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13 วนั กลุ่มประเทศแคริบเบี�ยนใต้ 

 โคลอมเบีย – เปอร์โตริโก – เซนต์โทมสั (หมู่เกาะเวอร์จิ�น) – เซนต์คิตส์ 
แอนด์ เนวสิ – แอนติกา – เซนต์ลูเซีย – บาร์เบโดส – ไมอามี* 

 

 

สุดยอด....ทริปพเิศษ (ราคาสุด )ๆ ... เที*ยวประเทศกลุ่มแคริบเบี�ยนใต้ 

10 – 22 ต.ค. 2562  
165,000 บาท 

(ราคานี�รวมทัวร์พาเที*ยวทุกประเทศ...พกัห้องระบียง Balcony ทุกห้อง) 

เรือสําราญรอยลัแคริบเบี�ยน Freedom of the SEAS!!!  
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Freedom of the SEAS!!! 

เรือขนาด 155,000 ตัน มีทั�งหมด 15 ชั�น  
จุผู้โดยสารได้ 4,500 คน 

 
 

ประเภทห้องพกั (เตยีงสามารถแยกเป็น เตยีงคู่ได้) 
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13 วนั กลุ่มประเทศแคริบเบี�ยนใต้ 
โคลอมเบีย – เปอร์โตริโก – เซนต์โทมัส (หมู่เกาะเวอร์จิ�น) – เซนต์คติส์ 

แอนด์ เนวสิ – แอนติกา – เซนต์ลูเซีย – บาร์เบโดส – ไมอามี* 

 
 

10 ต.ค. 2562  กรุงเทพ – อิสตันบูล 
 

07.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที�และมคัคุเทศก์ได้ที� เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที�  9 หรือ 10 อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชั5น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

09.25 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเที�ยวบิน TK 59 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.15 ชั�วโมง) เพลิดเพลิน

กบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกที�นั�ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารเช้าและอาหารกลางวนั 

ระหวา่งเที�ยวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี  

15.50 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปลี�ยนเครื�อง เที�ยวบิน TK800 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ5 งสินคา้ปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตนับูลซึ�งมีสินคา้ใหเ้ลือกซื5อมากมาย  

 นาํท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ� งเป็นช่องแคบที�เชื�อมทะเลดาํ (The Black sea) เขา้กบัทะเลมาร์มาร่า 
(Sea of Marmara) ความยาวทั5งสิ5นประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งตั5งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือวา่สุด
ขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวปีเอเชียมาพบกนัที�นี� นอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยงั
เป็นจุดยุทธศาสตร์ที�สําคญัยิ�งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั5งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบ
เหล่านี5  ว่ากนัวา่จนกระทั�งถึงยุคของการนาํเอาเรือปืนใหญ่มาใช้ และไม่เคยปรากฏว่ากรุงอิสตนับูลถูกถล่มจน
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เสียหายอยา่งหนกัมาก่อนเลย ทั5งนี5 เป็นเพราะป้อมปืนดงักล่าวนี5 เอง ปี ค.ศ. 1973 มีการเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัส
ซึ�งทาํให้เกิดการเดินทางไปมาระหวา่งฝั�งเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ5น ขณะที�ล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบั
ทิวทศัน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็น พระราชวงัโดลมาบาชเช่ หรือ บา้นเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ� งล้วน
แลว้แต่สวยงามตระการตาทั5งสิ5น 

 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารไทย 
21.00 นาํท่านเดินทางสู่สนามบินอิสตนับูล 
 

 11 ต.ค. 2562 อิสตันบูล – โบโกตา (ประเทศโคลอมเบีย พกัค้าง 1 คืน) 
 

01.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินโบโกตา (BOG) โดยเที�ยวบิน TK800 (ใช้เวลาบิน
ประมาณ 13.45 ชั�วโมง) 

07.30 น. เดินทางถึงสนามบินโบโกตา นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
  นาํท่านเที�ยวชม กรุงโบโกตา (Bogota) เมืองหลวงของโคลอมเบีย นาํท่านชมจตุรัสโบลิวาร์ (Plaza de Bolivar) 

