตนํ้าแข็งใหทานไดเล  น กิจกรรมตามหองรายการ

ของเรือมากมาย หองเทสไวน หองชมภาพสไลดที่เที่ยวตามหมูเกาะตางๆ ในแคริบเบียน หองสาธิตการพับ

ผาเปนรูปสัตวตางๆ หองสอนทําอาหาร เปดครัว ทัวรเที่ยวชมหองครัวที่ใหญอลังการงานสราง ทัวรชมการ

ทํางานตางๆ ของเรือในจุดตาง ๆ พรอมชมการแสดงโชวตางๆ สุดอลังการในทุกค่ําคืน หองดนตรี บาร 

คาสิโน และกิจกรรมประจําวันตาง ๆ มากมายใหทานไดเลือกสรร อิสระตามอัธยาศัย อยางเหนือ

จินตนาการ 

เที่ยง  บริการอาหารม้ือกลางวัน บนเรือสําราญ  

ค่ํา บริการอาหารค่ําบนเรือ ณ หองอาหารแบบ เซ็ท เมนู ใหทานไดเลือกทานเมนคอรทที่ทานตองการได

อยางเต็มที่หลังม้ืออาหารทานสามารถชมการแสดงโชวสุดอลังการชุดพิเศษที่ทางเรือไดจัดไวใหชมทุก

คืนแบบไมซํ้ากันซ่ึงถาพลาดโชววันไหนแลวก็จะพลาดเลยไมมีเวียนมาใหดูอีกนั่งฟงเพลงหรือดนตรี

เพราะๆที่เลาจนหรือบารตามหองตางๆหรือจะเริงเลนเตนระบําสวิงแบบสุดๆที่ดิสโกเธคในดนตรีแบบ

ฉบับที่คุณชื่นชอบหรือเลือกเสี่ยงโชคที่คาสิโนที่มีเครื่องเลนตางๆ ใหเลือกมากมาย เชน รูเล็ตต, 

ตูสล็อต, แบล็กแจ็ก ฯลฯ 

                  *** หลังเทีย่งคืนทานสามารถสั่งอาหารเขาไปทานในหองพักได เสียคาบริการ แตไมเสียคาอาหาร*** 

*** ทานสามารถใชบริการหองอาหารบฟุเฟตไดฟรีตลอด 24 ชั่วโมง *** 

     ที่พัก : เรอืสําราญ HARMONY OF THE SEA (พักหอง BACONY มีระเบียงชมวิวทุกหอง) 

 

วันที่6        ลองเรือทะเลแคริบเบียน - เมืองเซนตทอมัสเกาะในทะเลแคริบเบี้ยน 

เชา  บริการอาหารม้ือเชา ณ  หองอาหารเชา บนเรือสําราญ 

นําทานเดินทางถึงทาเรือชารลอต อมารี เกาะเซนตทอมัส อยูในหมู

เกาะเวอรจินของสหรัฐ เปนกลุมเกาะกลุมหน่ึงในทะเลแคริบเบียน

ซึ่งเปนพ้ืนที่เกาะของสหรัฐอเมริกาในทางภูมิศาสตร หมูเกาะน้ีเปน

สวนหน่ึงของกลุมเกาะเวอรจินและต้ังอยูในหมูเกาะลีเวิรดของ
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ภูมิภาคเลส  เซอรแอนทิลลิสหมูเกาะเวอรจินของสหรัฐอเมริกาประกอบดวยเกาะหลัก 3 เกาะ คือ เกาะ

เซนตครอย  (Saint Croix) เกาะเซนตจอหน (Saint John) และเกาะเซนตทอมัส(Saint Thomas) รวมทั้ง

เกาะวอเตอร (Water Island) และหมูเกาะเล็ก ๆ โดยรอบอีกเปนจํานวนหน่ึง ดินแดนแหงน้ีมีเน้ือที่รวม 

346.36 ตารางกิโลเมตร  (133.73 ตารางไมล) จากการสํารวจสํามะโนประชากรป พ.ศ. 2543 มีจํานวน

ประชากร 108,612 คน 

เที่ยง  บริการอาหารม้ือกลางวัน บนเรือสําราญ 

18.00    เรือออกจากทา มุงหนาสูทะเลใน แคริบเบียน  

ค่ํา บริการอาหารค่ําบนเรือ ณ หองอาหารแบบ เซ็ท เมนู ใหทานไดเลือกทานเมนคอรทที่ทานตองการได

