CANARY ISLAND
15 DAYS 13 NIGHTS

Royal Caribbean Anthem of the Seas!!
(รอยัล แคริบเบีย้ น แอนเทม ออฟ เดอะ ซีส์)
เรื อมีขนาด 168, 000 ตัน จุผู้โดยสารได้ กว่ า 4,000 คน มีท้งั หมด 18 ชั้น
ประเภทห้ องพัก (เตียงสามารถแยกเป็ น เตียงคู่ได้ )
ห้ องพักมีระเบียงวิวทะเล (Ocean View with Balcony)

ห้ องพักแบบ Inside cabin with virtual balcony (ห้ องอินไซด์ แต่ มีกราฟฟิ คระเบียง)

15 วัน อังกฤษ มาเดรา หมู่เกาะคะแนรี
(สวรรค์ของนักเดินทาง กับสุ ดยอดเกาะในมหาสมุทรแอตแลนติก คะแนรี ไอแลนด์ และ มาเดรา)
วันแรก

กรุงเทพ – ลอนดอน

09.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอินแถว Q/R ประตูทางเข้าที่ 7-8 อาคารผูโ้ ดยสารขาออก สาย
การบินอีวีเอ แอร์ ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ (ท่านต้องแสดงหนังสื อรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19)
ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) สู่ สนามบินลอนดอน (LHR) ประเทศสหราชอาณาจักร (อังกฤษ)
โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ เที่ยวบิน BR067 สายการบินบริ การอาหารกลางวันและอาหารค่า ระหว่างบิน (ใช้เวลา
บินประมาณ 12.35 ชม.)
เดินทางถึงสนามบินลอนดอน แกตวิค ประเทศสหราชอาณาจักร
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (ท่านต้องแสดงหนังสื อรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19)
นาท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศสู่ โรงแรมที่พกั

12.50 น.

19.25 น.

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว Crowne Plaza London Heathrow Airport **** หรื อเทียบเท่ า
วันที่สอง

ลอนดอน – เซาท์ แฮมพตัน – บ้ านโบราณทิวดอร์ – เชคอินเรื อสาราญ Royal Caribbean Anthem of the Seas

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเซาท์แฮมพตัน (Southampton) ระยะทาง 140 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง
นาท่านเข้าชมบ้านโบราณสไตล์ทิวดอร์ ที่มีอายุกว่า 800 ปี ตั้งตระหง่านอยูใ่ นเมืองเก่า และได้รับการอนุรักษ์ได้
อย่างสมบูรณ์ยิ่ง นอกจากนี้ ยงั เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงข้าวของเครื่ องใช้ยอ้ นยุค ในสมัยนั้น ท่านจะได้สัมผัส
ความรุ่ งเรื องในยุคทิวดอร์ ย้อนไปกว่า 800 ปี นอกจากนี้ยงั นาท่านชมสวนอังกฤษที่จดั แสดงไว้ในบ้านแห่งนี้ ได้

เวลานาท่านเดินเล่นเที่ยวชมเมืองเก่า นาท่านแวะถ่ายรู ปกับกาแพงเมืองเซาท์แฮมพตัน และ ตึกรามบ้านช่องอันมี
สไตล์โดดเด่นของเมืองเซาท์แฮมพตัน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดิ นทางสู่ ท่าเที ยบเรื อเมื องเซาท์แฮมพตัน เพื่อเชคอิ นลงเรื อสาราญ Royal Caribbean Anthem of the
Seas! เป็ นเรื อส าราญระดับ Quantum ของ Royal Caribbean International ขนาดระวางเรื อ 168,000 ตัน จุ
ผูโ้ ดยสารได้กว่า 4,000 คน และ ยังมี North Star ที่เป็ นเสมือนแขนยืน่ ออก ทาให้ผูโ้ ดยสารสามารถมองวิว และ
เสมือนเดินอยูเ่ หนือผืนน้ า

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ

วันที่สาม Cruising
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
อิ สระให้ท่านพัก ผ่อน บนเรื อสาราญหรู ตามอัธยาศัย ท่ านสามารถเลื อกรั บประทานอาหารหรื อนั่งเล่น ใน
คลับ เลาจน์ หรื อทากิจกรรมที่มีภายในเรื อสาราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้า
ปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่าน
สามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสาราญ เช่น
Public Room
: บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต
Entertainment
: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อมีจดั แสดง คาสิ โน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายน้ า สปอร์ทคอร์ท ฟิ ตเนต มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness : ห้องสปา ห้องสตรี ม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
วันนี้จะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ให้ท่านได้แต่งตัวสวยงามร่ วมงานเลี้ยงในค่าคืนนี้
(ทางเรื อจะมีการแจ้งล่วงหน้า หากมีการจัดงานกาล่าดินเนอร์)
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

วันที่สี่

วีโก (สเปน)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ

08.00 น.

เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อเมืองวีโก ประเทศสเปน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าวีโก (Virgo Old Town) ซึ่งตั้งอยูบ่ ริ เวณปากอ่าวของท่าเรื อเก่า อาคารบ้านเรื อนยังคงมี
กลิ่ น อายของอารยธรรมโบราณเห็ น ได้จ ากตัว อาคารเก่ า ที่ ส ร้ า งจากหิ น เกรนิ ต กาลิ เ ซี ย ซึ่ ง ท าให้เ มื อ งนี้ มี
บรรยากาศที่ต่างออกไปจากเมืองเก่าอื่นๆในสเปน นาท่านแวะถ่ายรู ปกับโบสถ์ซานตามาเรี ย ที่สร้างขึ้นสมัย
ศตวรรษที่ 19 จากนั้นนาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Quiñones de León คฤหาสน์สมัยศตวรรษที่ 17 ซึ่ ง ณ ปั จจุบนั
เป็ นสถานที่จดั แสดงงานศิลปะของศิลปิ นชาวกาลิเซี ย สมัยศตวรรษที่ 20 รวมถึงผลงานบางชิ้นที่จดั แสดงใน
พิพธิ ภัณฑ์ปราโด ก็ได้มีการจัดแสดงไว้ที่นี่เช่นกัน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ ป้อมปราการคาสโตร (Castro Fortress) ป้อมปราการสร้างด้วยหินเกรนิต และติดตั้งปื นใหญ่ ใน
สมัยศตวรรษที่ 17 สร้ างขึ้นเพื่อป้ องกันการรุ กรานจากกองทัพอังกฤษ ในสมัยช่ วงสงครามฟื้ นฟูโปรตุเกส
อย่างไรก็ตามป้อมปราการแห่งนี้ได้ถูกใช้งานเพื่อป้องกันการรุ กรานจากหลายชาติ โดยเฉพาะอังกฤษ ทั้งในช่วง
สงครามอ่าววีโก, สงครามสเปน รวมถึงสงครามคาบสมุทรของฝรั่งเศสอีกด้วย นาท่านชมป้ อมปราการ และ
สวนน้ าพุภายในบริ เวณนี้ ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ ปอร์ ตา เดอ โซล (Porta do sol) เพื่อถ่ายรู ป กิโลเมตรที่ศูนย์
“Kilometer zero” และเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งและ Walking Street ของเมืองวีโก อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง และ เลือก
ซื้อของฝาก รวมถึงการเดินเล่นในถนนแห่งนี้ ซึ่งมีประติมากรรมให้ได้ถ่ายรู ปมากมาย

15.30 น.
17.00 น.

นาท่านเดินทางกลับสู่ เรื อสาราญ
เรื อสาราญออกเดินทางจากท่าเรื อเมืองวีโก มุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อเมืองลิสบอน

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ

ท่านสามารถเลือกชมโชว์หลังอาหารค่า ได้ตามอัธยาศัย หรื อเลือกทากิจกรรมต่างๆมากมายบนเรื อสาราญ

วันที่ห้า

ลิสบอน (โปรตุเกส) - ซินทรา - พระราชวังพีน่า - ปราสาทเซ็นต์ จอร์ จ - เที่ยวเมืองลิสบอน

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเรื อเมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งซิ น ทรา (Sintra) (ระยะทาง 33 ก.ม. ใช้เ วลาเดิ น ทางประมาณ 30 นาที ) เมื อ งแห่ ง
สถาปั ตยกรรมโรแมนติก ซึ่ งถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาอันงดงาม เป็ นที่ต้ งั ของพระราชวังมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น
พระราชวังพีน่า, พระราชวังหลวง, พระราชวังมอนเซอราเต้, และพระราชวังควินต้าเดอรี กลั เลร่ า นอกจากนี้
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเคยเสด็จพระราชดาเนิ นเยือนเมืองนี้ เมื่อคราวเสด็จประพาส
ยุโรป สาหรับเมืองซิ นทราได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 อีกด้วย
นาท่านเข้าชมพระราชวัง พีน่า (Pena National Palace) พระราชวังที่ ต้ งั อยู่บนเนิ นเขาเหนื อเมื องซิ นตร้ า โดย
พระราชวังแห่งนี้ถือว่าเป็ นหนึ่งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ของประเทศโปรตุเกส ปัจจุบนั พระราชวังแห่งนี้ได้กลายเป็ น
หนึ่ งในสถานที่ ท่องเที่ยวที่มีผูเ้ ข้าชมมากที่ สุดในโปรตุเกส โดยในอดี ตพระราชวังถูกใช้เป็ นที่ประทับของ
กษัตริ ยโ์ ปรตุเกสมาตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 14 ภายในถูกตกแต่งประดับประดาอย่างวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะพื้น
กระเบื้องที่วา่ กันว่าสวยงามที่สุดในโปรตุเกส ได้เวลานาท่านกลับสู่ เมืองลิสบอน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