ซึ� งตั5งอยูใ่จกลางเมือง และยงัเป็นที�ตั5งอนุเสาวรีย ์ไซมอน โบลิวาร์  ผูน้าํแห่งการเคลื�อนไหวให้ประเทศในเขต
อเมริกาใตป้ลดแอกตวัเองจากการเป็นเมืองขึ5นของประเทศมหาอาํนาจผูล่้าอาณานิคม จนไดรั้บหรือที�รู้จกัใน
นาม “สงครามโบลิวาร์” โดยศิลปินชาวอิตาเลี�ยนไดเ้ป็นผูรั้งสรรครู์ปปั5 นนี5 ในปี 1846 บริเวณจตุรัสแห่งนี5 ยงัเป็น
ที�ตั5งของอาคารที�ทาํการของรัฐบาล โดยทางทิศเหนือเป็นที�ตั5งของพระราชวงัแห่งความยุติธรรม (Palace of 
Justice) อาคารที�เปรียบเหมือนสัญลกัษณ์แห่งความยุติธรรมของประเทศ ส่วนทางทิศใตข้องจตุรัสเป็นที�ตั5งของ
รัฐบาลและอาคารรัฐสภาของโคลอมเบีย นาํท่านถ่ายรูปกบัหมู่อาคารในแบบโคโลเนียลสเปน ที�มีประวติัศาสตร์
อนัยาวนานและยงัคงสภาพสมบูรณ์จวบจนปัจจุบนั ทางตะวนัออกของจตุรัสเป็นที�ตั5งของวิหารแห่งโบโกตา 
(Primary Cathedral of Bogota) เป็นโบสถโ์รมนัคาทอลิก สร้างในศตวรรษที� 17 และยงัคงความงามจนปัจจุบนั  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทองคํา (Gold Museum – El Museo del Oro) แห่งโคลอมเบีย ซึ� งเรียกได้ว่าเป็น
พิพิธภณัฑ์ทองคาํที�ใหญ่ที�สุดในโลก ภายในจดัแสดงขา้วของเครื�องใช ้เครื�องประดบั และ วสัดุอื�นๆจากทองคาํ
ในช่วง Pre-Hispanic มีชิ5นงานลํ5 าค่าจดัแสดงกว่า 55,000 ชิ5น นอกจากนี5 ในส่วนชั5 นสอง และ ชั5 นสามของ
พิพิธภณัฑ์ยงัจดัแสดง ข้าวของเครื�องใช้ในอดีตที�สามารถขุดพบในประเทศโคลอมเบีย สะท้อนให้เห็นถึง
วฒันธรรมและการดาํรงชีวิตของชนเผา่พื5นเมืองในอดีต นาํท่านเที�ยวชมยา่นแคนเดอลาเรีย (La Candelaria) ยา่น
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ประวติัศาสตร์อนัเก่าแก่แห่งกรุงโบโกตา ที�ซึ� งมีการรักษาและบูรณะอาคารและสิ�งก่อสร้างเก่าแก่นับร้อยปี 
รวมถึงโบสถที์�มีอายุกวา่ 400 ร้อยปี นาํท่านเขา้ชมความงามของโบสถ์ ซานฟรานซิสโก (San Francisco Church) 
ไดเ้วลานาํท่านขึ5นเคเบิ5ลคาร์สู่ยอดเขามองเซอร์รัต (Monserrate) เป็นเทือกเขาแนวยาวโอบลอ้มกรุงโบโกตา บน
ยอดเขายงัเป็นที�ตั5งของโบสถ์เก่าแก่อีกดว้ย นาํท่านเขา้ชมโบสถ์แห่งยอดเขามองเซอร์รัต จากนั5นอิสระให้ท่าน
ไดเ้ก็บภาพกรุงโบโกตา เมืองหลวงของประเทศโคลอมเบียจากมุมสูง ซึ� งเรียกไดว้่าเป็นจุดชมวิวที�สวยที�สุดใน
การชมววิเมืองโบโกตา 

 

 

 
 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

 นําท่านเข้าสู่โรงแรมที*พกัระดับ 4 ดาว Atton Bogota 93 Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 