อยางเต็มที่หลังม้ืออาหารทานสามารถชมการแสดงโชวสุดอลังการชุดพิเศษที่ทางเรือไดจัดไวใหชมทุก

คืนแบบไมซํ้ากันซ่ึงถาพลาดโชววันไหนแลวก็จะพลาดเลยไมมีเวียนมาใหดูอีกนั่งฟงเพลงหรือดนตรี

เพราะๆที่เลาจนหรือบารตามหองตางๆหรือจะเริงเลนเตนระบําสวิงแบบสุดๆที่ดิสโกเธคในดนตรีแบบ

ฉบับที่คุณชื่นชอบหรือเลือกเสี่ยงโชคที่คาสิโนที่มีเครื่องเลนตางๆ ใหเลือกมากมาย เชน รูเล็ตต, 

ตูสล็อต, แบล็กแจ็ก ฯลฯ 

                  *** หลังเทีย่งคืนทานสามารถสั่งอาหารเขาไปทานในหองพักได เสียคาบริการ แตไมเสียคาอาหาร*** 

*** ทานสามารถใชบริการหองอาหารบฟุเฟตไดฟรีตลอด 24 ชั่วโมง *** 

      ที่พัก : เรอืสําราญ HARMONY OF THE SEA (พักหอง BACONY มีระเบียงชมวิวทุกหอง) 

 

วันที่7        ลองทะเลแครบิเบียน - เมืองบาสแตร เกาะเซนตคิตสชมชายหาด - ชอปปงตลาดนดัพื้นเมือง     

เชา  บริการอาหารม้ือเชา ณ  หองอาหารเชา บนเรือสาํราญ 

นําทานเดินทางถึง ทาเรือเมืองบาสแตร เกาะเซนตคิตส เกาะเซนตคิตส หรือ เกาะเซนตคริส โตเฟอร เปน

เกาะในเวสตอินดีส ของประเทศเซนตคิตสและเนวิส ฝงตะวั  นตกของเกาะติดกับทะเลแคริบเบียน สวน

ชายฝงตะวันออกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก เกาะเปนสวนหน่ึงของหมูเกาะลีเวิรด ในเลสเซอรแอนทิลลีส 

ต้ังอยูหางจา กเมืองไมแอมี รัฐฟลอริดาทางทิศตะวันออกเฉียงใตราว 2,100 กม. เกาะมีพ้ืนที่ราว 168 ตร.

กม. มีความยาวราว 29 กม. และกวางราว 8 กม. เกาะมี

ประชากรราว 35,000 คน ประชากรสวนใหญมีเช้ือสายแอฟริกา 

ใชภาษาอังกฤษเปนหลัก เกาะเปนที่ต้ังของกรุงบาสแตรซึ่งเปน

เมืองหลวงของประเทศ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน บนเรือสําราญ 

16.00    เรือออกจากทา มุงหนาสูทะเลใน แคริบเบียน  

ค่ํา บริการอาหารค่ําบนเรือ ณ หองอาหารแบบ เซ็ท เมนู ใหทานไดเลือกทานเมนคอรทที่ทานตองการได

อยางเต็มที่หลังม้ืออาหารทานสามารถชมการแสดงโชวสุดอลังการชุดพิเศษที่ทางเรือไดจัดไวใหชมทุก

คืนแบบไมซํ้ากันซ่ึงถาพลาดโชววันไหนแลวก็จะพลาดเลยไมมีเวียนมาใหดูอีกนั่งฟงเพลงหรือดนตรี

เพราะๆที่เลาจนหรือบารตามหองตางๆหรือจะเริงเลนเตนระบําสวิงแบบสุดๆที่ดิสโกเธคในดนตรีแบบ
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ฉบับที่คุณชื่นชอบหรือเลือกเสี่ยงโชคที่คาสิโนที่มีเครื่องเลนตางๆ ใหเลือกมากมาย เชน รูเล็ตต, 

ตูสล็อต, แบล็กแจ็ก ฯลฯ 

*** หลังเที่ยงคืนทานสามารถสั่งอาหารเขาไปทานในหองพักได เสียคาบริการ แตไมเสียคาอาหาร*** 

*** ทานสามารถใชบริการหองอาหารบฟุเฟตไดฟรีตลอด 24 ชั่วโมง *** 

       ที่พัก : เรือสําราญ HARMONY OF THE SEA (พักหอง BACONY มีระเบียงชมวิวทุกหอง) 

