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ทัวร์ล่องเรือส ำรำญ MSC Opera อิตำลี มอนเตเนโกร โครเอเชีย 9 วัน 6 คืน 
โดยสำยกำรบิน กำตำรแ์อร์เวย์ 

 

 
 

สนำมกีฬำโคลอสเซียม (ด้ำนนอก) - ย่ำนบันไดสเปน - เมืองกอเตอร ์- เมืองสปลิท 
พระรำชวัง ดิโอคลีเธี่ยน - เมืองเวนิส - เมืองเวโรน่ำ - จตุรัสเออร์เบ - จัตุรัสเออร์เบ 

เพลิดเพลินกับกำรพักผ่อน และ สนุกสนำนกับกิจกรรมภำยในเรือ 

พักบนเรือส ำรำญ 5 คืน - พักโรงแรม 1 คืน 
 (กรุณำส ำรองที่นั่งล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพื่อควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำ) 

อัตรำนี้ไม่รวม คำ่ทิปหัวหน้ำทัวร์ระหว่ำงกำรท่องเที่ยวโดยเฉลี่ย 100 บำท ต่อท่ำน ต่อวัน (หำกท่ำนประทับใจในกำรเดินทำง) 
ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ ท่ำนละ 50 ยูโร (คืนละ 10 ยูโร) - ค่ำทิปพนักงำนขับรถ วันละ 2 ยูโร 

ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซำ่กลุ่มเชงเก้น 4,000 บำท 
 (ซึ่งทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำวีซำ่ หรือไมก่ต็ำม) 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที่  20-28 เม.ย. 63       รำคำเริ่มต้นที ่ 59,900.- (พักบนเรือ ห้องไม่มีหน้ำต่ำง) 

 สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงโดฮำ ประเทศกำต้ำร์ 

วันที่2 
สนำมบินมิลำน - ถ่ำยรูปมหำวิหำรแห่งมิลำน - ปรำสำทสฟอร์เซสโก้ - เมืองเจนัว - เช็คอินเรือส ำรำญ MSC Opera - 
อิสระพักผ่อนบนเรือ - Departure 18.00 PM 

วันที่3 
Arrive 8.00 AM ท่ำเรือซิวิคตำเวคเคีย - นครรัฐวำติกัน - ชมเมืองโรม - มหำวิหำรเซนต์ปีเตอร์ - เก็บภำพด้ำนนอก 
สนำมกีฬำโคลอสเซียม - น้ ำพุ เทรวี่ - ย่ำนบันไดสเปน - Departure 18.00 PM 

วันที่4 At Sea (Cruising) น่ำนน้ ำสำกล - พักผอ่น หรือท ำกิจกรรมหลำกหลำยบนเรือ 

วันที่5 Arrival 8.00 AM เรือเทียบท่ำ กอร์เตอร์ - ชมเมือง (มอนเตเนโกร) - Departure 17.00 PM 

วันที่6 เมืองสปลิท - ย่ำน People Square - พระรำชวัง ดิโอคลีเธี่ยน - วิหำรชมจัตุรัสประชำชน - Departure 17.00 PM 

วันที่7 เรือส ำรำญเทียบท่ำเมืองเวนิส - อ ำลำเรือส ำรำญ - เกำะซำนมำร์โค - จัตุรัสซำนมำร์โค - เวนิสเมสเตร - พักโรงแรม 

วันที่8 เวนิสเมสเตร - เวโรน่ำ - ซำลำวัลเล เอำท์เล็ท - สนำมบินมิลำน 

วันที่9 แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงโดฮำ ประเทศกำต้ำร์ - กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 
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เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 

วันจันทร์ที่ 20 เมษำยน 63 (1)     กรุงเทพฯ - โดฮำ 
17.30 น. สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชั้น 4 เคำท์

เตอร์ P/Q  สำยกำรบินกำตำร์  แอร์เวย์ (QATAR  AIRWAYS ) โดยมีเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯคอยอ ำนวยควม
สะดวก ก่อนขึ้นเครื่อง 

20.25 น. เหิรฟ้ำสู่ กรุงโดฮำ...โดยสำยกำรบินกำตำร์  แอร์เวย์ (QATAR  AIRWAYS ) เที่ยวบินที่  QR 835 
23.45 น.     เดินทำงถึงกรุงโดฮำ ประเทศกำต้ำร์ (เพื่อแวะพักเปลี่ยนเครื่อง) 
วันอังคำรที ่21 เมษำยน 63 (2)   โดฮำ - มิลำน - เรือส ำรำญ  MSC OPERA  
01.40 น.      ออกเดินทำงสู่เมืองมิลำน  โดยสำยกำรบิน กำตำร์ แอร์เวย์  (QATAR AIRWAYS) เที่ยวบินที่ QR 123 

06.45 น.      เดินทำงถึงเมืองมิลำน (MILAN) หลังผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกรแล้ว  
จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองมิลำน (MILAN) เมืองส ำคัญในภำคเหนือของประเทศอิตำลี ตั้งอยู่บริเวณที่
รำบแห่งแคว้นลอมบำร์เดีย  
น ำท่ำนแวะถ่ำยรูป “มหำวิหำรแห่งมิลำน” (DUOMO DI MILANO) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง อันมี
ขนำดใหญ่โตมโหฬำร สร้ำงขึ้นด้วยหินอ่อนสีขำวในศิลปะแบบโกธิค 
ใช้เวลำสร้ำงนำนกว่ำ 500 ปี ปัจจุบันเป็น “โบสถ์คำทอลิกที่ใหญ่
เป็นอันดับ 3 ของโลก” ลำนด้ำนหน้ำเป็นที่ตั้ งของพระรำชำ
อนุสำวรีย์พระเจ้ำวิคเตอร์ เอมมำนูเอลที่ 2 ทรงม้ำ รำยล้อมด้วย
อำคำรที่เก่ำแก่คลำสสิคและช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของ
โลก  
น ำท่ำนเดินทำงสู่ “ปรำสำทสฟอร์เซสโก้” (CASTELLO SFORZESCO) ปรำสำทสวยงำมหลังนี้ได้เคยเป็นป้อม
ปรำกำรของพวกตระกูลวิสกอนตี ต่อมำเป็นที่พ ำนักของผู้น ำเผด็จกำรในช่วงศตวรรษท่ี 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซำ  มี
เวลำให้ท่ำนได้ถ่ำยภำพกับมุมสวยๆ ของน้ ำพุที่โพยพุ่งบริเวณด้ำนหน้ำปรำสำทสฟอร์เซสโก้  

