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ทริปในฝัน ล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Crown Princess 10 วัน 7 คืน 
เส้นทาง เอเธนส์ - ซานโตรินี - กอตอร์ - ซิซิล ี- เนเปิ้ลส ์- บาร์เซโลนา 

โดยสายการบิน กาตารแ์อร์เวย์ 

 
 
 
 
 
 
 

คราวน์ ปริ๊นเซส  ตระกูลเรือ ปริ๊นเซส ซึ่งออกอวดโฉมในปี 2006  และได้ท าการรีโนเวทเมื่อปี  2018  เรือล านี้มี
ระวางขับน้ า 113,561 ตนั จุผู้โดยสารได้ถึง 3,080 คน เกือบ 80% ของห้องทั้งหมดจะเป็นห้องบริเวณกาบเรือ

พร้อมมีระเบียงส่วนตัว  เป็นเรือที่จดทะเบียนและถือสัญชาติเบอร์มิวด้าและเป็นเรือที่ตกแต่งได้อย่างหรูหรา   
มีชั้นบริการทั้งหมด 19 ชั้น  

เอเธนส์ : ชมความยิ่งใหญ่ของอะโครโปลิสแห่งเอเธนส์  
ซานโตรินี่ : เยือน OIA VILLAGE และเมืองฟีร่า ส ารวจบ้านเรือนที่โดดเด่นด้วยหลังคาโดมสีขาว 
กอตอร์ : เมืองแห่งสมญานาม “ไข่มุกแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน” 
ซิซิลี : เยือนภูเขาไฟเอตน่า ภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป-ทาโอร์มินา แหล่งรวมอารยธรรมยุคสมัยโรมัน 
เนเปิ้ลส์ : เยือนเกาะคาปรี เมืองตากอากาศชั้นยอดของยุโรป 
บาร์เซโลนา : เดินเล่นถนนแรมบาสที่มีชื่อเสียง สีสนัแห่งเมืองบาร์เซโลน่า 

มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทริป 
 

หลังจากท่านท าการจองทวัร์แลว้ ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านเขา้ใจ และพร้อมปฏบิัติตามเงื่อนไขดังกล่าวเพือ่ประโยชน์ของ
ผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลกิทัวร์ ทีร่ะบุในรายการทัง้หมด 

 

ก าหนดการเดินทาง วันที ่ 24เม.ย.-3พ.ค. 63          ราคาเริ่มต้นที่  139,000 บาท  (พักห้องไม่มีหน้าต่าง) 
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สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องเมืองโดฮา กาตาร์ 

วันที่2 
สนามบิน Hellinikon กรุงเอเธนส์ กรีซ - อะโครโปลิสแห่งเอเธนส์ - ชมตลาดพลาก้า - ท่าเรือพีราอุส, ประเทศ
กรีซ - เช็คอินขึ้นเรือส าราญ Crown Princess - Depart 19.00 PM 

วันที่3 
Arrival 7.00 AM ท่าเรือเมืองซานโตรินี - หมู่บ้าน Oia Village - เยี่ยมชมโรงบ่มไวน์พื้นเมือง - เนินเขา Mt. 
Prophet Elijah - โบสถ์ Panagia Episkopi Church - หมู่บ้าน Kamari - ชมเมืองฟีร่า - Depart 19.00 PM 

วันที่4 At Sea (Cruising) 

วันที5่ 
Arrival 7.00 AM เมืองกอตอร์ มอนเตเนโกร - ถ่ายรูปโบสถ์เซ็นต์ไทรฟอน - ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ทางทะเล 
Maritime Museum - Depart 15.00 PM 

วันที6่ 
Arrival 12.00 PM ท่าเรือเมืองซิซิลี (เมสซินา)  ประเทศอิตาลี - ภูเขาไฟเอตน่า - หลุมอุกาบาต - ทาโอร์มินา - ช้
อปปิ้งร้านค้าบูติก - Depart 20.00 PM 

วันที7่ 
Arrival 7.00 AM ท่าเรือเมืองเนเปิ้ลส์ ประเทศอิตาลี - ลงเรือเล็กสู่เมืองตากอากาศ เกาะคาปรี - ส ารวจ Villa 
San Michele - สวน San Michele - เดินเล่นชมสวนออกัสตัส - Depart 19.00 PM 

วันที8่ At Sea (Cruising) 

วันที9่ 
Arrival 5.00 AM เรือเทียบท่า เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน - ผ่านชมจตุรัสสเปน - โบสถ ์The Sagrada 
Familia -  ย่านถนนแรมบาส - สนามบินบาร์เซโลนา - แวะเปลี่ยนเครื่องเมืองโดฮา กาตาร์ 

วันที1่0 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

 

วันแรก 24 เมษายน 2563 (ศุกร์)  กรุงเทพฯ - เอเธนส์ 

17.30 น.   พร้อมคณะ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (QR) ประตู 8 แถว Q เคาน์เตอร์ 1 - 7   
  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับคณะ  
  ข้อแนะน า : กรุณาไม่น าของมีคม วัตถุโลหะ ของเหลว เพื่อความสะดวกในการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง 