 

วันที่8      ลองทะเลชั้นในสูทะเลคาริบเบียนผานหมูเกาะตางๆ(Cruising Caribbean Sea)เลนกิจกรรมบนเรือ

มากมาย 

เชา  บริการอาหารม้ือเชา ณ  หองอาหารเชา บนเรือสาํราญ 

เชิญทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมอันหลากหลายที่มีบนเรือ ไมวาจะเปนการปนเขา ออกกําลังกายในหอง

ฟตสเนส หรือว่ิงออกกําลังกายรอบๆ ตัวเรือ ผอนคลายอิริยาบถที่ Stream room / Sauna เพลิดเพลินกับ

การแสดง กิจกรรม และเกมสตางๆ สนามบาส มุมพัทเตอรกอลฟ เลนก  ระดานโตคลื่นเลนสไลดเคเบิลราว

ดาดฟาช้ันบนสุดของเรือ โดยตัวลงมา ปลอดภัยแต

หวาดเสียวดี หรือเลือกพักผอนที่หองสมุด และมุมสงบ

ตางๆ พรอมสัมผัสกับความสดช่ืนของมุมหอง และ

ธรรมชาติปาไมตาง ๆ ที่ตกแตงรอบตัวเรือ ทั้งน้ีบนเรือยังมี

อาหารเลิศรสระดับเวิรดคลาส บริการทานอยางไมขาด

ตอน หางสรรพสินคาบนเรือรานรวงชอปปงมากมาย มี

ลานสเก็ตนํ้าแข็งใหทานไดเลน กิจกรรมตามหองรายการของเรือมากมาย หองเทสไวน หองชมภาพสไลดที่

เที่ยวตามหมูเกาะตาง ๆ ในแคริบเบียน หองสาธิตการพับผาเปนรูปสัตวตาง ๆ หองสอนทําอาหาร เปดครัว 

ทัวรเที่ยวชมหองครัวที่ใหญอลังการงานสราง ทัวรชมการทํางานตาง ๆ ของเรือในจุดตาง ๆ พรอมชมการ

แสดงโชวตางๆ สุดอลังการในทุกค่ําคืน หองดนตรี บาร คาสิโน และกิจกรรมประจําวันตาง ๆ มากมายให

ทานไดเลือกสรร อิสระตามอัธยาศัย อยางเหนือจินตนาการ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน บนเรือสําราญ 

ค่ํา บริการอาหารค่ําบนเรือ ณ หองอาหารแบบ เซ็ท เมนู ใหทานไดเลือกทานเมนคอรทที่ทานตองการได

อยางเต็มที่หลงัม้ืออาหารทานสามารถชมการแสดงโชวสุดอลังการชุดพิเศษที่ทางเรอืไดจัดไวใหชมทุก

คืนแบบไมซ้าํกันซึ่งถาพลาดโชววันไหนแลวก็จะพลาดเลยไมมีเวียนมาใหดูอีกนั่งฟงเพลงหรือดนตรี

เพราะๆที่เลาจนหรือบารตามหองตางๆหรอืจะเริงเลนเตนระบาํสวิงแบบสุดๆที่ดิสโกเธคในดนตรีแบบ

ฉบับที่คณุชืน่ชอบหรือเลือกเสี่ยงโชคทีค่าสิโนที่มีเครื่องเลนตางๆ ใหเลือกมากมาย เชน รเูล็ตต, 

ตูสล็อต, แบลก็แจ็ก ฯลฯ 

                  *** หลังเทีย่งคืนทานสามารถสั่งอาหารเขาไปทานในหองพักได เสียคาบริการ แตไมเสียคาอาหาร*** 

*** ทานสามารถใชบริการหองอาหารบฟุเฟตไดฟรีตลอด 24 ชั่วโมง *** 

     ที่พัก : เรอืสําราญ HARMONY OF THE SEA (พักหอง BACONY มีระเบียงชมวิวทุกหอง) 
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วันที่9            ลองทะเลชัน้ในสูทะเลแคริบเบยีน ผานหมูเกาะตาง ๆ(Cruising Caribbean Sea) เลนกิจกรรมบนเรือ