เที่ยง           บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ 
บ่ำย ได้เวลำอันสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองเจนัว”  เมืองท่ำส ำคัญของอิตำลี ระหว่ำงทำงให้ท่ำนผ่ำนชมวิวเมืองที่

สวยงำม น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือ เพื่อท ำกำรเช็คอินเรือส ำรำญ MSC OPERA ให้ท่ำนได้เตรียมตัวก่อนกำร
เดินทำง มีกำรซ้อมหนีไฟ ลงทะเบียนบัตร SEA PASS จำกนั้นได้เวลำอันสมควรน ำท่ำนรับประทำนอำหำรค่ ำบน
เรือส ำรำญ  
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 ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
18.00 น. เรือส ำรำญ มุ่งหน้ำสู่ ซิวิคตำเวคเคีย ประเทศ อิตำลี 

**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่ำงเต็มที่กับกำรเดินทำงสุดแสนพิเศษบนเรือ MSC OPERA CRUISE ** 
 
วันพุธที ่22 เมษำยน 63  (3)    ซิวิคตำเวคเคีย - นครรัฐวำติกัน - ชมเมืองโรม 
เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   
08.00 น. เรือจอดเทียบท่ำ ณ ซิวิคตำเวคเคีย ประเทศอิตำลี  

น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ นครรัฐวำติกัน “ประเทศเอกรำช” หรือ “รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก”  มีเนื้อที่ประมำณ 
250 ไร่ เป็นที่ประทับของ พระสันตะปำปำ ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแห่งศำสนำ
คริสต์ นิกำยโรมันคำทอลิก  
จำกนั้นน ำท่ำน เข้ำชมในส่วนของ “ มหำวิหำรเซนต์ปีเตอร์ บำซิลิกำ” 
(ST.PETER’S BASILICA) ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้ำงที่ใหญ่และส ำคัญที่สุดในนคร
รัฐวำติกัน เป็นสถำนที่ศักดิ์สิทธ์ของพระศำสนจักรโรมันคำทอลิกที่มีขนำด 
ใหญ่ที่สุดในโลก   ได้รับกำรออกแบบโดย  “ไมเคิลแองเจลโล”  ภำยในมหำวิหำรประดับประดำไปด้วยงำนศิลปะ
ชิ้นเอกมำกมำย อำทิ “ปิเอต้ำ” (THE PIETA) รูปแกะสลักหินอ่อนแม่พระมำรีย์อุ้มพระศพของพระเยซูเจ้ำไว้บน
ตัก ผลงำนของไมเคิล แองเจโล ได้แกะสลักหินอ่อนงำนชิ้นนี้เมื่อเขำอำยุ 25 ปี และยังเป็นงำนชิ้นเดียว ที่ไมเคิล
แองเจลโลแกะสลักชื่อตัวเอง  
น ำท่ำนชม “สนำมกีฬำโคลอสเซียม” (เก็บภำพจำกด้ำนนอก)  1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  ที่สร้ำงขึ้นมำเพ่ือ
เป็นสัญลักษณ์แห่งอ ำนำจของ จักรพรรดิเวสปำเรียน (VESPASIAN) เริ่ม
สร้ำงขึ้นเมื่อ ค.ศ. 72 แล้วเสร็จปี ค.ศ. 80 ในสมัยของ TITUS บุตรชำย
ของจักรพรรดิ์เวสปำเรียน โดยโคลอสเซียมแห่งนี้ได้รับกำรยกย่องให้เป็น
มรดกของชำวโรมันโบรำณ เด่นในแง่สถำปัตยกรรม และควำมยิ่งใหญ่ที่
สำมำรถจุคนได้ถึง 50,000 คน น ำท่ำนผ่ำนชมกรุงโรม ชม “จัตุรัสเวเน
เซีย” (PIAZZA VENEZIA) จตุรัสที่ยิ่งใหญ่ใจกลำงกรุงโรม ผ่ำนชม
ระเบียงปำลำสโซ สถำนที่ใช้กล่ำวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกำสต่ำงๆ “อนุสำวรีย์พระเจ้ำวิคเตอร์ เอมมำนูเอล
ที่ 2” ซึ่งได้ชื่อว่ำเป็นพระบิดำของชำวอิตำลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” (ARCO DI COSTANTINO) สัญลักษณ์แห่ง
ชัยชนะและที่มำของ “ถนนทุกสำยมุ่งสู่กรุงโรม” จำกนั้นผ่ำนชมร่องรอยของศูนย์กลำงแห่งจักรวรรดิโรมันอัน
ศักดิ์สิทธิ์ “โรมันฟอรัม” (ROMAN FORUM) 

เที่ยง            บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย              น ำคณะชมควำมสวยงำมของ “น้ ำพุ เทรวี”่ (TREVI FOUNTAIN) เป็นผลงำนชิ้นเอกที่สร้ำงควำมประทับให้กับ 