20.40 น. น าท่าน    เหินฟ้าสู่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์  
  เที่ยวบินที่ QR 833/ QR 211 2040–2350/0130+1–0630+1) ใช้เครื่อง Boeing 777-300/Airbus A350-900 
  อาหารและเครื่องดื่ม             บริการบนเครื่อง พร้อมเชิญท่านพักผ่อนกับรายการบันเทิงตามสาย 
   (ใช้เวลาบิน 07.10 / 05.00  ชม. / แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์) 

วันสอง 25 เมษายน 2563 (เสาร์) เอเธนส์, ประเทศกรีซ 

06.30 น. ถึงท่าอากาศยาน Hellinikon กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ 

   หลังผ่านพิธีการตรวจลงตรา  หนังสือเดินทาง ศุลกากรและรับสัมภาระ           เรียบร้อยแล้ว 
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Welcome to Athens, Greece 
ขอต้อนรับท่านสู่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ (Greece) หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐเฮลเลนิก            
(Hellenic Republic) เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ถือได้ว่าเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ทางตะวัน ออก
เฉียงใต้ของทวีปยุโรป ตอนใต้สุดของคาบสมุทรบอลข่าน โดยมี เอเธนส์ (Athens) เป็นเมืองหลวงของประเทศ 
นอกจากนี้แล้วกรีซยังถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดินแดนที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ยุคโบราณ ซึ่งสามารถย้อนกลับไป
ได้ถึงยุคส าริด (3,000-2,000 ปี ก่อนคริสต์ศักราช) อีกทั้ง ยังเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงทางเรื่องศิลปะ เป็นต้นแบบของ
งานสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเด่นและสง่างาม โดยเฉพาะความยิ่งใหญ่ของเสาหินแบบวิหารพาร์เธนอน คือวิหาร
โบราณบนเนินอะโครโพลิสในกรุงเอเธนส์นั่นเอง   กรุงเอเธนส์ หรือ อะเธเน (Athens) คือ เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศกรีซ ใช้ชื่อตามเทพเจ้าอาธีนาในปุราณวิทยาของกรีกโบราณ มีประวัติมายาวนานตั้งแต่ 1,000 ปี
ก่อนคริสตกาล ปัจจุบันเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโลก เนื่องจากภายในเมืองนั้นถือว่าเป็นศูนย์รวมของเหล่า
มรดกทางวัฒนธรรมยุคคลาสสิค อนุสาวรีย์โบราณ และงานศิลปะที่มีชื่ อเสียงมากที่สุด และยังคงหลงเหลืออยู่เป็น
จ านวนมาก  
ขอน าท่านชมความยิ่งใหญ่ของ อะโครโปลิสแห่งเอเธนส์ (Acropolis of Athens) เมืองป้อมปราการโบราณที่มี
ชื่อเสียงที่สุดในบรรดาเหล่าอะโครโพลิสอ่ืนๆของเอเธนส์ ซึ่งต่อมาองค์การยูเนสโก (Unesco) ได้ประกาศให้เป็นมรดก
โลกด้านวัฒนธรรม ในปี ค.ศ.1987 ภายในอะโครโพลิสแห่งเอเธนส์นั้นประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่มีความส าคัญทาง
ประวัตศาสตร์จ านวนหลายแห่ง โดยจุดท่องเที่ยวแรกท่ีคุณจะต้องไม่พลาดไปชม คือ วิหารพาร์เธนอน (Parthenon) 
วิหารโบราณที่สร้างเพ่ือเป็นศาสนสถานบูชาเทพีอธีนา หรือเทพีแห่งปัญญาและความรอบรู้  จากนั้นในปี ค.ศ. 2004 
มีการบูรณะวิหารพาร์เธนอนครั้งใหญ่ขึ้นเนื่องจากประเทศกรีซได้รับเลือกให้จัดการแข่งขันโอลิมปิก  โดยจัดให้มีพิธี
เปิดที่วิหารพาร์เธนอนแห่งนี้อีกด้วย 

   น าท่านสู่ย่านเมืองเก่า แวะเยี่ยมชมตลาดพลาก้า ที่เต็มไปด้วยร้านค้านับร้อยร้าน มีจ าหน่ายทั้งสินค้าแบรนด์เนม 
และสินค้าพ้ืนเมือง หัตถกรรม เครื่องจักรสาน เครื่องปั้นดินเผาที่ประดับประดาลวดลายกรีก ให้ท่านได้เลือกซื้อหา
สินค้าของที่ระลึกนานาชนิด  

12.00 น.  เชิญรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
   ได้เวลาพอสมควร น าท่านสู่ท่าเรือ พีราอุส (Piraeus), ประเทศกรีซ (ใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที) 