บ่าย

น าท่ า นเข้า ชม Castelo de S. Jorge หรื อ ปราสาท São Jorge เป็ นปราสาทประวัติ ศ าสตร์ ใ นเมื อ งหลวงของ
โปรตุเกสในลิสบอนซึ่ งตั้งอยู่ในเขต freguesia ของ Santa Maria Maior สร้างขึ้นอย่างน้อย 8 ปี ก่อนคริ สตกาล
ในขณะที่ป้อมปราการโดยรอบคาดว่าสร้างขึ้น 1 ปี ก่อนคริ สตกาล นาท่านเข้าชมมหาวิหารเจอโรนิโม (Jeronimo
Monastery) ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่ วาสโก ดากามา ซึ่ งได้เดินเรื อสู่ ประเทศอินเดียได้เป็ นผลสาเร็ จในปี
ค.ศ.1498 โดยมหาวิหารแห่งนี้เป็ นผลงานอันเยีย่ มยอดของงานสถาปั ตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ (Manueline) ใช้
เวลาก่ อสร้ างทั้งสิ้ นถึ ง 70 ปี จึ ง เสร็ จ สมบู รณ์ หอคอยเบเล็งและมหาวิหารเจอโรนิ โมได้รับการรั บรองจาก
องค์การยูเ นสโกขึ้ น ทะเบี ย นเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1983 และเป็ นสองในเจ็ด สิ่ งมหัศจรรย์ของประเทศ
โปรตุเกส ได้เวลานาท่านถ่ายรู ปกับหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดิมสร้างไว้กลางน้ าเพื่อเป็ นป้อมรักษาการณ์
ดูแลการเดิ นเรื อ เป็ นจุดเริ่ มต้นของการเดิ นเรื อออกไปสารวจ และค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา และนัก
เดินเรื อชาวโปรตุเกส เป็ นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ที่สวยงาม
นาท่านเดินทางกลับสู่ เรื อสาราญ
เรื อสาราญออกเดินทางจากท่าเรื อลิสบอน มุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อเมือง ลันซาโรเต แห่งหมู่เกาะคะแนรี

17.30 น.
19.00 น.
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
ท่านสามารถเลือกชมโชว์หลังอาหารค่า ได้ตามอัธยาศัย หรื อเลือกทากิจกรรมต่างๆมากมายบนเรื อสาราญ

วันที่หก

Cruising

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
อิ สระให้ท่านพัก ผ่อน บนเรื อสาราญหรู ตามอัธยาศัย ท่ านสามารถเลื อกรั บประทานอาหารหรื อนั่งเล่น ใน
คลับ เลาจน์ หรื อทากิจกรรมที่มีภายในเรื อสาราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้า
ปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่าน
สามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสาราญ เช่น
Public Room
: บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต

Entertainment
: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อมีจดั แสดง คาสิ โน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายน้ า สปอร์ทคอร์ท ฟิ ตเนต มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness : ห้องสปา ห้องสตรี ม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

ค่า
วันที่เจ็ด

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
ลันซาโรเต (หมู่เกาะคะแนรี)

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อสาราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อเมืองลันซาโรเต แห่งหมู่เกาะคะแนรี

น าท่ า นสั ม ผัส ความมหัศ จรรย์ท างธรรมชาติ ข องอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ทิ ม มานฟายา (Timanfaya National Park)
อุทยานภูเขาไฟแห่ งเกาะลันซาโรเต หนึ่งใน 7 เกาะหลักของหมู่เกาะคะแนรี ซึ่ งเป็ นข้อพิสูจน์ถึงประวัติศาสตร์
ภูเขาไฟของลันซาโรเต อุทยานนี้ ครอบคลุมอาณาบริ เวณ 31,500 ไร่ ทางตะวันตกเฉี ยงใต้ของเกาะ เหยียดยาว
ระหว่าง Montanas del Fuego (เขาแห่งไฟ) กับทะเล ภูมิประเทศและทัศนียภาพอันแปลกตาของหมู่ภูเขาไฟที่ดบั
แล้ว เสมือนเดิ นทางอยู่ในทุ่งพื้นผิวดวงจันทร์ นาท่านสัมผัสกับความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็ น
ทะเลสาบสี เขียว หรื อ กรี น ลากูน (Green Lagoon) อันมีสีเขียวสวนสะดุดตา หรื อไม่วา่ จะเป็ น Moon Landscape
รู ้จกั กันในนาม ทุ่งแห่ งพื้นผิวดวงจันทร์ อันเป็ นทัศนี ยภาพอันแปลกตาของอุทยานแห่ งนี้ จากนั้นนาท่านแวะ
ถ่ายรู ปกับหมู่บา้ นสี ขาว Yaiza ซึ่ งบ้านทุกหลังในพื้นที่แห่ งนี้ทาด้วยสี ขาว คล้ายกับหมู่บา้ นบนเกาะซานโตริ นี่
แต่ความสวยงามของหมู่บา้ นแห่งนี้คือ บ้านสี ขาวที่ตดั กับผืนแผ่นดินภูเขาไฟสี น้ าตาลแดง แลดูแปลกตา