มากมาย     

เชา  บริการอาหารม้ือเชา ณ  หองอาหารเชา บนเรือสาํราญ 

เชิญทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมอันหลากหลายที่มีบนเรือ ไมวาจะเปนการปนเขา ออกกําลังกายในหอง

ฟตสเนส หรือว่ิงออกกําลังกายรอบๆ ตัวเรือ ผอนคลายอิริยาบถที่ Stream room / Sauna เพลิดเพลินกับ

การแสดง กิจกรรม และเกมสตางๆ สนามบาส มุมพัทเตอรกอลฟ เลนกระดานโตคลื่นเลนสไลดเคเบิลราว

ดาดฟาช้ันบนสุดของเรือ โดยตัวลงมา ปลอดภัยแตหวาดเสียวดี 

หรือเลือกพักผอนที่หองสมุด และมุมสงบตางๆ พรอมสัมผัสกับ

ความสดช่ืนของมุมหอง และธรรมชาติปาไมตาง ๆ ที่ตกแตง

รอบตัวเรือ ทั้งน้ีบนเรือยังมีอาหารเลิศรสระดับเวิรดคลาส บริการ

ทานอยางไมขาดตอน หางสรรพสินค  าบนเรือรานรวงชอปปง

มากมาย มีลานสเก็ตนํ้าแข็งใหทานไดเลน กิจกรรมตามหองรายการของเรือมากมาย หองเทสไวน หองชม

ภาพสไลดที่เที่ยวตามหมูเกาะตาง ๆ ในแคริบเบียน หองสาธิตการพับผาเปนรูปสัตวตาง ๆ หองสอน

ทําอาหาร เปดครัว ทัวรเที่ยวชมหองครัวที่ใหญอลังการงานสราง ทัวรชมการทํางานตาง ๆ ของเรือในจุด

ตาง ๆ พรอมชมการแสดงโชวตางๆ สุดอลังการในทุกค่ําคืน หองดนตรี บาร คาสิโน และกิจกรรมประจําวัน

ตาง ๆ มากมายใหทานไดเลือกสรร อิสระตามอัธยาศัย อยางเหนือจินตนาการ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน บนเรือสําราญ 

ค่ํา บริการอาหารค่ําบนเรือ ณ หองอาหารแบบ เซ็ท เมนู ใหทานไดเลือกทานเมนคอรทที่ทานตองการได

อยางเต็มที่หลังม้ืออาหารทานสามารถชมการแสดงโชวสุดอลังการชุดพิเศษที่ทางเรือไดจัดไวใหชมทุก

คืนแบบไมซํ้ากันซ่ึงถาพลาดโชววันไหนแลวก็จะพลาดเลยไมมีเวียนมาใหดูอีกนั่งฟงเพลงหรือดนตรี

เพราะๆที่เลาจนหรือบารตามหองตางๆหรือจะเริงเลนเตนระบําสวิงแบบสุดๆที่ดิสโกเธคในดนตรีแบบ

ฉบับที่คุณชื่นชอบหรือเลือกเสี่ยงโชคที่คาสิโนที่มีเครื่องเลนตางๆ ใหเลือกมากมาย เชน รูเล็ตต, 

ตูสล็อต, แบล็กแจ็ก ฯลฯ 

*** หลังเที่ยงคืนทานสามารถสั่งอาหารเขาไปทานในหองพักได เสียคาบริการ แตไมเสียคาอาหาร*** 

*** ทานสามารถใชบริการหองอาหารบฟุเฟตไดฟรีตลอด 24 ชั่วโมง *** 

ค่ําคนืนี้ มีการจัดเลี้ยงในคืน CREW FAREWELL PARTY เปนการจัดเลี้ยงสงใหกับแขกผูมีเกียรติบน  

เรือ ในคืนกอนสุดทายที่จะถึงฝง ผูเขารวมงานจะตองใสสูท หรือชุดราตร ี

(หมายเหตุ: สภุาพบุรุษใสชดุสูท หรือทักซิโด    สุภาพสตรีใสชุดราตรี โปรดแตงกายสุภาพเพื่อเปน

เกียรติแกกัปตันเรือ และลูกเรือแหงงานในค่ําคนืนั้น พรอมเครื่องด่ืม COCKTAIL ที่คอยตอนรับทาน

อยางเปนทางการ) 

ที่พัก :  เรือสาํราญ HARMONY OF THE SEA (พักหอง BACONY มีระเบยีงชมวิวทุกหอง) 