เดินทางถึงท่าเรือ ขอเรียนแนะน าท่านเตรียมเอกสาร พาสปอร์ต  ตั๋วเรือ และบัตรเครดิต  เพื่อลงทะเบียน  

ส าหรับขั้นตอนการขึ้นสู่เรือ (เวลาเช็คอินตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป) ขอต้อนรับทุกท่านสู่เรือส าราญ Crown 

Princess หลังจากขึ้นสู่เรือ และจัดเก็บสัมภาระในห้องพักเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เพ่ือรอ

สัญญาณจากทางเรือในการสาธิตระบบความปลอดภัยกรณีฉุกเฉิน                                                          

  Emergency Drill (การสาธิตระบบความปลอดภัยกรณีฉุกเฉิน) 

ความปลอดภัยเป็นสิ่งส าคัญสูงสุดของผู้โดยสารบนเรือ โดยเฉพาะเรือส าราญในตระกูล  Princess Cruises ที่ได้

ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่านเป็นล าดับแรก จึงขอความร่วมมือทุกท่านในการเข้าร่วมปฏิบัติโดย

พร้อมเพรียงกัน 
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ทางเรือจะประกาศเวลาที่แน่นอนในการท า Emergency Drill***เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณกริ่ง สั้น 7 ครั้ง ยาว 1 ครั้ง 

ขอให้ทุกท่านถือ Cruise Card ออกมา ณ จุดรวมพล  โดยแบ่งตามตัวอักษรที่ระบุไว้บน Cruise Card หรือท่าน

สามารถดูได้จากประตูเข้าออกห้องพักของท่าน 

(เจ้าหน้าที่เรือจะคอยบอกทางไปจุดรวมพล)ซึ่งใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ 30 นาที) 

19.00 น. เรือออกจากท่า   มุ่งหน้าสู่เมืองซานโตรินี่ (Santorini) ประเทศกรีซ 
   ขอต้อนรับท่านด้วยรายการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารใหญ่ (CASUAL NIGHT) 
     เชิญทุกท่านร่วมนับถอยหลังการออกเดินทาง   (BON VOYAGE COUNTDOWN) 

 เรือส าราญ PRINCESS CRUISS  ออกเดินทางจากท่าเรือ  เชิญท่านพักผ่อนบนเรือรักเรือส าราญที่ล่องไปตามสายน้ า 
และสนุกสนานกับวันเวลาที่สุดแสนอิสระ ซึ่งจะเริ่มต้น ณ ราตรีนี้ บนเรือรักเรือส าราญ  PRINCESS CRUISS  พร้อม
เชิญท่านชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ  และศึกษากลไกการขนเงินล้าน ขอให้ทุกท่านโชคดี   

 

 

 

ในแต่ละวันท่านสามารถศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ได้จากจดหมายข่าวรายวัน “Princess Patter”  ที่ทางเรือ 
จะส่งมาให้ท่านได้อ่านล่วงหน้าทุกคืน โดยจะน าส่งไว้ที่ห้องนอนของท่าน ซึ่งรายละเอียดทุกอย่าง 
จะแนะน าไว้ในจดหมายข่าวรายวัน เช่น ค่ านี้ควรแต่งตัวอย่างไร กิจกรรมตั้งแต่เช้าจรดเย็น รายการบันเทิงต่าง 
ๆ เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันสาม 26 เมษายน 2563 (อาทิตย์) ซานโตรินี,่ ประเทศกรีซ 

  เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 19.00 น.  
  เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรือ 
07.00 น.  เรือเทียบเกาะซานโตรินี่ ประเทศกรีซ 

Welcome to Santorini, Greece 
  ขอต้อนรับท่านสู่ เมืองซานโตรินี  ราชินีแห่งหมู่เกาะไซคลาคิส เกาะรูปพระจันทร์เสี้ยว ที่เกิดจากการระเบิดของ

ภูเขาไฟในปี 1450 ก่อนคริสตกาล ได้ท าลายเกาะทั้งเกาะคงเหลือ รูปร่างดังเช่นปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็นเกาะที่มีชื่อเสียง
อันดับหนึ่งในหมู่เกาะไซคลาคิส (Cyclades) อันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก 