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านสัมผัสประสบการณ์ในการเดินสารวจถ้ าลาวา (Cueva de los Verdes) โพรงถ้ าขนาดใหญ่ที่เกิดจากการ
ปะทุของภูเขาไฟไหลลงสู่ ทอ้ งทะเล ประกอบกับน้ าทะเลหนุนทาให้เกิดโพรงขนาดใหญ่ยาวกว่า 7 กิโลเมตร แต่
จุดที่ให้นกั ท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปชมได้น้ นั ยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่ งมีการจัดการทางเดินและส่ องไฟ

16.30 น.
18.00 น.

ภายในโพรงถ้ าลาวา ให้ท่านได้สัมผัสกับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ครั้งหนึ่ งในชี วิตได้เดินในโพรงลาวา
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเก่าอาร์ เรซิ เฟ (Arrecife) เมืองเก่าแห่ งลันซาโรเต เป็ นเมืองที่อยู่ติด
ทะเลและมีบรรยากาศที่ สวยงาม บ้านเรื อนส่ วนใหญ่ทาสี ดว้ ยสี ขาว ตัดกับสี ของท้องฟ้าและน้ าทะเล ดูสวยงาม
ยิง่ นอกจากนี้ยงั เป็ นเมืองที่ นาท่านเที่ยวชมความสวยงามของตัวเมืองเก่าแห่งเกาะลันซาโรเต
นาท่านเดินทางกลับสู่ เรื อสาราญ
เรื อสาราญออกเดินทางจากท่าเรื อลันซาโรเต มุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อ เมืองลัสปัลมัส เดกรันกานาเรี ย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

วันที่แปด

ลัสปัลมัส เดกรันกานาเรีย (หมู่เกาะคะแนรี)

เช้า
08.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อสาราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อเมืองลัสปัลมัส เดกรันกานาเรี ย แห่งหมู่เกาะคะแนรี
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าของลัสปั ลมัส หรื อที่รู้จกั ในนาม วีกูเอตา (Vegueta) เป็ นเมืองเก่าที่ยงั คงความคลาสสิ ค
ในแบบโคโลเนี ยลสเปน หมู่อาคารบ้านเรื อนที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องของสเปน นาท่านเข้าชม
ความงามของ วิหารซานตาอานา (Cathedral de Santa Ana) เป็ นโบสถ์โรมันคาทอลิคตั้งอยูใ่ นเมืองลัสปัลมัส หมู่
เกาะคะแนรี วิหารแห่ งนี้ เป็ นที่ต้ งั ของสังฆมณฑลแห่ งหมู่เกาะคะแนรี ตั้งอยู่ภายในย่าน Vegueta ถัดจาก Plaza
Mayor แห่ ง Santa Ana งานฉลองการอุทิศของวิหารมีการเฉลิมฉลองเป็ นประจาทุกปี ในวันที่ 26 พฤศจิกายน
และสันนิษฐานว่าโบสถ์แห่ งนี้ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1500 ได้เวลานาท่านเข้าชมคาซา เด โคลอน (Casa de Colon)
เป็ นบ้านผูว้ ่าการคนแรกที่โคลัมบัสได้มาอาศัยในช่วงระว่างการเดินทางสู่ โลกใหม่ และได้ชื่อว่าเป็ นบ้านหลัง
ใหญ่ที่สุดในสมัยศตวรรษที่ 16 ปั จจุบนั กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมของมีค่าและประวัติศาสตร์ของหมู่เกาะ
คะแนรี และภายในบ้านนี้ยงั จัดแสดงรายละเอียดการเดินทางสารวจโลกใหม่ของคริ สโตเฟอร์ โคลัมบัสอีกด้วย
ได้เวลานาท่านชม จัตุรัส พาซาร์ เดล พิลลา นูเอโว (Plaza del pilar Nuevo) บ่อน้ าขนาดเล็กที่คนในสมัยก่อนต้อง
มาตักน้ าจากที่แห่ งนี้ เพื่อใช้ในการอุปโภคและบริ โภค นาท่านชมป้ อมปราการ Castilo de Laluz ซึ่ งเป็ นป้ อม
ปราการโบราณที่สร้างขึ้นในปี 1494 เพื่อใช้ป้องกันเมืองจากการรุ กรานและการล่าอาณานิคม จวบจนถึงปี 1800