 

 

http://www.cruisedomain.com/
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วันที่10      ฟอรต ลาเดอเดล - ไมอาม่ี - ชมเมือง 

เชา  บริการอาหารม้ือเชา ณ  หองอาหารเชา บนเรือสําราญ 

06.15  เรือเขาเทียบทาที่ ฟอรต ลาเดอเดล ทางเรือจะเรียกใหลงจากเรือตามลําดับสีปายผูกกระเปา ซึ่งทาน

จะตองรอเรียกตามลําดับของทาน หลังจากรับกระเปา 

และสัมภาระเรียบรอยแลว (ใชขั้นตอนและขบวนการ

ออกจากเรือประมาณ 1 ช่ัวโมง แยกตามคิวสีรับกระเปา) 

หลังจากน้ันเดินทางสู เมืองไมอามี นําคณะเที่ยวชมเมือง

ไมอามี เมืองที่สําคัญทางการทองเที่ยวของรัฐฟลอรีดา 

ชมความสวยงามของชายหาดไมอามี บีช ที่มีช่ือเสียงโดง

ดังกองโลกเมืองไมอามี่ (MIAMI) เปนเมืองสําคัญเมืองหน่ึงทางทิศตะวันออกเฉียงใตของรัฐฟลอริดา 

ประเทศสหรัฐอเมริกา บนอาวบิสเคยน แวะถายรูป 

เที่ยง  บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย ทานสามารถเดินเลนที่ Walking Street เดินเลนบนชายหาดเซาธ

บีช (south beach) สนุกเต็มที่ไปกับรานอาหาร, คลับ, ดิสโก และ

ศูนยการคาตาง ๆ มากมาย พรอมช่ืนชมกับแสงแดด,  หาดทราย 

และทองทะเลที่ชายหาด South Beach ที่มีช่ือเสียงน้ี  

นําคณะเขาเที่ยวชม ดาวนทาวไมอามี่ (Down Town Miami) ชม Freedom Tower ออกแบบโดย

สถาปนิกคนเดียวกันกับที่นิวยอรก มีเวลาใหทานเลือกซื้อสินคาตางๆ เพ่ือนําไปใชในเรือสําราญไดเวลา

สมควร 

ค่ํา  บริการอาหารม้ือค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที่ :  :     Hilton Downtown Hotel ที่พักระดับใกลเคียง 

 

วันที่11      ไมอาม่ี - ชอปปง OUTLET - โดฮา 

เชา  บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของทีพ่ัก 

นําทานออกเดินทาง สู Florida Keys Outlet / เดินทางถึง 

Florida Keys Outlet Center 250, East Palm 

Drive,Florida City, FL 33034 ศูนยรวมสินคาแบรนด ชั้น

นําของอเมริกา แล  ะยุโรป อาทิเชน CHANEL, DKNY, 

OAKLEY, RAYBAN, COACH, SAMSONITE, GUESS, 

BANANA REPLUBIC, REPLAY, PLAYBOY, AMANI EXCHANGE, CALVIN KLEIN ฯลฯ  

ไดเวลาสมควรนําทานออกเดินทางสูสนามบิน 

          **** อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปปง **** 

19.40  ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินการตา แอรเวย เที่ยวบินที่ QR778 

http://www.cruisedomain.com/
mailto:Contact@th.cruisedomanin.com
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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วันที่12      โดฮา - กรุงเทพฯ 

17.35  เดินทางถึงสนามบิน โดฮา ประเทศการตา 

20.45  ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินการตา แอรเวย เที่ยวบินที่ QR830            

วันที่13      กรุงเทพฯ 

16.55   เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟา , อากาศ,การ

ลาชาอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อ

ความปลอดภัยในการเดินทาง โดยทางบริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจ

ตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

คําแนะนํา  สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเปนตองซื้อต๋ัวเครื่องบิน หรือ

การเดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกต๋ัวเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ หรือซื้อต๋ัว

รถไฟ หรือซื้อต๋ัวรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร และ

ตารางเวลาการเดินทางของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพ่ือเปนการปองกัน มิใหเกิด

ขอผิดพลาดขึ้นกับทานในภายหลัง 

              ทั้งน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาวมายัง 

สนามบินที่ทรปิเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ 

 

อัตราคาบริการ ตอทาน 

(งดแถมกระเปา) 