JTR100 Tour : Best of Santorini (6.5 Hrs.) 
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วันนี้ใช้เรือ Tender น าท่านขึ้นสู่ฝั่ง จากนั้นนั่งรถโค้ชสู่หมู่บ้าน OIA VILLAGE ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเกาะ ให้
ท่านเพลิดเพลินกับการเดินชมเมือง   บ้านเรือนที่ตั้งอยู่ตามหน้าผา หลังคาเป็นลักษณะโดมสีขาว ตัดกับท้องฟ้าใส
ด้านล่างที่งดงามเกินจะบรรยาย ณ จุดนี้ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันกว้างไกลโดยเฉพาะภูเขาไฟที่อยู่เบื้องหน้า 
และเป็นจุดชมวิวในยามพระอาทิตย์ตกดินซึ่งให้ภาพที่งดงามตระการตา  
จากนั้นน าท่าน เยี่ยมชมโรงบ่มไวน์พื้นเมือง เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาและกระบวนการขั้นตอนในการผลิต ชมไร่
องุ่นสายพันธุ์ Assyrtiko สายพันธุ์องุ่นดั้งเดิมท่ีเจริญเติบโตจากดินภูเขาไฟที่อุดมสมบูรณ์ ใช้ผลิตไวน์ขาวพ้ืนเมืองที่ให้
รสชาติคงความเป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นมาจนถึงปัจจุบัน  
จากนั้นน าท่านชมวิวแบบพาโนรามิกบนพ้ืนที่ที่สูงที่สุดบนเกาะ ณ เนินเขา Mt. Prophet Elijah มีความสูงเหนือ
ระดับน้ าทะเลถึง 2,000 ฟุต และยังเป็นที่ตั้งของโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1712 ซึ่งมีบทบาทส าคัญใน
ประวัติศาสตร์ของซานโตรินี่  
รับประทานอาหารกลางวันท้องถิ่นสไตล์กรีกดั้งเดิม  
หลังมื้ออาหารน าท่านเยี่ยมชม Panagia Episkopi Churchโบสถ์ไบแซนไทน์ที่สวยงาม ซึ่งสันนิษฐานกันว่าสร้าง
ถวายแด่พระแม่มารี การตกแต่งภายในของโบสถ์ตกแต่งด้วยภาพวาดฝาผนังที่สวยงาม 
จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บ้าน Kamari เปิดโอกาสให้ท่านได้แวะถ่ายภาพกับหาดทรายสีด าที่มีชื่อเสียงของซานโตรินี่ 
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แปลกตา   
ก่อนกลับน าท่านสู่ เมืองฟีร่า (Fila) เมืองหลวงของซานโตรินี ถือเป็นสถานที่ที่งดงามและดีที่สุดของหมู่บ้าน อยู่ตาม
ขอบของหน้าผา สูงราว 400 เมตร สามารถมองเห็นวิวของชายฝั่งและทะเลอีเจียน โดยเฉพาะตอนพระอาทิตย์ตกดิน 
เมืองทั้งเมืองถูกอาบไปด้วยแสงสีทองของพระอาทิตย์ อีกทั้งยังมีร้านค้าขายของมากมาย ก่อนกลับน าท่านนั่งเคเบิล
คาร์จากเมืองฟีร่าเก็บเก่ียวภาพแห่งความทรงจ าอันงดงามของเมือง 
ได้เวลาพอสมควรน าท่านกลับท่าเรือ (ใช้เรือ Tender)  

ค่ า  ขอต้อนรับท่านด้วยรายการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารใหญ่  ( FORMAL NIGHT ) 

ค่ านี้ กับตันเรือ และลูกเรือทุกคน ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยงานเลี้ยงรับรอง  “Champagne 
Waterfall” (เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่มีเพียงเรือส าราญในตระกูล Princess Cruises เท่านั้น) ซึ่งทุกท่านจะได้
เพลิดเพลินกับงานเลี้ยงแชมเปญ และรื่นรมย์กับบรรยากาศ และดนตรีที่บรรเลง ณ บริเวณล็อบบี้เรือ  

***หมายเหตุ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 
       19.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ กอตอร ์(Kotor), Montenegro   

20.30 น. เชิญท่านชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ  แล้วจากนั้น เชิญท่านศึกษากลไกการขนเงินล้านขอให้ทุกท่านโชคดี   
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วันส่ี 27 เมษายน 2563 (จันทร์)   ล่องทะเล 
 
เต็มอ่ิมกับอาหารมื้อเช้า, สาย, เที่ยง, บ่าย, ค่ า, และรอบดึก 
อ่ิมอร่อยกับห้องอาหารใหญ่ 2 ห้อง, ห้องบุฟเฟต์นานาชาติ, พิซซ่า, ฮอทดอก, แฮมเบอร์เกอร์  
บนชั้นดาดฟ้า, บาร์ไอศครีม 
เพลิดเพลินกับเสียงเพลงและเครื่องดื่มนานาชนิด 
บาร์เครื่องดื่มที่กระจายอยู่ทั่วเรือ, ห้องเลานจ์, ห้องฟังเพลง,  โรงละครใหญ่ (Princess Theater)  
ที่พรั่งพร้อมด้วยแสงสีเสียง, ทีวีจอยักษ์ริมสระว่ายน้ าบนดาดฟ้า 
บริหารร่างกาย กันได้ตลอดวันกับ 
ห้องฟิตเนส กับอุปกรณ์ครบครัน, ห้องซาวว์น่า, สปา, สระว่ายน้ า สระน้ าวน (จากุซซี่), สนามบาส, โต๊ะ
ปิงปอง เป็นต้น 
เพลิดเพลินระหว่างวัน 
ห้องคาสิโน, ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี, ร้านขายของที่ระลึก, ประมูลภาพ,  และกิจกรรมอ่ืนๆ  
อีกมากมายเช่น เรียนโยคะ, เรียนเต้นร า, สอนแกะสลัก, เล่นบิงโก, เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันห้า 28 เมษายน 2563 (อังคาร)  กอตอร์, ประเทศมอนเตเนโกร 
   

เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 15.00 น. 
  เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรือ 
07.00 น. เรือเทียบท่า เมืองกอตอร์  ประเทศมอนเตเนโกร 

Welcome to Kotor, Montenegro 
 เมืองกอตอร์ (Kotor) เมืองชายฝั่งทะเลแสนสวยอีกเมืองของประเทศมอนเตเนโกร ประเทศซึ่งได้รับการขนานนามว่า 

“ไข่มุกแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน” โดยประเทศสาธารณรัฐมอนเตเนโกรนี้ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเล 
เอเดรียติค ที่ประกอบไปด้วย ทะเลสาบน้ าเงินเข้มใส แม่น้ าใสไหลเชี่ยวและภูเขาสวยสง่า  
น าท่านชมความงดงามของเมืองกอตอร์ ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลกด้านธรรมชาติและ
วัฒนธรรมในปี ค.ศ.1979  เป็นเมืองที่สร้างภายในก าแพงสูง (City Wall) ซึ่งแบ่งตัวเมืองเป็น 2 ส่วนคือ เมืองเก่า 
(Old Town) และเมืองใหม่ (New Town) โดยก าแพงเมืองแห่งนี้สร้างโดยชาวเวนิส อีกทั้งสถาปัตยกรรมในเมืองส่วน
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ใหญ่ยังได้รับอิทธิพลจากชาวเวนิสเช่นกัน 
น าท่านแวะถ่ายรูปกับ  โบสถ์เซ็นต์ไทรฟอน (Cathedral of Saint Tryphon) ซ่ึงสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1166 
ภายในตัวเมืองเก่า 
จากนั้นน าท่านผ่านชมพิพิธภัณฑ์ทางทะเล (Maritime Museum) อิสระให้ท่านเดินเล่นและชมความงามภายในตัว
เมืองเก่าหรือเลือกซื้อของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย เช่น Brojanica สร้อยข้อมือที่ถักด้วยเชือก เป็นเครื่องรางน าโชค
ของชาวมอนเตเนโกร 

 ได้เวลาพอสมควร น าท่านกลับสู่ท่าเรือ 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ 

บ่าย วันนี้ ขอเชิญท่านพักผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมบันเทิงหลากหลายบนเรือ หรือใช้  Facility ต่างๆ ที่
มีอยู่มากมาย รวมทั้งห้องอาหารใหญ่ และห้องบุฟเฟ่ต์ ห้องฟิตเนส และสปาหรือจะพักผ่อนและออกก าลังในสระน้ า 
ที่มีให้เลือกหลากหลาย  บรรยากาศยามเย็นตื่นตากับโชว์ที่จัดเป็นพิเศษหลังอาหารค่ า  หรือจะ 
ฟังเพลงเต้นร าในบาร์ต่างๆ รับรองว่า ท่านจะเพลิดเพลินจนลืมวันเวลาทีเดียว   

15.00 น.          เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ ซิซิลี (Sicily), Italy   
ค่ า ขอต้อนรับท่านด้วยรายการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารใหญ่  ( CASUAL NIGHT ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันหก 29 เมษายน 2563 (พุธ)   ซิซิลี(เมสซินา), ประเทศอิตาลี 
   

เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 12.00 น. - 20.00 น. 
  เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าและอาหารกลางวันอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรือ 
12.00 น.  เรือเทียบท่า เมืองซิซิลี(เมสซินา)  ประเทศอิตาลี 

Welcome to Sicily(Messina), Italy 
  ขอต้อนรับท่านสู่ เมือง เมสซินา (Messina) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญของแคว้นปกครองตนเองซิซิลี (Sicily)  
  แคว้นที่ตั้งอยู่บนเกาะที่ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศ ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีประวัติต่อเนื่องยาวนานกว่า  
  4,000 ปี อีกทั้งยังมากไปด้วยความงามทางธรรมชาติของทั้งชายหาด ทะเลและภูเขาไฟอีกด้วย 