12 ต.ค. 2562  โบโกตา (ประเทศโคลอมเบีย) – ซานฮวน (เปอร์โตริโก) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
09.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินโบโกตา เพื�อเชคอิน 
12.32 น. ออกเดินทางสู่สนามบินซานฮวน ประเทศเปอร์โตริโก โดยเที�ยวบิน... (ใชเ้วลาบินประมาณ 3 ชั�วโมง) 
16.28 น. เดินทางถึงสนามบินซานฮวน ประเทศเปอร์โตริโก 
 นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนั5นนาํท่านเดินทางสู่โรงแรมที�พกั 
คํ�า  รับประทานอาหารคํ�าในโรงแรมที�พกั 
 

 นําท่านเข้าสู่โรงแรมที*พกัระดับ 4 ดาว **** 
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13 ต.ค. 2562  ซานฮวน – เชคอินลงเรือสําราญ Royal Car ibbean “Freedom of the Seas!!” 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านเที�ยวป้อมปราการ 2 ป้อมหลกัที�ลอ้มรอบเมืองอยู ่2 ที�คือ Castillo San Felipe del Morro (or el Morro) ถูก
สร้างในช่วง 1765-1787 โดยสเปน และเป็นป้อมที�ใหญ่ที�สุดที�สเปนเคยสร้างมาในยุค New World (ประมาณปี 
1600) ที�สเปนตอ้งสร้างป้อมปราการแห่งนี5 เพราะที�นี� เป็นที�หมายปองของเจา้อาณานิคมในยุคนั5นเพราะเป็น
ศูนยก์ลางการส่งออกในทะเลแคริบเบี5ยน ส่วนอีกป้อมก็คือ Castillo San Cristóbal โดยป้อมนี�ไดส้ร้างเสร็จในปี 
1790 เป็นป้อมปราการอีกแห่งของเปอร์โตริโก ้นาํท่านชมความยิ�งใหญ่อลงัการของป้อมปราการที�ยงัคงความ
แข็งแกร่งตั5งตระหง่านหนัหนา้สู่ทะเลแคริบเบี5ยน อิสระให้ท่านไดเ้ก็ยภาพความสวยงามตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํ
ท่านแวะถ่ายรูปกบัลาฟอนทาเลซา (La Fortaleza) หรือที�รู้จกัในนามพระราชวงัซานตา แคทารีนา (Palacio de 
santa Catalina) สร้างขึ5นในปี 1533 แลว้เสร็จในปี 1540 สร้างขึ5นเพื�อใชเ้ป็นป้อมปราการอีกแห่งเพื�อป้องกนัการ
รุกรานจากแคริบอินเดียน ปัจจุบนัใชเ้ป็นที�พาํนกัของผูว้า่การรัฐ  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย นาํท่านเขา้ชมโบสถ์ซานฮวน (Cathedral de San Juan) เป็นโบสถ์เก่าแก่อนัดบัสองของเมืองซานฮวน สร้างขึ5น
ในปี 1521 และผ่านการบูรณะหลายครั5 งจากความเสียหายที�ไดรั้บหลงัพายุเฮอร์ริเคนพดัผ่าน นาํท่านชมความ
สวยงามของโบสถเ์ก่าแห่งเมืองซานฮวน 

15.00 น. นาํท่านเชคอินลงเรือสําราญ Royal Car ibbean “Freedom of the Seas!!” ให้ท่านไดผ้อ่นคลายอิริยาบถ และใน
วนัแรกของการเชคอินลงเรือสาํราญ ทางเรือจะมีพิธีการซอ้มหนีไฟ ดงันั5นทุกท่านจะตอ้งเขา้ร่วมการซอ้มหนีไฟ
ในวนันี5  โดยทางเรือจะมีการเชคชื�อ ดงันั5นท่านตอ้งแสดงตน ณ จุดนดัพบ   

 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 อิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 
20.30น. เรือสาํราญออกจากท่าเรือ ซานฮวน มุ่งหนา้สู่เมืองชาร์ลอตตอ์ะมาลี แห่งเซนตโ์ทมสั (หมู่เกาะเวอร์จิ5น) 