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเตรอร์ (Teror) เมืองเล็กๆแต่แฝงไปด้วยเสน่ห์และความน่ารัก ตั้งอยูห่ ่างจากเมืองลัสปั ลมัส
เพียง 25 นาทีเท่านั้น เป็ นเมืองที่มีการสร้างบ้านด้วยไม้ยอ้ นไปสมัยศตวรรษที่ 15 และนอกจากนี้ ยงั เป็ นเมืองที่
เรี ยกได้วา่ หัวใจสี เขียวแห่งเกาะกรันกานาเรี ย และเมืองนี้ยงั เป็ นเมืองแห่งเส้นทางแสวงบุญของเหล่าชาวคริ สต์ที่
นับถือพระแม่มารี (Virgin Mary) นาท่านเที่ยวชมความสวยงามและความคลาสสิ คของเมืองเตรอร์ ได้เวลานา
ท่านกลับสู่ เมืองลัสปั ลมัส จากนั้นนาท่านสู่ ยา่ นทริ อานา (Triana) ซึ่ งเป็ นย่านธุ รกิจและย่านการค้า รวมถึงช้อป
ปิ้ งสตรี ทของลัสปัลมัส อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเลือกซื้อของที่ระลึก และของฝากได้ตามอัธยาศัย

16.00 น.
18.00 น.

นาท่านเดินทางกลับสู่ เรื อสาราญ
เรื อสาราญออกเดินทางจากท่าเรื อลัสปัลมัส มุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อ เมืองเตเนรี เฟ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

วันทีเ่ ก้า

เตเนรีเฟ (หมู่เกาะคะแนรี)

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อสาราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อเมืองเตเนรี เฟ แห่งหมู่เกาะคะแนรี
นาท่านเดินทางสู่ สยามปาร์ค (Siam Park) เป็ นสวนน้ าของโลโรปาร์เกในเกาะเตเนรี เฟ หมู่เกาะคะแนรี ตั้งอยูบ่ น
ถนน TF1 ในโกสตาอาเดเฆ เนื้อที่ 18.5 เฮกตาร์ (46 เอเคอร์ ) สยามปาร์ คเป็ นสวนน้ าที่จดั รู ปแบบตามแก่นเรื่ อง
ความเป็ นสยาม และได้รับการอ้างว่าเป็ นสถานที่เล่นทางน้ าที่น่าสนใจที่สุดของยุโรป และสมเด็จพระขนิษฐาธิ
ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุ ดาฯ ได้โดยเสด็จเป็ นองค์ประธานพิธีเปิ ด สวนน้ าสยามปาร์ คแห่ งนี้ เมื่อปี
2551 และได้รับการบันทึกว่า เป็ นสิ่ งปลูกสร้างสไตล์ไทยนอกภูมิภาคเอเซี ยที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีการสร้าง
คลื่นเทียมที่มีความสู งมากที่สุดในโลกราว 3 เมตร, อีกทั้งยังมีรูปปั้ นมังกรที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย อิสระให้
ท่านได้เดินเล่นถ่ายรู ป หรื อจะเล่นน้ าในสวนน้ าได้ตามอัธยาศัย

กลางวัน

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันภายในสวนน้ า โดยทางทัวร์คืนเงินให้ท่านละ 30 ยูโร
(อาหารไทยมีบริ การแบบอาหารจานเดียว)

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองแคนเดอลาเรี ย (Candelaria) เป็ นเมืองสวยริ มทะเล และเป็ นอีก อีกหนึ่ งเมืองในเส้นทาง
แสวงบุญของชาวคริ สต์ เนื่องจากเป็ นที่ต้ งั ของโบสถ์แห่ งแม่พระแห่ งแคนเดอลาเรี ย (The Basilica of Our lady
of Candelaria) นาท่านเข้าชมภายในโบสถ์ ได้เวลานาท่านชมประติมากรรมรู ปปั้ น Nine Los Menceyes หรื อรู ป
ปั้ นกษัต ริ ย ์ 9 พระองค์ที่ เ คยปกครองเกาะเตเนรี เ ฟ ก่ อ นการเข้า มาล่ า อาณานิ ค มของสเปนในปี 1496 โดย
อาณาจักรแห่ งนี้ ได้แบ่งการปกครองออกเป็ น 9 อาณาจักร จากนั้นนาท่านเดินเที่ยวชมเมืองเก่าแคนเดอลาเรี ย
อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย

15.00 น.
17.00 น.