นักท่องเที่ยวทั่วโลก ส่วนกลำงของน้ ำพุนั้นมีรูปปั้นของเทพเจ้ำเนปจูนขี่รถม้ำติดปีกแสดงถึงควำมมีสุขภำพที่
แข็งแรงและควำมอุดมสมบูรณ์ของอำณำจักร  
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จำกนั้นเดินทำงสู่ “ย่ำนบันไดสเปน” สถำนที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นสัญลักษณ์อีกอย่ำงหนึ่งของกรุงโรม 
ซึ่งบริเวณนี้เต็มไปด้วยสถำปัตยกรรมโรมันที่สวยงำมและร้ำนขำยของที่ระลึกแบรนด์เนมชื่อดังนำนำชนิด มีเวลำให้
ท่ำนได้เดินเที่ยวชมเมือง หรือช้อปปิ้งสินค้ำตำมอัธยำศัย 

18.00 น.  เรือส ำรำญถอนสมอ มุ่งหน้ำสู่ กอร์ตอร์ ประเทศ มอนเตอเนโกร 
ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ ค่ ำนี้ พบกับกัปตันเรือและลูกเรือ พร้อมงำนเลี้ยง 

Welcome Night หรือ Captain Night สุดหรู  เพื่อเป็นกำรต้อนรับทุกท่ำนสู่เรือ COSTA SMERADA 
CRUISE  (แต่งกำยแบบสำกล) 

**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่ำงเต็มที่กับกำรเดินทำงสุดแสนพิเศษบนเรือ MSC OPERA CRUISE ** 
 
วันพฤหัสฯที ่23 เมษำยน 63  (4)     ร่วมสนุกพักผ่อนกับกิจกรรม บนเรือส ำรำญสุดหรู 
เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   

อิสระให้ท่ำนพักผ่อน บนเรือส ำรำญหรูตำมอัธยำศัย ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำรหรือนั่งเล่นในคลับ 
เลำจน์ หรือท ำกิจกรรมที่มีภำยในเรือส ำรำญมำกมำยได้ตำมอัธยำศัย ไม่ว่ำจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้ำนขำยสินค้ำ
ปลอดภำษีบนเรือ (DUTY FREE) และส่วนสันทนำกำรอ่ืนๆอีกมำกมำยกิจกรรมควำมบันเทิงอันหลำกหลำยที่
ท่ำนสำมำรถเลือกใช้บริกำรบนเรือส ำรำญ เช่น  
Public Room :         บำร์และเลำจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment :      ชมโชว์พิเศษที่ทำงเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลำจน์ บำร์ต่ำงๆหลำกหลำย 
Sport Activities:      สระว่ำยน้ ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness : ห้องสปำ ห้องสตรีม บิวตี้ ซำลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมำกมำย 
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เที่ยง  บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ 
ค่ ำ  บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ  ณ  ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ หลังอำหำรอิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำน
  กับกิจรรมบนเรือ 

**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่ำงเต็มที่กับกำรเดินทำงสุดแสนพิเศษบนเรือ MSC OPERA CRUISE ** 
 
วันศุกร์ที ่24 เมษำยน 63  (5)     กอร์เตอร ์- ชมเมือง (มอนเตเนโกร) 
เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   
08.00 น. เรือส ำรำญเทียบท่ำ กอร์เตอร์ ประเทศ มองเตเนโก เมืองกอตอร์ 

(KOTOR) ตั้งอยู่ริมอ่ำวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเมืองหนึ่ง และ
เป็นเมืองที่ได้รับขนำนนำมว่ำ “ไข่มุกแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน” 
น ำท่ำนเดินชมควำมงดงำมของเมืองกอเตอร์เป็นเมืองที่สร้ำงภำยใน
ก ำแพงสูง (CITY WALL) ซึ่งแบ่งตัวเมืองเป็น 2 ส่วนคือ เมืองเก่ำ 
(OLD TOWN) เมืองเก่ำของกอเตอร์เป็นเมืองที่ได้รับกำรอนุรักษ์ไว้
เป็นอย่ำงดีตำมแบบฉบับของยุคกลำงที่สร้ำงขึ้นระหว่ำงศตวรรษที่ 
12 และ 14 สถำปัตยกรรมยุคกลำงและมรดกทำงวัฒนธรรม
มำกมำย ท ำให้กอเตอร์เป็นหนึ่งในมรดกโลกทำงประวัติศำสตร์โดย
ก ำแพงเมืองแห่งนี้สร้ำงโดยชำวเวนิส สถำปัตยกรรมในเมืองส่วน
ใหญ่ยังได้รับอิทธิพลจำกชำวเวนิสเช่นกัน 

เที่ยง  บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   
บ่ำย               อิสระท่ำนเดินเล่นบริเวณท่ำเรือของเมืองอิสระท่ำน 

ช้อปปิ้ง เดินเล่นถ่ำยรูป เก็บภำพบรรยำกำศเมืองกอร์เตอร์ ไข่มุกที่
งดงำมแห่งทะเลเมดิเตอเรเนียนแห่งนี้ 

17.00 น. เรือส ำรำญถอนสมอ มุ่งหน้ำสู่ สปลิต ประเทศโครเอเชีย 
ค่ ำ  บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ  ณ  ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ 

หลังอำหำรอิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัย หรือสนุกสนำนกับกิจรรมบนเรือ  
**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่ำงเต็มที่กับกำรเดินทำงสุดแสนพิเศษบนเรือ MSC OPERA CRUISE ** 

 
วันเสำร์ที ่25 เมษำยน 63 (6)  สปลิท - ชมเมืองสปลิท (โครเอเชีย) 
เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   