 

 

1910-0501-CARIBBEAN                                             www.smileytour.com                                                         Page 7 of 17 

 
 

หมายเหตุ  กิจกรรม Shore Excursion ที*อิงการท่องเที*ยวเชิงธรรมชาติและการดูสัตว์ทะเล อาจมีการปรับเปลี*ยนหากสภาพ
อากาศไม่เอื�ออํานวย หรือกิจกรรมนั�นได้หยุดให้บริการจาก local supplier  หรือ จากทางเรือ ซึ*งจะมีแจ้งให้ท่าน
ได้รับทราบต่อไป 

 

14 ต.ค. 2562  ชาร์ลอตต์อะมาลี, เซนต์โทมัส (หมู่เกาะเวอร์จิ�น – Virgin Island) 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
08.00 น. เรือสาํราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ ชาร์ลอตตอ์ะมาลี, เซนตโ์ทมสั 
 นาํท่านเปิดประสบการณ์ว่ายนํ5 ากบัสิงโตทะเลแคริบเบี5ยน (Caribbean Sea Lion Swim) ณ Coral World Ocean 

Park แห่งเซนตโ์ทมสั ซึ� งท่านสามารถสัมผสัสิงโตทะเลไดอ้ยา่งใกลชิ้ด อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความน่ารักและ
ดาํนํ5 าดูสิงโตทะเลแบบเต็มอิ�ม จวบจนไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ Coki Beach ซึ� งเป็นชายหาดสีขาว ทอดตวัเรียบ
ทะเล อิสระให้ท่านไดด้าํนํ5 าดูสัตวท์ะเลนานาชนิด หรือจะผอ่นคลายอิริยาบถบริเวณชายหาด ก่อนนาํท่านกลบั
ขึ5นเรือสาํราญ เพื�อท่องเที�ยวในช่วงบ่าย 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

บ่าย นาํท่านเดินเที�ยวชมเมืองชาร์ลอตต์อะมาลี (Charlotte Amalie) จากท่าเรือ พร้อมสัมผสัประสบการณ์ขึ5นเคเบิ5ล
คาร์สู่จุดชมวิวพาราไดซ์ พอยท ์(Paradise Point) ในระดบัความสูง 700 เมตร ซึ� งเป็นจุดชมววิที�สามารถเห็นเมือง
ชาร์ลอตต์อะมาลีได้จากมุมสูง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั จากนั5นนาํท่านเดินเที�ยว
บริเวณท่าเรือ พร้อมเลือกซื5อของฝากของที�ระลึกไดต้ามอธัยาศยั 
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คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 อิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 
20.00น. เรือสําราญออกจากท่าเรือเมืองชาร์ลอตต์อะมาลี มุ่งหน้าสู่ท่าเรือเมืองบาสแตร์ (ประเทศสหพนัธรัฐเซนต์คิสต ์

แอนด ์เนวสิ) 
 

15 ต.ค. 2562   บาสแตร์ (ประเทศสหพนัธรัฐเซนต์คิสต์ แอนด์ เนวสิ) 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
  นาํท่านลงเรือคาตามารานเพื�อมุ่งหน้าสู่เกาะเนวิส ซึ� งเป็นอีกเกาะหนึ� งแห่งสหพนัธรัฐเซนต์คิสต์ แอนด์ เนวิส 

สนุกสานกบักิจกรรมการนั�งเรือคาตามารานชมความสวยงามของทะเลแคริบเบี5ยน พร้อมทั5งดาํนํ5 าชมปะการัง
และความสวยงามของโลกใตท้ะเลแห่งอ่าว ซีครูด (Secluded bay) หากโชคดีท่านอาจไดพ้บเห็นเต่าทะเลแคริบ
เบี5ยน และ ปลากระเบน (Stingray) ที�อาศยัอยูใ่นบริเวณนี5  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนับนเรือคาตามาราน (Light Meal) 
 