นาท่านเดินทางกลับสู่ เรื อสาราญ
เรื อสาราญออกเดินทางจากท่าเรื อเตเนรี เฟ มุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อ เมืองมาเดรา

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

วันที่สิบ

มาเดรา (ฟุงซาล)

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อสาราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อเมืองฟุงซาล หรื อ มาเดรา
น าท่ า นขึ้ น เคเบิ้ ล คาร์ เ พื่ อ เข้า ชมพระราชวัง Jardim Tropical Monte หรื อ Monte Palace ตั้ง อยู่บ นยอดเขาที่
สามารถมองเห็นอ่าวฟุงซาล ซึ่งการนัง่ กระเช้าขึ้นไปนี้ท่านจะได้สมั ผัสประสบการณ์และเห็นวิวเมืองฟุงซาลจาก
มุมสู ง สาหรั บพระราชวังแห่ งนี้ มีจุดเด่ นคือการจัดตกแต่งสวนที่ สวยงามและมี พนั ธุ์ไ ม้จากหลายสายพัน ธุ์
ปัจจุบนั วังนี้ได้กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงอัญมณี และหินแร่ ธาตุมีค่า รวมถึงงานประติมากรรมต่างๆ ได้เวลา
น าท่ า นเดิ น เล่ น ในสวนพฤกษศาสตร์ (Jardim Botanico) เรี ย กได้ว่า เป็ นสวนสวยที่ อ ยู่บ นเนิ น เขา สามารถ
มองเห็นวิวทิวทัศน์ของอ่าวฟุงซาล และเมืองฟุงซาล ภายในสวนแห่งนี้นอกจากจะมีไม้หลากหลายสายพันธุ์แล้ว
ยังมีการทาทะเลสาบและน้ าพุ ประติมากรรม รวมถึงสถาปั ตยกรรมแบบตะวันออกอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เก็บ
ภาพตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานาท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์กลับสู่ เบื้องล่าง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเที่ยวชมเชตเมืองเก่าย่าน โซนา เวลฆา (Zona Velha) ซึ่ งเป็ นย่านเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่ งฟุงซาล อาคาร
บ้านเรื อนแบบดั้งเดิมยังได้รับการอนุรักษ์และดูแลอย่างดียิ่ง จากนั้นนาท่านเข้าชมวิหารแห่ งฟุงซาล (Cathedral
of Funchal) ซึ่ งเป็ นวิหารสไตล์โกธิ ค แต่ผสมผสานอารยธรรมของแขกมัวร์ เช่นกัน วิหารแห่ งนี้ สร้างขึ้นในปี
1514 นับ เป็ นวิ ห ารเก่ า แก่ แ ห่ ง เมื อ งฟุ ง ซาลที่ ส ะท้อ นให้เ ห็ น ถึ ง ยุค การล่ า อาณานิ ค มและความรุ่ ง เรื อ งของ
โปรตุเกสในสมัยก่อน
นาท่านเดินทางกลับสู่ เรื อสาราญ
เรื อสาราญออกเดินทางจากท่าเรื อเมืองมาเดรา มุ่งหน้าสู่ เมืองลาโกรู ญา

14.30 น.
16.00 น.
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

วันที่สิบเอ็ด Cruising
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
อิ สระให้ท่านพัก ผ่อน บนเรื อสาราญหรู ตามอัธยาศัย ท่ านสามารถเลื อกรั บประทานอาหารหรื อนั่งเล่น ใน
คลับ เลาจน์ หรื อทากิจกรรมที่มีภายในเรื อสาราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้า
ปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่าน
สามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสาราญ เช่น
Public Room
: บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต
Entertainment
: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อมีจดั แสดง คาสิ โน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม

Sport and Activities : สระว่ายน้ า สปอร์ทคอร์ท ฟิ ตเนต มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness : ห้องสปา ห้องสตรี ม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

วันที่สิบสอง
เช้า

11.00 น.
กลางวัน
12.30 น.

ลาโกรูญา
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
อิ สระให้ท่านพัก ผ่อน บนเรื อสาราญหรู ตามอัธยาศัย ท่ านสามารถเลื อกรั บประทานอาหารหรื อนั่งเล่น ใน
คลับ เลาจน์ หรื อทากิจกรรมที่มีภายในเรื อสาราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้า
ปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่าน
สามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสาราญ
เรื อสาราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อเมืองลาโกรู ญา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
นาท่านเที่ยวชมเมืองลาโกรู ญา ซึ่ งเป็ นเมืองตั้งอยู่ที่แหลมทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของแคว้นกาลิเซี ย (Galicia)
เป็ นเมืองที่น่าค้นหาและมีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 2,000 ปี มีตานานกล่าวว่าเฮอร์ คิวลีสคือผูส้ ร้ างเมืองนี้
จากนั้นชาวโรมัน เซลต์ และมัวร์ ได้มาตั้งรกรากที่นี่ และกองเรื ออาร์ มาดาแห่ งสเปนเดินทางมาจากท่าเรื อในปี
ค.ศ. 1588 ย่านเมืองเก่าของเมืองนี้โดดเด่นด้วยอาคาร บ้านเรื อนในศิลปะสไตล์โรมาเนสก์และบาโรก นาท่านชม