น ำท่ำนเดินชม “เมืองสปลิท” (SPLIT) ชมศำลำว่ำกำรเมืองสไตล์เรอเน
ซองส์ที่สร้ำงในศตวรรษที่ 15 อำคำรบ้ำนเรือนเก่ำแก่  น ำท่ำนชมย่ำน 
PEOPLE SQUARE ศูนย์กลำงทำงธุรกิจ และกำรบริหำร เมื่อสมัยศตวรรษ
ที่ 15 แวะชมสิ่งก่อสร้ำงที่มี ชื่อเสียง เช่น รูปภำพแกะสลักสมัย Venetian-
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Gothic Cambi Palace และ Renaissance  Town Hall ที่สร้ำงขึ้นในช่วงแรกของศตวรรษที่ 15 น ำท่ำนชม 
“พระรำชวัง ดิโอคลีเธี่ยน”  (DIOCLETIAN PALACE) ที่สร้ำงขึ้นจำกพระประสงค์ของ จักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ยน 
ที่ต้องกำรสร้ำงพระรำชวังส ำหรับบั้นปลำยชีวิตของพระองค์ในปี 295 ซึ่งใช้เวลำในกำร   ก่อสร้ำงถึง 10 ป ี
พระรำชวังแห่งนี้ UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก  
น ำท่ำนชม  ห้องโถงกลำงซึ่งมีทำงเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอ่ืนๆ ชมลำนกว้ำง 
(PERISTYLE) ซึ่งล้อมไว้ด้วยเสำหินแกรนิต 3 ด้ำน และเชื่อมต่อด้วยโค้ง
เสำที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่ำงวิจิตรสวยงำม ชมยอดระฆังแห่งวิหำร 
The Cathedral Belfry แท่นบูชำของเซนต์โดมินัส และเซนต์สตำซิอุส ซึ่ง
อยู่ภำยในวิหำรชมจัตุรัสประชำชน (PEOPLE’S SQUARE) ชมรูปปั้นของ 
GREGORY OF NIN ผู้น ำศำสนำคนส ำคัญของโครเอเชีย  

เที่ยง  บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ 
บ่ำย              อิสระท่ำนเดินเล่นบริเวณท่ำเรือของเมืองอิสระท่ำนช้อปปิ้ง เก็บภำพบรรยำกำศเมืองตำมอัธยำศัย 
17.00 น. เรือส ำรำญถอนสมอ มุ่งหน้ำสู่ เวนิส ประเทศอิตำลี 

ค่ ำ บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ  ณ  ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ 
หลังอำหำรอิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำนกับกิจรรมบนเรือ  

หมำยเหตุ***   ในคืนนี้หัวหน้ำทัวร์จะแจก ป้ำยผูกกระเป๋ำส ำหรับน ำลงจำกเรือให้แก่ทุกท่ำน และในตอนกลำงคืนให้
น ำกระเป๋ำของท่ำนไว้หน้ำห้องไปตั้งแต่กลำงดึกแล้วพนักงำนจะน ำกระเป๋ำของท่ำนไปเตรียมไว้ และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆที่ท่ำน
ใช้จ่ำยบนเรือ  จะถูกส่งมำให้ท่ำนตรวจเช็คและช ำระในวันรุ่งขึ้น 

**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่ำงเต็มที่กับกำรเดินทำงสุดแสนพิเศษบนเรือ MSC OPERA CRUISE ** 
 
วันอำทิตย์ที ่26 เมษำยน 63 (7)  เวนิส - จัตุรัสซำนมำร์โค - เวนิสเมสเตร 
เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   

น ำคณะลงจำกเรือส ำรำญ จำกนั้นน ำท่ำนเข้ำสู่ “เมืองเวนิส” (VENICE) เมืองอันแสนโรแมนติกซึ่งเป็นจุดหมำย
ปลำยทำงของคู่รักจำกทั่วโลก เมืองเวนิสได้รับฉำยำว่ำ รำชินีแห่ง
ทะเลอำเดรียตริก (QUEEN OF ADRIATIC), เมืองแห่งสำยน้ ำ 
(CITY OF WATER), เมืองแห่งสะพำน (CITY OF BRIDGES), และ 
เมืองแห่งแสงสว่ำง (THE CITY OF LIGHT) เรือน ำท่ำนเดิน
ทำงเข้ำสู่ “เกำะซำนมำร์โค” (SAN MARCO) ศูนย์กลำงของ
เมืองเวนิส พร้อมน ำคณะเดินทำงเข้ำสู่บริเวณ “จตุรัสซำนมำโค” 
ระหว่ำงกำรเดินทำงชม อนุสำวรีย์ของพระเจ้ำวิคเตอร์เอมมำนูเอล
ที่ 2 ถ่ำยภำพคู่กับ “ สะพำนถอนหำยใจ ” (BRIDGE OF SIGHS) 
สะพำนแห่งสัญลักษณ์ที่เชื่อมต่อกับพระรำชวังดอร์จ  ชมควำม
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สวยงำมของจตุรัสด้ำนหน้ำพระรำชวังดอร์จ อันเป็นที่ประทับของเจ้ำเมืองเวนิสในยุคท่ียังเป็นรัฐอิสระอีกทั้งยังเป็น
ศูนย์กลำงของกำรปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้น ชมรอบบริเวณ“โบสถ์เซนต์มำร์ค” ซึ่งเป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ที่ 
“ใหญ่ที่สุด” ในยุโรปตะวันตก  

เที่ยง  บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้ำแบรนด์เนมชื่อดังนำนำชนิด อำทิ Gucci, Louis Vuitton, Prada, Bally, Chanel หรือ 