บ่าย นาํท่านสู่ชายหาดเนวิส ให้ท่านไดผ้่อนคลายอิริยาบถ หรือจะเลือกดาํนํ5 าดูปะการังบริเวณเรียบหาด สมควรแก่
เวลาเรือคาตามาราน นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือเมืองบาสแตร์ ให้ท่านไดอ้าบนํ5 าและเปลี�ยนเสื5อผา้ จากนั5นนาํท่าน
เที�ยวชมเมืองบริเวณท่าเรือเมืองบาสแตร์ ซึ� งมีสินคา้และของที�ระลึกให้เลือกซื5อ อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและ
เก็บภาพบรรยากาศของเมืองบาสแตร์ เมืองหลวงของสหพนัธรัฐเซนตคิ์ตส์และเนวิส  และเป็น 1 ในศูนยก์ลาง
เศรษฐกิจที�สาํคญัของเกาะลีวาร์ด เมืองบาสแตร์ถือเป็น 1 ในเมืองที�เก่าแก่ที�สุดในแคริบเบี5ยนตะวนัออกอีกดว้ย 
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คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 อิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

21.00น. เรือสาํราญออกจากท่าเรือเมืองบาสแตร์ มุ่งหนา้สู่ท่าเรือเมืองเซนตจ์อน ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา 
 
16 ต.ค. 2562   เซนต์จอนส์ (ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา) 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
  นาํท่านสัมผสัประสบการณ์วา่ยนํ5 ากบัปลากระเบน (Sting Ray) แห่งทะเลแคริบเบี5ยน พร้อมเก็บภาพความน่ารัก

ของปลากระเบนอย่างใกล้ชิด อิสระให้ท่านได้ว่ายนํ5 าและดาํนํ5 าได้อย่างเต็มที�ก่อนนําท่านกลับสู่เรือสําราญ 
(ระยะเวลาในการทาํทวัร์ประมาณ 3 ชั�วโมง) สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบัสู่เรือสาํราญ 

 

 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 
 

บ่าย  นาํท่านเดินเล่นบริเวณท่าเรือเมืองเซนต์จอนส์ เมืองหลวงและเมืองที�ใหญ่ที�สุดของประเทศแอนติกาและบาร์
บูดา ประเทศที�ตั5งอยูใ่นเวสตอิ์นดีส์ ทะเลแคริบเบียน เซนต์จอนส์เป็นจุดศูนยก์ลางดา้นการคา้ของประเทศและ
เป็นเมืองท่าของเกาะแอนติกา นาํท่านเที�ยวชมหมู่อาคารโบราณสีสันสวยงามและอิสระใหท่านไดเ้ลือกซื5อของ
ฝากของที�ระลึกไดต้ามอธัยาศยั โดยท่านตอ้งกลบัขึ5นเรือก่อนเวลา 16.00 น.  

   

17.00น. เรือสาํราญออกจากท่าเรือเมืองเซนตจ์อน มุ่งหนา้สู่ท่าเรือเมืองแคสตรีส์ ประเทศเซนตลู์เซีย 
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คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 อิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 
 
17 ต.ค. 2562   แคสตรีส์ (ประเทศเซนต์ลูเซีย) 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
  นาํท่านสัมผสัความสวยงามของเกาะแคสตรีส์ แห่งประเทศเซนตลู์เซีย โดยทาํท่านนั�งรถเที�ยวชมความสวยงาม

รอบเกาะ ไม่วา่จะเป็นสวนประวติัศาสตร์ Diamond Estate แห่งซูเฟรย ์ซึ� งไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโก
ให้เป็นมรดกโลกแห่งหนึ� งของประเทศเซนตลู์เซีย อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพสวนประวติัศาสตร์ไดต้ามอธัยาศยั 
สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สวนพฤกษศาตร์แห่งเซ็นตลู์เซีย ซึ� งเป็นสวนไมด้อกไมป้ระดบัที�ปลูกพืชพนัธ์
หลากหลานสายพนัธ์ุ ไม่วา่จะเป็นดอกไมใ้นแถบแคริบเบี5ยน รวมถึงนํ5 าตก (Multicolor Waterfall) ซึ� งนบัเป็นอีก
หนึ�งไฮไลทแ์ห่งเซนตลู์เซีย 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัในสวน โดยทางทวัร์จดัค่าอาหารใหท้่านละ 30 USD 
 