QME180 Tour : Mt Etna & Time on Your Own in Taormina (7.0 Hrs.) 
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วันนี้ขอน าท่านสัมผัสประสบการณ์ธรรมชาติออกเดินทางสู่ ภูเขาไฟเอตน่า (Mt.Etna) ภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป 
ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง ระหว่างการเดินทางท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติตลอดสองข้างทางเพลิดเพลินไป
กับหมู่บ้านชนบท ไร่องุ่น และทุ่งหญ้าอันอุดมสมบูรณ์  
น าท่านสู่ หลุมอุกาบาตSilvestri ซึ่งอยู่บนภูเขาไฟเอตน่า มีความสูงอยู่เหนือระดับน้ าทะเลเกือบ 6,400 ฟุต เปิด
โอกาสให้ท่านได้เดินส ารวจชมบริเวณรอบๆหลุมอุกาบาตและปล่องภูเขาไฟ ชมทิวทัศน์อันน่าทึ่งของยอดภูเขาไฟที่สูง
ที่สุดในยุโรป  
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  
น าท่านออกเดินทางสู่ ทาโอร์มินา(Taormina) สถานที่ที่เป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก ตั้งอยู่เหนือระดับน้ าทะเลถึง 700 
เมตร สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคสมัยโรมัน ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ได้มีการ
สร้างรีสอร์ท ร้านค้าและร้านอาหารที่ทันสมัยมากมาย ให้ท่านได้อิสระเดินเล่นเพลิดเพลินเลือกช้อปสินค้าจาก
ร้านค้าบูติก หรือชมโรงละครกรีกที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่3 แต่โครงสร้างยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์ 
ได้เวลาพอสมควร น าท่านกลับสู่ท่าเรือ 

ค่ า ขอต้อนรับท่านด้วยรายการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารใหญ่  ( CASUAL NIGHT ) 
20.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เนเปิ้ลล์ (Naples), Italy   
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

วันเจ็ด 30 เมษายน 2563 (พฤหัส)  เนเปิ้ลส์ - คาปรี, ประเทศอิตาลี 
   

เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 19.00 น. 
  เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรือ 
12.00 น.  เรือเทียบท่า เมืองเนเปิ้ลส์  ประเทศอิตาลี 

Welcome to Naples, Italy 
วันนี้เรามีความยินดีขอน าท่านลงเรือสู่เกาะคาปรี เมืองตากอากาศชั้นยอดของยุโรป เมืองในฝันของนักเดินทาง  เกาะ
คาปรี   เกาะเล็กๆ ที่น้อยคนนักจะได้เข้ามาสัมผัสความงดงามอันประกอบด้วยภูเขาและเส้นทางท่ีตัดลัดเลาะไปตาม
ไหล่เขา และภูมิอากาศที่อบอุ่นสบายเหมาะแก่การพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตลอดทั้งปี  
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NAP125 Tour : Capri(9.0 Hrs.) 
วันนี้ขอน าท่านชมความงดงามของเกาะคาปรี น าท่านเดินสู่ท่าเรือเพ่ือขึ้นเรือไปยังเกาะคาปรี ใช้ระยะเวลาประมาณ 
50 นาที ถึงเกาะคาปรีน าท่านนั่งมินิบัสสู่เมือง Anacapri ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาทางด้านตะวันตกของเกาะเป็นจุดเริ่มต้น
ของเหล่านักเดินทางที่มาเยือนยังเกาะคาปรีแห่งนี้ ให้ท่านได้อิสระส ารวจ Villa San Michele คฤหาสน์สีขาวที่
สร้างขึ้นโดยแพทย์ชาวสวีเดน โดยบริเวณพ้ืนที่แห่งนี้เคยเป็นที่พักตากอากาศของจักรพรรดิโรมันทิเบเรียส โดดเด่น
ด้วย สวน San Michele ที่ตกแต่งด้วยประติมากรรมรูปปั้นโบราณดั่งย้อนอดีตไปถึงยุคสมัยอียิปต์โบราณ และยัง
เป็นจุดที่ท่านสามารถชมทิวทัศน์ของเมืองคาปรีไปยังอ่าวเนเปิลส์และคาบสมุทรซอร์เรนโตได้อย่างงดงามน่า
ประทับใจ จากนั้นน าท่านมายังฝั่งตะวันออกของเกาะเพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น เมนูอาหารแบบฉบับชาวอิตาเลี่ยนตอนใต้ ใช้วัตถุดิบสดใหม่ตาม
ฤดูกาลจากภูมิภาคกัมปาเนีย 
หลังมื้ออาหารให้ท่านอิสระเลือกซื้อของที่ระลึก หรือเดินเล่นชมสวนออกัสตัส(Gardens of Augustus) อันเขียว
ชอุ่มที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงตัดกับขอบฟ้าครามสีสดใส 
ได้เวลาพอสมควร น าท่านกลับสู่ท่าเรือ 

ค่ า ขอต้อนรับท่านด้วยรายการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารใหญ่  ( CASUAL NIGHT ) 
19.00 น.         เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ บาร์เซโลนา (Barcelona), Spain  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วันที่แปด 01 พฤษภาคม 2563 (ศุกร์)  ล่องทะเล 