“เครื่องแก้วมูรำโน่” สินค้ำพ้ืนเมืองอันเลื่องชื่อ อิสระให้ท่ำนเดินเที่ยวชมงำนก่อสร้ำงที่แสดงให้เห็นถึงควำมเป็น
อัจฉริยะด้ำนสถำปัตยกรรมที ่“สะพำนเรียลอัลโต้” ท ำท่ำนเดินทำงกลับสู่ฝั่งเมสเตร    

ค่ ำ  บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร  
พักที:่ NOVOTEL VENICE MESTRE                                                      หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันจันทร์ที ่27 เมษำยน 63 (8)  เวนิสเมสเตร - เวโรน่ำ - ซำลำวัลเล เอำท์เล็ท - สนำมบิน 
เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรมแรม 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่“เมืองเวโรนำ” (VERONA) ประตูสู่อิตำลีเป็นเมืองที่ใหญ่ และส ำคัญเป็นอันดับ 2 ในแคว้น
เวเนโตรองจำกเวนิส น ำท่ำนชมเมืองเวโรนำได้รับสมญำนำมว่ำ "LITTLE ROMAN" เพรำะยังคงสภำพสิ่งก่อสร้ำง
จำกสมัยโรมันไว้อย่ำงสมบูรณ์และถ้ำย้อนไปในศตวรรษที่ 13-14 มี
ควำมเจริญสูงสุดถือว่ำเป็นยุดทองไม่แพ้กรุงโรม เมืองเวโรน่ำโด่งดังมำ
จำกนิยำยรักอมตะเรื่องเอกของนักประพันธ์ “วิลเลี่ยมเชกส์เปียร์” ที่
ชื่อว่ำ “โรมิโอ แอนด์ จูเลียต” น ำคณะเดินทำงเข้ำชมย่ำนเมืองเก่ำที่
ยังคงสภำพบ้ำนเรือนแบบโบรำณ 
จำกนั้นน ำท่ำนสู่ “จตุรัสเออร์เบ” ที่รำยล้อมไปด้วยคฤหำสน์, วังเก่ำ
ของตระกูลที่เคยปกครองเวโรน่ำ ระหว่ำงทำงผ่ำนชมควำมยิ่งใหญ่ภำยนอกของ “โรมัน อำรีน่ำ” สนำมกีฬำ
กลำงแจ้งแบบโบรำณในสมัยโรมัน เดินทำงเข้ำสู่ “อดีตบ้ำนของจูเลียต”ปัจจุบันหน้ำบ้ำนจูเลียตคือร้ำน Armani 
ชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆ ที่จูเลียตเคยยืนอยู่โดยมีโรมิโอ  มำคอยเฝ้ำขอควำมรักอยู่ด้ำนล่ำงบริเวณบ้ำนมีรูปปั้นจู
เลียตที่เป็นบรอนซ์ปั้นโดย MS. N. COSTANTINI ว่ำกันว่ำใครอยำกสมหวังในเรื่องควำมรักก็ให้ไปจับที่หน้ำอกของ
จูเลียต นอกจำกนี้ภำยในบริเวณก ำแพงบ้ำนจูเลียตยังมีกำรเขียนแสดงควำมรักกันมำกมำยจนแทบไม่เห็นสีก ำแพง
เดิม และยังมีบริกำรโทรศัพท์ส ำหรับคนที่ไม่ได้มำกับคนรักให้ได้เซย์ฮัลโหลหำกันว่ำโทรมำจำกบ้ำนจูเลียตแห่งนี้  
ได้เวลำอันสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่ “ซำลำวัลเลเอำท์เล็ท” (SERRAVALLE DESIGNER OUTLET) 

เที่ยง  บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย “ซำลำวัลเลเอำท์เล็ท” SERRAVALLE DESIGNER OUTLET ที่มีพ้ืนที่ช้อปปิ้งมำกที่สุดของยุโรป และบริหำรงำน

โดย MC ARTHUR GLEN GROUP เครือธุรกิจ OUTLET  ชั้นน ำของยุโรป ซึ่งมี 13 แห่งในสหรำชอำณำจักร 
ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย และอิตำลี ร้ำนค้ำใน SERRAVALLE  มีทั้งหมดกว่ำ 180 ร้ำน แหล่งช้อปปิ้งที่
พร้อมมอบประสบกำรณ์กำรช้อปปิ้งแบบหรูหรำ ด้วยร้ำนค้ำที่น ำเสนอแฟชั่นแบรนด์อิตำลีและแบรนด์ระดับโลก
อ่ืนๆ อำทิ Gucci, Prada, Armani, Burberry, Nike, Adidas, Michael Kors, Calvin Klein, Benetton, 
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Guess และอ่ืนๆ  
                     ได้เวลำอันสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่ มิลำน เข้ำเช็คอินสนำมบิน 
22.55 น. เหินฟ้ำสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน กำต้ำร์ แอร์เวย์ QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR 118 
วันอังคำรที ่28 เมษำยน 63 (11)  โดฮำ - กรุงเทพฯ 
05.35 น. เดินทำงถึงกรุงโดฮำ ประเทศกำต้ำร์  
08.15 น. ออกเดินทำงสู่งกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน กำต้ำร์ แอร์เวย์ (QATAR AIRWAYS) เที่ยวบินที่ QR 832 
19.00 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจมิรู้ลืม 

 
 

*** หมำยเหตุ...โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ กำรจรำจร กำรล่ำช้ำ
ของสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น  เพ่ือควำมเหมำะ และควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง 
บริษัทฯ ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผู้น ำทัวร์ มีอ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้กำรตัดสินใจ จะค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ ควำม
เหมำะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคัญ 
 