บ่าย  อิสระให้ท่านไดแ้ช่นาํแร่ร้อน (Hot spring) แห่งเซนต์ลูเซีย ซึ� งเชื�อว่าสามารถรักษาอาการปวดเมื�อยต่างๆได้ดี 
(หากท่านใดตอ้งการแช่นํ5 าแร่ให้เตรียมชุดวา่ยนํ5 าไปดว้ย ผา้ขนหนูสามารถนาํจากเรือลงไปได)้ สมควรแก่เวลา
นาํท่านเดินทางกลบัสู่เรือสําราญ ระหวา่งทางท่านจะไดช้มทศันียภาพอนัแปลกตาแห่งประเทศเซนตลู์เซีย หากมี
เวลาท่านสามารถเดินเล่นบริเวณท่าเรือ พร้อมเลือกซื5อของฝากและของที�ระลึกไดต้ามอธัยาศยั 

 

 
 

18.00น. เรือสาํราญออกจากท่าเรือเมืองแคสตรีส์ มุ่งหนา้สู่เมืองบริดจท์าวน์ ประเทศบาร์เบโดส 
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 อิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

18 ต.ค. 2562   บริดจ์ทาวน์ (บาร์เบโดส) 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
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  นาํท่านเที�ยวชมเมืองบริดจท์าวน์ (Bridgetown) เป็นเมืองหลวงและเมืองที�ใหญ่ที�สุดของประเทศบาร์เบโดส ใน
อดีตเป็นเมืองหลวงหนึ� งในสามเมืองของสหพนัธรัฐอินเดียตะวนัตก สถานที�ตั5งของเมืองก่อตั5งขึ5นโดยผูต้ ั5 ง
รกรากชาวองักฤษในปี ค.ศ. 1628 โดยการนาํของเซอร์ วิลเลียม คอร์ตเทน ที�เซนตเ์จมส์ทาวน์ ปัจจุบนัเป็นเมือง
จุดหมายปลายทางที�สําคญัในแคริบเบียน มีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ สนเทศศาสตร์ การชุมนุม และท่าเรือ
สําราญ และในวนัที� 25 มิถุนายน ค.ศ. 2011 ย่านเมืองเก่าและแกร์ริสัน ไดรั้บเลือกเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก 
(UNESCO World Heritage) อีกดว้ย นาํท่านเที�ยวชมเมืองหลวงและสถานที�สําคญัๆของประเทศบาร์เบโดส ไม่
ว่าจะเป็นอาคารรัฐสภา (Parliament House) ซึ� งสร้างในสมัยศตวรรษที�  18 จากนั5 นนําท่านชมจตุัรัสนักรบ 
(National Heroes Square)  และชมหมู่อาคารบ้านเรือนโบราณสีสันสวยงาม อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตาม
อธัยาศยั ก่อนนาํท่านเดินทางกลบัสู่เรือสาํราญ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

บ่าย  นาํท่านสัมผสัประสบการณ์ลงเรือดาํนํ5 า Atlantis Submarine เพื�อชมความสวยงามของโลกใตท้ะเล (กิจกรรม
ดงักล่าวอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดซึ้� งขึ5นกบัทางเรือสาํราญเป็นสาํคญั) 

 

17.00น. เรือสาํราญออกจากท่าเรือเมืองบริดจท์าวน์ มุ่งหนา้สู่ท่าเรือเมืองซานฮวน เปอร์โตริโก ้
 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 อิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

19 ต.ค. 2562   At Sea 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือสําราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั�งเล่นในคลบั 
เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมที�มีภายในเรือสําราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปปิ5 งที�ร้านขายสินคา้ปลอด
ภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื�นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอนัหลากหลายที�ท่าน
สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสาํราญ เช่น 
Public Room  :บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
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Entertainment  :ชมโชวพ์ิเศษที�ทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนั�งเล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย 
 Sport and Activities :สระวา่ยนํ5า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  :หอ้งสปา หอ้งสตรีม บิวตี5  ซาลอน โยคะ และอื�นๆ อีกมากมาย 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