เช้าวันนี้เชิญท่านตื่นเช้าขึ้นมารับอากาศบริสุทธิ์ ออกก าลังกายยืดเส้นยืดสาย ณ ห้องฟิตเนส หรือชวนเพื่อนรู้ใจ
มาร่วมเล่นกีฬาบนลานสปอร์ตคลับ หรือบริหารกล้ามเนื้อแขนกับสนามพัตกอล์ฟก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม 
ทีน่่าสนใจ 
เชิญรับประทานอาหารเช้าและอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ 
บ่ายวันนี้แนะน าท่านลองใช้บริการสปา ที่มีให้เลือกหลากหลายแบบ ให้ท่านได้ผ่อนคลายไปกับกลิ่นอันสดชื่นของอโร
มาเธอราพี หรือหากท่านต้องการมุมสงบส่วนตัวเรียนแนะน าใช้บริการห้องThe Sanctuary (มีค่าบริการเพ่ิมเติม) ให้
ท่านได้ผ่อนคลายดื่มด่ ากับวิวท้องทะเลสีครามแบบ 180 องศา หรืออ่านหนังสือเล่มโปรดสักเล่มพร้อมจิบเครื่องดื่ม
เย็นๆ จนท่านลืมวันเวลาเลยทีเดียว 
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เชิญท่านรับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
ค่ าวันนี้เรียนเชิญทุกท่านร่วมสนุกไปกับกลไกขนเงินล้าน ณ ห้องคาสิโน ที่มีกิจกรรมมากมายให้เลือก อาทิ แบล็คแจ็ค 
รูเล็ต และตู้สล็อตแมชชีน เป็นต้น 
 
 
 

 
 
 
 
 

วันที่เก้า 02 พฤษภาคม 2563 (เสาร์)  บาร์เซโลนา, ประเทศสเปน 
   

เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 05.00 น. 
  เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรือ 
05.00 น. เรือเทียบท่า เมืองบาร์เซโลนา  ประเทศสเปน 

หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ  รอเจ้าหน้าที่ประกาศเรียกลงเรือ  (Disembark)  

 เชิญท่านลงเรือผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง   พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ   เรียบร้อยแล้ว 
Welcome to Barcelona, Spain 

ขอต้อนรับสู่เมืองบาร์เซโลน่า เมืองหลวงที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศสเปน และเป็นท่าเรือส าคัญที่สุดในทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน ซึ่งในอดีต ณ บริเวณแห่งนี้เคยเป็นสถานีการค้าของชาวกรีก และเป็นอาณานิคมของอาณาจักรโรมันก่อนที่
จะถูกยึดครองโดยชนชาติต่างๆ อีกหลายครั้ง ปัจจุบันบาร์เซโลน่า คือ เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมหลากยุค
สมัย มีสวนสาธารณะ สิ่งแวดล้อมและการวางผังเมืองที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว  
น าท่าน ผ่านชม จตุรัสสเปน  (THE PLACA D' ESPANA) ซึ่งในปี ค.ศ.1929 รัฐบาลได้ใช้เป็นสถานที่จัดงานแสดงสินค้า
นานาชาติ และในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ ซึ่งจัดแสดงผลงานด้านศิลปะแบบกอธิคและแบบโรมันเนสค์
ที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก และเป็นศูนย์จัดงาน นิทรรศการและการประชุมครั้งส าคัญ  
จากนั้นขอน าท่านชมโบสถ์ " THE SAGRADA FAMILIA" ถือว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองบาเซโลน่า ซึ่งท่านจะ
ทึ่งในความสามารถของสถาปนิกเอกของสเปนในยุคนั้นคือ เกาดี้ (GAUDI) ที่ได้รังสรรค์ผลงานทางด้านสถาปัตยกรรมอัน
เป็นเอกลักษณ์ยิ่งใหญ่ให้กับบาร์โซโลน่าบ้านเกิดของท่าน 
เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู่ ย่านถนนแรมบาส ที่มีชื่อเสียง เป็นสีสันของเมืองบาร์เซโลน่า ประกอบด้วย ความคึกคักสดชื่นของตลาด 
ขายนก ร้านดอกไม้ และร้านค้าหลากหลายต่างๆ ท าให้เป็นที่นิยมของผู้คนมาเดินเที่ยวกันทั้งวันจากเช้าจนถึงค่ า 
 เรียนแนะน าให้ท่านเดินชมตรอกซอกซอย และจับจ่ายสินค้าของฝากบุคคลที่ท่านรัก  

พักค้างคืนบนเรือส าราญ คืนที่ 7 

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 
 

 

 

 

 

VS281119 

Page 11 of 15  

18.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานบาร์เซโลนา  

หลังผ่านพิธีการตรวจลงตรา    หนังสือเดินทาง ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
22.25 น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 142 / QR 832 (2225–0530+1 /0830+1-

1900+1)  
   ใช้เครื่อง Airbus A350-900/Boeing 777-300ER 

อาหาร และเครื่องดื่ม บริการบนเครื่อง พร้อมเชิญท่านพักผ่อนกับรายการบันเทิงตามสาย 
  (ใช้เวลาบิน 06.05/06.30  ชม. / แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์) 
   
 
 

 
 