เฮอร์ คิวลีส ทาวเวอร์ (Hercules Tower) หรื อ ประภาคารเฮอร์ คิวลีส ประภาคารโรมันโบราณที่เก่าแก่ที่สุดและ
ยังคงสภาพได้สมบุรณ์ที่สุดซึ่งตั้งตระหง่านอยูป่ ลายแหลมของแคว้นกาลิเซีย โดยองค์การยูเนสโกได้ข้ ึนทะเบียน
เป็ นมรดกโลกในปี 2009 ได้เวลานาท่านเข้าชมปราสาทเซนต์แอนทอน (Castle of San Anton) ป้ อมปราการใน
สมัยศตวรรษที่ 16 ที่ใช้เป็ นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ซึ่งคาดว่าป้อมแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นหลังจาก
การเข้ามาของกองเรื ออาร์ มาดาของสเปน นาท่านย้อนรอยอดีตเมืองหน้าด่านอีกแห่ งของสเปน จากนั้นนาท่าน
เที่ยวชมเมืองเก่า นาท่านสู่ จตุรัสมาเรี ย ปิ ตา (Plaza de Maria Pita) ซึ่งเป็ นจตุรัสขนาดใหญ่และอยูต่ ิดกับศาลาว่า
การสภาเทศบาลของลาโกรู ญา (Concello da Coruna) น าท่ า นชมโบสถ์ซ านติ อาโก (Santiago Church) และ
โบสถ์วิทยาลัยซานตามาเรี ยเดลคัมโป (Santa Maria del Campo Collegiate Church) ซึ่งตั้งอยูบ่ ริ เวณจตุรัสแห่งนี้
อิสระให้ท่านได้เดินเล่น พร้อมเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย

17.30 น.
19.00 น.

นาท่านเดินทางกลับสู่ เรื อสาราญ
เรื อสาราญออกเดินทางจากท่าเรื อเมืองลาโกรู ญา มุ่งหน้าสู่ เมืองเซาท์แฮมพตัน

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

วันที่สิบสาม Cruising
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
อิ สระให้ท่านพัก ผ่อน บนเรื อสาราญหรู ตามอัธยาศัย ท่ านสามารถเลื อกรั บประทานอาหารหรื อนั่งเล่น ใน
คลับ เลาจน์ หรื อทากิจกรรมที่มีภายในเรื อสาราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้า
ปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่าน
สามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสาราญ เช่น
Public Room
: บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต
Entertainment
: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อมีจดั แสดง คาสิ โน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายน้ า สปอร์ทคอร์ท ฟิ ตเนต มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness : ห้องสปา ห้องสตรี ม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

วันที่สิบสี่ เซาท์ แฮมพตัน – วังเบลนิม – ช้ อปปิ้ งเอาท์ เล็ท – ลอนดอน
05.30 น.
เช้า
08.00 น.

เรื อสาราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อเซาท์แฮมพตัน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
นาท่านรับกระเป๋ าสัมภาระ พร้อมเชคเอาท์ออกจากเรื อสาราญ

นาท่านเดินทางสู่ เมืองออกซฟอร์ดเชอร์ เพื่อเข้าชมวังเบลนิม หรื อ คฤหาสน์เบลนิ ม เป็ นคฤหาสน์ที่สร้างอย่างวัง
ตั้งอยูท่ ี่เมืองเล็กๆ ชื่อวูด้ สต็อคในมลฑลออกซฟอร์ดเชอร์ ในอังกฤษ สร้างโดยซาราห์ เชอร์ชิล ผูเ้ ป็ นภรรยาของ
จอห์น เชอร์ ชิล ดยุกแห่ งมาร์ ลบะระ และเป็ นพระสหายสนิ ทของสมเด็จพระราชิ นีนาถแอนน์ ระหว่างปี ค.ศ.
1705 ถึง ค.ศ. 1722 วังเบลนิ มเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบวัง โดยมี เซอร์ จอห์น แวนบรู ห์เป็ นสถาปนิ ก วังเบลนิ ม
เป็ นคฤหาสน์ที่มิได้เป็ นของราชวงศ์ แต่ใช้คานาหน้าว่า “วัง” ซึ่งเป็ นแห่งเดียวในอังกฤษเพราะความยิง่ ใหญ่

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เอาท์เล็ทบิสเตอร์ วิลเลจ (Bicester Village) ที่สุดของการช็อปปิ้ ง ด้วยร้านค้าแฟชัน่ และไลฟ์
สไตล์มากกว่า 130 ร้ าน บิ สเตอร์ วิลเลจตั้งอยู่ ณ ชานเมืองอ็อกฟอร์ ดไชร์ (Oxfordshire) นักช้อปสามารถรับ
ส่ วนลดสู งสุ ดถึง 60% สาหรับแบรนด์แฟชัน่ ชั้นนา ตั้งแต่ Alexander McQueen, Armani, Bally, Coach, Fendi,
Givenchy, Marc Jacobs, Mulberry, Oscar de la Renta, Paul Smith, Saint Laurent Paris, Stella McCartney, Tod’s,
Valentino และอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสิ นค้าและของฝากได้ตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินลอนดอนแกตวิค (LHR)
ออกเดินทางจากสนามบินลอนดอน สู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน BR068
(ใช้เวลาบินประมาณ 11.30 ชัว่ โมง) สายการบินบริ การอาหารค่า และ อาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบิน

17.00 น.
21.35 น.