20 ต.ค. 2562   เมืองเก่าซานฮวน – ไมอามี* 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
08.00 น. นาํท่านเชคเอาทอ์อกจากเรือสาํราญ พร้อมกระเป๋าสัมภาระ เพื�อเที�ยวชมเมืองเก่าซานฮวนก่อนขึ5นเครื�องกลบั 

นาํท่านเที�ยวชมเมืองเก่าซานฮวน (San Juan) เมืองหลวงของเปอร์โตริโก และเป็นเมืองใหญ่อนัดบัที� 42 ของ
สหรัฐอเมริกา เมืองซานฮวนเป็นเมืองเก่าแก่อนัดบั 2 ของเมืองในหมู่เกาะทะเลแคริบเบี5 ยนที�ถูกสร้างโดยชาว
ยุโรป เกาะแห่งนี5 ถูกคน้พบโดยนกัเดินเรือชื�อดงั คริสโตเฟอร์ โคลมับสั ผูค้น้พบทวีปอเมริกาและไดต้ั5งชื�อตอน
คน้พบเกาะนี5 ว่า San Juan Bautista แต่ต่อมาได้เปลี�ยนชื�อมาเป็น Puerto Rico และในยุคสเปนเรืองอาํนาจในปี 
1509 สเปนก็เขา้มายึดครองเกาะเปอร์โตริโก เนื�องจากเป็นท่าเรือที�สําคญัในการลาํเลียงเสบียงจากทวีปอเมริกา
เหนือและใตไ้ปยงัประเทศสเปน จนกระทั�งปี 1898 จึงถูกยกให้สหรัฐอเมริกาหลงัจากสเปนแพส้งครามสเปน-
สหรัฐอเมริกา เมืองนี5 ถือวา่เป็นเมืองที�เก่าแก่ที�สุดภายใตเ้ขตอาํนาจของสหรัฐอเมริกา และยงัเป็นศูนยก์ลางเมือง
ท่าที�สําคญัในสมยัก่อน นาํท่านเที�ยวชมรอบเขตเมืองเก่าที�มีหมู่อาคารโบราณสีสัน สวยงาม สะทอ้นให้เห็นถึง
ความเจริญรุ่งเรืองตั5งแต่สมยัยงัอยูภ่ายใตก้ารปกครองของสเปน จนองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศให้เมืองเก่าซาน
ฮวน เป็นเมืองมรดกโลกตั5งแต่ปี 1982 อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมืองเก่าซานฮวน 

 
 

11.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินซานฮวนเพื�อเช็คอิน 
  อิสระอาหารกลางวนัภายในสนามบินตามอธัยาศยั 
13.45 น. เครื�องออกเดินทางจากสนามบินซานฮวน สู่ สนามบินไมอามี� โดยเที�ยวบิน AA1299 
16.45 น. เดินทางถึงสนามบินไมอามี� นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
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 นาํท่านเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส 
20.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินไมอามี� (MIA) สู่ สนามบินอิสตนับูล โดยเที�ยวบินที� TK78 
 (ใชเ้วลาบินประมาณ 11.15 ชั�วโมง) บริการอาหาร เครื�องดื�ม และพกัผอ่น บนเครื�องบิน 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
21 ต.ค. 2562  ไมอามี* – อิสตันบูล 
 

15.05 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตนับูล แวะเปลี�ยนเครื�อง 
20.10 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที�ยวบินที� TK64 (ใชเ้วลาบิน 8 ชั�วโมง)  
 สายการบินมีบริการอาหารคํ�าระหวา่งเที�ยวบิน 
22 ต.ค. 2562  กรุงเทพมหานคร 
 

09.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 

 

 

13 วนั กลุ่มประเทศแคริบเบี�ยนใต้ 

 โคลอมเบีย – เปอร์โตริโก – เซนต์โทมัส (หมู่เกาะเวอร์จิ�น) – เซนต์คติส์ 
แอนด์ เนวสิ – แอนติกา – เซนต์ลูเซีย – บาร์เบโดส – ไมอามี* 