ค ำแนะน ำ  ส ำหรับผู้เดินทำงที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนำมบินที่ทริปเดินทำง และ/หรือ จ ำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือกำร
เดินทำงรูปแบบอ่ืนๆ มำยังสนำมบินที่ทริปเดินทำง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภำยในประเทศ / ระหว่ำงประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ
ซื้อตั๋วรถโดยสำร ฯลฯ หรือมีกำรจองห้องพัก ล่วงหน้ำก่อนวันเดินทำงจริง  ควรสอบถำมยอดจองทัวร์ และตำรำงเวลำกำรเดินทำง
ของทัวร์ที่ท่ำนจอง ที่แน่นอนจำกเจ้ำหน้ำที่เป็นลำยลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นกำรป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลำดขึ้นกับท่ำนในภำยหลัง 
              ทัง้นี้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่อำจเกิดข้ึน หำกท่ำนได้มีกำรจองกำรเดินทำงดังกล่ำวมำยัง 
สนำมบินที่ทริปเดินทำง โดยยังไม่ได้รับกำรยืนยันเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกทำงบริษัทฯ 
 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 

 ค่ำตัว๋เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มิลำน-กรุงเทพฯ 

อัตรำค่ำบริกำรต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ (ไม่รวมวีซ่ำ) วันที ่20–28 เมษำยน 2563 

ประเภทห้องพัก 
ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2 ท่ำน 
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

จ ำนวนห้องพัก พักเดี่ยว 

ห้องพัก INSIDE 59,900 59,900 2 ห้อง 17,900 

ห้องพัก OUTSIDE 64,900 64,900 7 ห้อง 22,900 

ห้องพัก BALCONY 69,900 69,900 5 ห้อง 29,900 

****กรุณำจองทัวร์ล่วงหน้ำ 45 วันขึ้นไป เนื่องจำกห้องพักมีจ ำนวนจ ำกัด **** 
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 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ช ำนำญเส้นทำง 
 ค่ำอำหำรที่ระบใุนรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
 ค่ำประกันอุบัติเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรรมธรรม์) หำกอำยุเกิน 75 ปี ท่ำน ต้องซื้อ

ประกันเพิ่ม 
 บริกำรขนสัมภำระขึ้น-ลงเรือส ำรำญ 
 รวมค่ำห้องพักแบบด้ำนในไม่มีหน้ำต่ำง ค่ำภำษีท่ำเรือและค่ำอำหำรภำยในเรือ 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำยุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ 4,000 บำท ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำนจะ
ผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3 % 
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท,์ ค่ำซักรีด, ค่ำเครื่องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ระหว่ำงกำรท่องเที่ยว โดยเฉลี่ย 100 บำท / ท่ำน / วัน(หำกท่ำนประทับใจในกำรเดินทำง) 
 ค่ำบริกำรภำยในเรือ ท่ำนละ 50 ยูโร (คืนละ 10 ยูโร) 
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถ วันละ 2 ยูโร  

เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศกึษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลกิทัวร ์ที่ระบุในรำยกำร 
ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แลว้ ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

เงื่อนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  

 กรุณำช ำระค่ำมัดจ ำทัวร์ 25,000 บำท/ท่ำน ภำยใน 2 วันท ำกำรนับจำกวันจองทัวร์  พร้อมส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง (ท่ีไม่
หมดอำยุภำยใน 6 เดือน นับจำกวันเริ่มเดินทำง/หนังสือเดินทำงเล่มใหม่สำมำรถเดินทำงได้เลย)  และหลักฐำนโอนเงินมำได้ที่ 
Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
  ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 25 วันท ำกำร (ในช่วงปกติ) หรือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 35 วันท ำ
กำร (ในช่วงเทศกำล หรือเม่ือสำยกำรบินเร่งออกบัตรโดยสำร) หรือตำมวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง  
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปได้อย่ำงน้อย 15 

ท่ำน และหรือ ผู้ร่วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 15 ท่ำน ซ่ึงในกรณีนี้ ทำงบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจัดหำคณะทัวร์อ่ืนให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เนื่องจำกรำยกำรทัวร์นี้เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิ์กำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำ
และออกประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำง
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บริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

หมำยเหตุ 
* ทำงบริษัทจะท ำกำรยื่นวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ำรองท่ีนั่งครบ 15 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต 
เนื่องจำกบริษัทจะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆที่เป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตั๋วเครื่องบิน, ห้องพักท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป, ประกันกำร
เดนิทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยื่นวีซ่ำให้กับทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง  
* หำกในช่วงท่ีท่ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำเต็ม ทำงบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยว ซึ่งทำงท่ำนจะต้อง
เดินทำงมำยื่นวีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทคอยดูแล และอ ำนวยควำม
สะดวก  
* เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผู้ก ำหนดออกมำ มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก ำหนด ท่ำนที่มี
ควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณำจัดเตรียมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผล
ต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น มิได้เป็นผู้พิจำรณำว่ำ  
วีซ่ำให้กับทำงท่ำน 
* กรณีวีซ่ำที่ท่ำนยื่นไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 
-  ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำรทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่ำจะผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 
-  ค่ำมัดจ ำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมำจริง ณ วันยื่นวีซ่ำ ซึ่งตั๋วเป็นเอกสำรที่ส ำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตั๋วเครื่องบินถ้ำออกตั๋วมำแล้วจะต้องท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่วน และส่วนที่เหลือ
จะคืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตั๋วท่ำนจะเสียแต่ค่ำมัดจ ำตั๋วตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่ำห้องพักในเรือ ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจ ำห้องพักทุกคืน 
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันที่เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริษัทฯจะแจ้งให้
ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรชี้แจงให้ท่ำนเข้ำใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำรต่อรองระหว่ำงบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่ำงประเทศหรือ
โรงแรมท่ีพักต่ำงประเทศเพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้ำเป็นส ำคัญ) 

 หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 100% 
 ทำงบริษัทเริ่มต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศ และจะ
ส ำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วน
นี้ เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษัท ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะ
ส ำรองยำนพำหนะ 

 

เงื่อนไขกำรยกเลิก   

* ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 50 วันท ำกำร - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุด หรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับ
สำยกำรบิน หรือ กรุ๊ปที่มีกำรกำรันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอเงินคืนได้ 
* ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วันท ำกำรขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 30,000 บำท 
* ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 35 วันท ำกำร - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100% 
* หำกท ำกำรมัดจ ำทัวร์เรียบร้อยแล้วจะมีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึ้น 20,000 บำทไม่สำมำรถคืนเงินได้ไม่ว่ำกรณีใดๆ (ค่ำมัดจ ำเรือ)  
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เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอวีซ่ำ VISA  (ต้องมำโชว์ตัวที่สถำนทูตเพื่อสแกนลำยนิ้วมือทุกท่ำน) 

 หนังสือเดินทำงที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน และมีหน้ำพำสปอร์ตว่ำงอยำ่งน้อย 3 หน้ำ  
 รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำนัน้ ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ ำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดนิทำง  
 หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 

* ค้ำขำย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำที่มชีื่อผู้เดินทำง อำยุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับ
จำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองกำรท ำงำนเปน็ภำษำอังกฤษ  ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต 
*ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนังสือรับรองจำกต้นสังกัด หนงัสือรับรองเป็นภำษำอังกฤษ 

  หลักฐำนแสดงฐำนะกำรเงินทำ่นละ 1 ฉบับ ( สถำนทตูรับบญัชีออมทัพย์เท่ำนั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจำกออมทรัพย์และเอกสำร
แสดงทำงกำรเงินอื่นๆ สำมำรถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลักฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ที่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต
พร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ำ ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกดชื่อให้ตรงกับหน้ำพำสปอร์ต 
และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับส ำเนำที่ท่ำนจะใช้ยื่นวีซำ่ (ใช้เวลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วันท ำกำร) 
* เด็กต้องท ำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำม-ีภรรยำที่มีกำรจดทะเบยีนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปีบริบรูณ์  / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ง หรือบิดำมำรดำไมไ่ด้เดินทำงทั้งสองคน ต้องมี
จดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปตำ่ง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่งจดหมำยต้องออกโดยที่วำ่กำรอ ำเภอ 

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
 ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ำม)ี 1 ชุด 
  กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิใหเ้ดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูก

ปฏิเสธวีซ่ำสถำนทตูไม่คืนคำ่ธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระคำ่ธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกำยสุภำพ 

ทั้งนี้ทำงบริษทัฯ จะส่งเจ้ำหนำ้ที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริษัทใคร่ขอ
รบกวนท่ำนจัดสง่เอกสำรดังกลำ่วเช่นกัน  

 กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำก
กำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เปน็สถิติในนำมของบริษัทฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุเท่ำนั้น 
กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
กำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลง
ได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้จะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็นหลัก 

ผู้เดินทำงท่ีประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทำงที่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำแล้ว ก่อนวันเดินทำง 
จะต้องช ำระค่ำเดินทำงส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพำะกรณีที่สถำนฑูตปล่อยเล่มคืนมำแล้วเท่ำนั้น) 
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เพ่ือกำรเดินทำงอย่ำงอุ่นใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก..ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริมที่เพ่ิมควำมคุ้มครองได้มำกขึ้น... 

ควำมคุ้มครอง / Coverage 

จ ำนวนเงินควำมคุ้มครอง / Sum Insured 

เดินทำงท่ัวโลก / Worldwide Plus เดินทำงในเอเชีย / Asia Plus 

Basic Silver Gold Platinum Basic Silver Gold Platinum 

1. กำรประกนัภัยอุบัติเหตสุ่วนบุคคล อ.บ.1* / Personal Accident 
Benefit 

2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 

2. ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัตเิหตุและสขุภำพ / Medical Expenses 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 

2.1 กำรรักษำพยำบำลต่อเนือ่งในประเทศไทย** / Follow-up treatment 
in Thailand 

50,000 200,000 300,000 500,000 50,000 200,000 300,000 500,000 

2.2 กำรรับกำรรกัษำพยำบำลครั้งแรกในประเทศไทย*** / Medical 
treatment in Thailand 

100,000 200,000 300,000 500,000 100,000 200,000 300,000 500,000 

3. กำรเคลื่อนย้ำยฉุกเฉินและกำรส่งศพกลบัประเทศ / Evacuation and 
repatriation 

2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 

4. กำรบริกำรควำมชว่ยเหลือทำงกำรแพทย์ฉุกเฉิน / Emergency 
Medical Assistance         

4.1 กำรเย่ียมผูเ้อำประกนัภัยในต่ำงประเทศ / Compassionate visit X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

4.2 กำรส่งตวัผู้เยำวก์ลับประเทศ / Return of minor X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

4.3 กำรคน้หำ กำรช่วยชีวิต และกำรกู้ภัย / Search, rescue and 
recovery 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

5. กำรยกเลกิกำรเดนิทำง / Trip cancellation 10,000 10,000 100,000 100,000 10,000 10,000 100,000 100,000 