วันที่สิบห้ า กรุงเทพมหานคร
15.05 น.

เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

15 วัน อังกฤษ มาเดรา หมู่เกาะคะแนรี
(สวรรค์ของนักเดินทาง กับสุ ดยอดเกาะในมหาสมุทรแอตแลนติก คะแนรี ไอแลนด์ และ มาเดรา)

10-24 ก.ย. 2565 / 22 ก.ย. – 6 ต.ค. 2565
อัตราค่าบริการ

กันยายน - ตุลาคม 2565

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องคู่ Inside Virtual Balcony) ท่านละ (มี 5 ห้ องเท่ านั้น)

169,900

อัพเกรดเป็ นห้องพักแบบมีระเบียงวิวทะเล (Balcony Sea View) (มี 10 ห้ องเท่ านั้น)
พักคู่ อัพเกรด เพิม่ เงินท่านละ
พักเดี่ยว อัพเกรด เพิ่มเงินท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ (Based ห้อง Inside + พักเดี่ยวโรงแรม)

13,000
26,000
48,000

เด็กอายุต่ากว่า 11 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)

165,900

เด็กอายุต่ากว่า 11 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

159,900

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยันได้กต็ ่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)

85,000-120,000

ไม่เอาค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นนักท่องเที่ยว หักค่าใช้จ่ายคืน

30,000

มีวีซ่าเชงเก้นแล้ว หักค่าใช้จ่ายคืน

3,000

วีซ่าอังกฤษ (ไม่รวมในโปรแกรม) เสี ยค่าใช้จ่ายในการทาวีซ่าท่องเที่ยว 6 เดือน

6,500

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ ง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564) **
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
▪ กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
▪ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรื อสาราญ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
▪ ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน EVA Air (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
▪ ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท

▪
▪
▪
▪

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ , ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (ตามระบุ), ค่า Service ของทางเรื อ
ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
ค่าวีซ่าเชงเก้น หากท่านมีวีซ่าแล้วหักคืนให้ 3,000 บาท
เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทางและค่าทิปต่างๆ

อัตรานี้ไม่รวมถึง
▪ ค่าวีซ่าอังกฤษ (ซึ่งลูกค้าต้องไปสแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์ยนื่ คาร้อง) ท่านละ 6,500 บาท
▪ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

เอกสารในการยื่นขอวีซ่า ทั้งวีซ่าเชงเก้น และ วีซ่าอังกฤษ จะแจ้ งให้ ท่านทราบต่ อไป
เนื่องจากต้ องรอการอัพเดตเอกสารจากทางสถานฑูต
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองที่นงั่ จ่าย 55,000 บาท/ท่าน ภายใน 5 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ ปออกเดินทางแน่นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 60 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
* ยกเลิก ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2565 ไม่ มคี ่าใช้ จ่าย คืนมัดจาเต็มจานวน
* ยกเลิก 1 พ.ค. 2565 - 90 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามีการทาวีซ่าแล้ว)
* ยกเลิก 60-89 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่าย 70% + ค่าวีซ่า (ถ้ามีการทาวีซ่าแล้ว)
* ยกเลิก 30-59 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่าย 75% + ค่าวีซ่า (ถ้ามีการทาวีซ่าแล้ว)
* ยกเลิก 01-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจานวน + ค่าวีซ่า (ถ้ามีการทาวีซ่าแล้ว)
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์กต็ าม***
หมายเหตุ :
▪ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางใน กรณี ที่มีผูเ้ ดิ นทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ ดิ นทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 60 วันล่วงหน้าก่อนการเดินทาง
▪ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน

▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
▪ การท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงินคืน ในกรณี ที่
ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้น ท่านได้ทาการตกลงหรื อแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
▪ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระมาแล้ว หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
▪ สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
▪ ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
▪ ในกรณี ลูกค้าดาเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
▪ ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
▪ เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้ อง
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
▪ ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
▪ กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
▪ หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่าพนักงานยกสั มภาระ
▪ สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิม่ เป็ นสิ ทธิ์ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
▪ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่ วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
▪ ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วน
ที่เกิน
▪ กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
▪ กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิ ดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะ
พิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามน้ าหนักกระเป๋ า คูณ
ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหาก
เกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
▪ กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