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซา 

ผูใหญพัก 

หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 

พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 

พักกับผูใหญ 2 ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว / หองจายเพิม่ 

3-15 พ.ค. 61 145,900 145,900 145,900 79,900 

ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจาหนาที่บริษทัฯ 

( กรุณาสาํรองที่นั่งลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพื่อความสะดวกในการยืน่วีซา) 
 

อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ไมอามี-่กรุงเทพฯ 

 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถ

เกิน 12ช.ม./วัน  

http://www.cruisedomain.com/
mailto:Contact@th.cruisedomanin.com
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 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใน

แถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ 

อันเปนผลที่ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  

 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  

 คาทิปพนักงานขับรถ 

 คาทิปบริกร ทีค่อยบริการในเรือ 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 คาผกผันของภาษีนํ้ามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาอเมริกา ทานละ 8,500 บาท 

 คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากปองกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัว

เขามาในโรงแรมที่พัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 

 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน  
 

 

เพื่อประโยชนของผูเดินทาง โปรดศึกษาเงือ่นไขการจองทัวร และการยกเลิกทัวร ที่ระบุในรายการ 

ทั้งหมดหลังจากทานทําการจองทัวรแลว ทางบรษิัทฯจะถือวาทานเขาใจ และพรอมปฏิบัติตามเงือ่นไขดังกลาว 
 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  

1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 70,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร  พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง 

(ที่ไมหมดอายภุายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย)  และหลักฐานโอนเงิน

มาไดที่ Fax 0 2116 6423 

2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 35 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 

45 วันทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไมชําระเงินคา

มัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการ

เดินทาง) 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน หากกรุปไมสามารถออกเดินทางได  

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได 

และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุ

สุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ

เขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  

http://www.cruisedomain.com/
mailto:Contact@th.cruisedomanin.com


     

     

 

 
 
 

 

 

 BKK Tel : 0 2116 9696(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.cruisedomain.com 

 

 LINE ID : @CruiseDomain  Contact@th.cruisedomanin.com  VS071117 

  Page 12 of 14  
 

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 

• ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 20 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเคร่ีองบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทาง

ยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

• หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซาเดี่ยว ซ่ึงทางทานจะตอง

เดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความ

สะดวก  

• เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มี

ความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมี

ผลตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผู

พิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

• กรณีวีซาที่ทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี้ 

-  คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมวาจะผานหรือไมผานการ

พิจารณา 

-  คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือต๋ัวเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไม

ผานการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และ

สวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริง

เทาน้ัน 

-  คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 

คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงให

ทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ 

• หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดคาใชจายทั้งหมด 100% 

• ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และ

จะสํารองต๋ัวเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายใน

สวนนี้ เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่

จะสํารองยานพาหนะ 
 

เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วันทําการ - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองกา

รันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือ

ตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันทําการขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําทั้งหมด    
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 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันทําการขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วันทําการ - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 

 

ผูเดินทางที่ประสงคจะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผานการพจิารณาวีซาแลว กอนวันเดินทาง 

จะตองชําระคาเดินทางสวนที่เหลือเสียกอน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปลอยเลมคนืมาแลวเทานัน้) 

 

เอกสารที่ใชในการยืน่ขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกทาน) 

 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  

 รูปถายส ี(ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะ

เดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทาํงาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีช่ือผูเดินทาง อายุยอนหลังไม

เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนกังานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออก

จดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูต 

*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงนิทานละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานัน้ สวนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย

และเอกสารแสดงทางการเงนิอ่ืนๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได ทั้งนี้เพือ่ใหหลักฐานการเงนิของทานสมบูรณทสดุ)  

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช

ช่ือแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลงั 6 เดือน กรุณา

สะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชย่ืนวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 

3-5 วันทําการ) 

* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

*สาม-ีภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไมไดเดินทาง

ทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบตัรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 

 สําเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 

  การบิดเบือนขอเท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และ

ถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคนืคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระ

คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  
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 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสมัภาษณตามนดัหมายและโปรด

แตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ

เอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของ

ทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานทีมี่เอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศ

ตามที่ระบเุทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซา

ทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออก

เดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความ

ปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 
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