6. กำรลดจ ำนวนวนัเดินทำง / Trip curtailment X X 100,000 100,000 X X 100,000 100,000 

7. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของสมัภำระในกำรเดินทำง / Loss or 
damage of personal baggage 

10,000 10,000 50,000 50,000 10,000 10,000 50,000 50,000 

8. กำรล่ำช้ำของกำรเดนิทำง / Cover of delay 
        

8.1 กำรล่ำช้ำของระบบขนส่งมวลชน / Delays in means of public 
transport 

X 2,000 10,000 20,000 X 2,000 10,000 20,000 

8.2 กำรล่ำช้ำของสมัภำระ / Delayed collection of baggage X 2,000 20,000 20,000 X 2,000 20,000 20,000 

8.3 กำรจีโ้ดยสลัดอำกำศ / Hijack X X 50,000 50,000 X X 50,000 50,000 

8.4 กำรพลำดต่อเที่ยวบิน / Missed connection - flight X 2,000 10,000 20,000 X 2,000 10,000 20,000 

9. กำรสญูหำยของหนังสือเดินทำง / Loss of passport X X 5,000 5,000 X X 5,000 5,000 

10. ควำมรับผิดตอ่บุคคลภำยนอก / Personal legal liability X 1,000,000 2,000,000 5,000,000 X 1,000,000 2,000,000 5,000,000 

11. ควำมรับผิดส่วนแรกส ำหรับรถเช่ำ / Rental car excess X X 10,000 20,000 X X 10,000 20,000 

12. ควำมคุ้มครองกีฬำกอล์ฟ / Golf extension X X X 20,000 X X X 20,000 

13. เงินชดเชยรำยได้ระหว่ำงรักษำตวัในโรงพยำบำลต่ำงประเทศ / 
Overseas hospitalization benefit 

X 
1,000 per 
day max 
10,000 

2,000 per 
day max 
20,000 

3,000 per 
day max 
30,000 

X 
1,000 per 
day max 
10,000 

2,000 per 
day max 
20,000 

3,000 per 
day max 
30,000 

หมำยเหต ุ

        * อ.บ. 1 หมำยถึง กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวร สิน้เชงิจำกอุบัติเหตุ / Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability.  

** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ำยค่ำใช้จำ่ย ส ำหรับกำรรักษำพยำบำลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลำ 7 วันแรก จำกกำรเดินทำงกลับประเทศไทย / 2.1, 2.2 The company shall pay such costs 

incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศพลัส (เดินทำงทัว่โลก / เดินทำงเอเชีย) 

จ ำนวนวันเดินทำง (วัน) Trip Duration (Days) 
เดินทำงทั่วโลก / Worldwide Plus เดินทำงในเอเชีย / Asia Plus 

Basic Silver Gold Platinum Basic Silver Gold Platinum 
แผนรำยเที่ยว / Single-Trip 

        1-4 300 334 600 990 200 290 470 688 
5-6 350 450 715 1,290 240 300 595 999 
7-8 370 500 990 1,772 280 427 690 13,000 
9-10 399 600 1,230 1,996 340 597 850 1,600 
11-15 600 790 1,590 2,750 450 767 1,150 2,150 
16-22 849 1,275 2,210 3,370 524 937 1,650 2,795 
23-31 9,999 1,600 2,680 3,993 628 1,108 2,030 3,300 
32-45 1,530 2,090 3,200 5,674 770 1,364 2,450 4,325 
46-60 1,950 2,500 3,850 6,180 907 1,620 2,995 5,226 
61-75 2,300 3,340 4,900 7,910 1,220 2,215 3,775 6,450 
76-94 2,500 3,843 5,500 9,390 1,475 2,641 4,200 7,500 
95-105 3,500 4,467 7,490 11,145 1,975 2,962 5,720 9,990 
106-121 4,100 5,090 8,400 12,900 2,350 3,371 6,450 11,100 
122-151 5,200 6,345 10,250 15,895 2,775 4,016 7,950 13,740 
152-182 6,500 7,599 12,530 18,890 3,260 4,922 9,775 15,975 

แผนรำยป ีเดินทำงไม่จ ำกัดคร้ัง แต่ละครั้งไม่เกินจ ำนวนวันท่ีระบุ / Annual Multi-Trip, max length per trip ass per pland Selected 

Annual (max 31 dats) 2000 2450 4000 5700 1200 1992 2850 4400 

Annual (max 60 dats) 2500 3120 4800 7400 1600 2591 3700 6400 

Annual (max 90 dats) 3600 4225 5800 10000 1900 3200 5000 8700 

Annual (max 120 dats) 5750 6427 9000 13990 2650 4038 7100 12210 

Annual (max 365 dats) 15500 19000 26200 44000 5925 10785 22000 35150 
* เบี้ยประกันภัยข้ำงต้น ส ำหรับผู้เอำประกันอำยุไม่เกิน 75 ปี รวมภำษีอำกรแสตมป์แล้ว / Premium shown is for insured up to 75 yrs of age includes tax and stamp. 

* ส ำหรับผู้เอำประกันภัยที่มีอำยุ 76 ปีข้ึนไป เบีย้ประกันภัยจะเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่ำของเบี้ยประกันภัยที่ระบุในตำรำง / For insured 76 yrs and above, premium will  be two times the amount shown 

in the table. 

ควำมคุ้มครองพิเศษ / Special Coverages 
 

 
 

        

         

         

         

         

         

         
         

         

สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจำ้หน้ำที่ ผู้ดูแลกำรจองทัวร ์ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง ไม่น้อยกวำ่ 
1 สัปดำห์  และกรณุำช ำระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกส่งรำยชื่อผูเ้อำประกันภัยแล้ว 

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 

http://www.cruisedomain.com/