 
วันที่สิบ 03 พฤษภาคม 2563 (อาทิตย์)  กรุงเทพฯ 

19.00 น.         ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ. 
หมายเหตุ 
 เวลาของประเทศกรีซ ช้ากว่า ประเทศไทย 4 ชั่วโมง 
 เวลาของประเทศมอนเตเนโกร/อิตาลี และ สเปน ช้ากว่า ประเทศไทย 5 ชั่วโมง 
 บนเรือใช้สกุลเงินยูเอสดอลลาร์/บนบกใช้สกุลเงินยูโร 
หมายเหตุ : บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน โปรแกรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน พัก 2 ท่าน รวมกัน 1 ห้อง (งดแถมกระเปา๋)  วันที่ 24เม.ย.-3พ.ค. 63 
    ห้องพักภายใน (ผู้เดินทาง 16 ท่านขึ้นไป )            ท่านละ  139,000 บาท  
    ห้องพักภายใน (พักดี่ยว)     เพิ่ม ท่านละ    48,000 บาท 
      ห้องพักแบบมีระเบียง (พักคู่)      เพิ่ม     ท่านละ     25,000 บาท   
      ตั๋วเครื่องบิน Business Class  (ผู้เดินทาง 6 ท่านขึ้นไป) เพิ่ม     ท่านละ     80,000  บาท    

อัตรานี้เป็นราคาเริม่ตน้ อาจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจากการปรับของอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ, 
การเรียกเก็บเซอร์ชารจ์จากทางเรือฯ 

หมายเหตุ  
- ราคาตั๋วเครื่องบินและค่าบริการ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนราคาน้ ามันดิบที่มีผลต่อสายการบิน และเรือ
ส าราญ 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการเดินทางเพ่ือความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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ประเภทห้องพักบนเรือ Crown Princess 

 
ห้องพักแบบไมม่ีหน้าต่าง Interior 

สนใจห้องพักบนเรือประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากทีร่ะบุ โปรดสอบถามค่าบริการเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าที่ 
 

ค าแนะน า  ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการเดินทาง
รูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือซื้อตั๋วรถ
โดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทางของทัวร์ที่
ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 
              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
อัตรานี้รวม 

  ค่าห้องพักบนเรือแบบห้องพักภายใน (Inside) (พัก 2 ท่าน/ห้อง จ านวน 7  คืน) / ภาษีท่าเรือ 
  รวมอาหารทุกมื้อตามท่ีระบุในโปรแกรม 
 ค่าตัว๋เครื่องบินชั้นประหยัดสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (QR)  
 ค่าทิปบนเรือ 
   ค่าทิปคนขับรถ  
   ค่าทัวร์บนฝั่งที่ระบุในรายการ 
   มีหัวหน้าทัวร์คอยบริการ ตลอดรายการตามที่ระบุ 
   ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงก้น 
   ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ ระหว่างเดินทาง และเจ็บป่วย ทุนประกันรักษาพยาบาล สูงสุด 1,500,000 บาท 
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อัตรานี้ไม่รวม 

     ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
     ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %  

 
หลังจากท่านท าการจองทวัร์แลว้ ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านเขา้ใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวเพือ่ประโยชน์ของ

ผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลกิทัวร์ ทีร่ะบุในรายการทัง้หมด 
เงื่อนไขการช าระเงิน 
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่  
Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain  
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระภายในวันพุธที่ 13 ม.ค. 63 หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ  (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ 
หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 

* กรณีจองทัวร์หลังจากวันพุธที่  13 ม.ค. 63 โปรดช าระค่าทัวร์ยอดเต็มจ านวน 
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง และจ านวนห้องว่างบนเรือ 

เนื่องจากการเดินทางครั้งนี้ใช้เรือส าราญเป็นหลัก ดังนั้นจึงต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบของเรือ ตามรายละเอียดดังนี้ 
Cancellation :   Days prior to departure   Penalty  
                   Before December 15’2019  None 
   December 16’2019 - 91 days  20,000. - Baht    
   90 - 65 days      Deposit (50,000. - Baht) 
   64 - 21 days     75 percent of total charges 

       Within 20 days    100 percent of total charges 
 
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์  สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซ่ึง
ไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาท ิการนัดหยุดงาน  การจลาจล เปลี่ยนแปลง
ก าหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การ
สูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อัน
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 
 

 เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด 
หลังจากท่านท าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว 
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เพื่อการเดินทางอย่างอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรารัก.. 
ด้วยประกันการเดินทางเสริมทีเ่พิ่มความคุ้มครองได้มากข้ึน... 

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 าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลา 7 วันแรก จากการเดินทางกลับ
ประเทศไทย / 
2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลสั (เดินทางท่ัวโลก / เดินทางเอเชีย) 

 

สนใจ “ประกันภัยการเดินทางทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจา้หน้าที่ ผู้ดูแลการจองทัวร ์ล่วงหน้าก่อนเดินทาง ไม่น้อยกวา่ 
1 สัปดาห์  และกรณุาช าระค่าประกันภัยการเดินทาง ยอดเต็มจ านวน หลังจากส่งรายชื่อผูเ้อาประกันภัยแล้ว 

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
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