 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  10-22 ตุลาคม 2562 

ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน  (พกัหอ้ง Balcony ในเรือ) 165,000 
พกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ 38,000 

เด็กอาย ุ�-12 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ � ท่าน)  160,000 
ชั5นธุรกิจเพิ�มเงินจากราคาทวัร์ (เฉพาะเที�ยวบินของสายการบิน TK เท่านั5น) 
 (มีเพียง 10 ที�นั�งในชั5นธุรกิจ : BKK-IST-BOG//MIA-IST-BKK) 

125,000 

ไม่เอาตั�วเครื�องบิน (ผูใ้หญ่) – หกัค่าตั�วคืนท่านละ(BKK- IST-BOG//MIA-IST-BKK) 32,000 

ค่าวซ่ีาโคลอมเบีย ท่านสามารถใชว้ซ่ีาอเมริกาเขา้ได ้ ไม่รวมวซ่ีาอเมริกา 

**ราคาอาจมีการปรับขึ5น – ลง ตามราคานํ5ามนัที�ปรับขึ5นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที� 
สายการบินประกาศปรับ และที�มีเอกสารยนืยนัเท่านั5น (คิด ณ วนัที�  6 มีนาคม 2562) ** 
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ข้อแนะนําและแจ้งเพื*อทราบ 
 สําหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั5น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตั�วกรุ๊ป หากออกตั�วแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื�อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ5าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก.  กระเป๋าถือขึ5นเครื�อง (Hand carry) นํ5าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเที�ยวแคริบเบี5ยนใต ้(ตามที�ระบุไวใ้นรายการ) อตัรานี5รวมถึง 
 ตั�วเครื�องบินไป-กลบัชั5นนกัท่องเที�ยวโดยสายการบิน TK/AV/AA  (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ นํ5าหนกั ไม่เกิน 20 กก./ใบ) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ5ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน �,5��,��� บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้�อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษีในประเทศทุกประเทศในรายการ 
 ค่าที�พกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), เรือพกัหอ้งมีระเบียง, รวม Gratuities แลว้ 
 ค่าอาหารทุกมื5อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเที�ยว, ค่าเขา้ชมสถานที� 
 เจา้หนา้ที� (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมค่าทิปต่างๆ 

 

อตัรานี5ไม่รวมถึง 
 ค่าวซ่ีาอเมริกา (ลูกคา้จะตอ้งแสดงตนเพื�อยื�นวซ่ีา และ สัมภาษณ์ดว้ยตวัเองเท่านั5น) 

 สําหรับการยื�นวีซ่าอเมริกา ลูกคา้สามารถดาํเนินการยื�นวีซ่าดว้ยตนเองทั5งหมดได ้โดยเขา้ไปทาํการสมคัรได้ทาง เว็บ    
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html (หากใช้ข้อมูลของทางบริษัท รบกวนติดต่อ) หากลูกค้าให้ทางบริษัท
ดาํเนินการในส่วนของวีซ่าอเมริกาทั5งหมด เสียค่าธรรมเนียมและค่าดาํเนินการเพิ�มท่านละ 7,000 บาท (ในกรณีนี5 ทาง
บริษทัจะแจง้นดัหมายใหลู้กคา้มาทาํการสัมภาษณ์อีกที) 

 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนาํใหท่้านดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพื�อป้องกนัการสูญหาย 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเครื�องดื�มมินิบาร์และค่าใชจ่้ายอื�นๆที�มิไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม �% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย �% 
 

การชาํระเงิน งวดที� 1 : สาํรองที�นั�งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
    สํารองที*นั*ง (ผู้ เดินทางพกัเดี*ยว) ท่านละ 70,000 บาท 
  งวดที� 2 : ชาํระส่วนที�เหลือ 60 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
 
กรณยีกเลิก 
* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  
* ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํ 50% 
* ยกเลิก 30-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํเตม็จาํนวน 



 

 

1910-0501-CARIBBEAN                                             www.smileytour.com                                                         Page 15 of 17 

* ยกเลิก 08-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเต็มจาํนวน 
* ยกเลิก นอ้ยกวา่ 7 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จาํนวน 
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยื�นวซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวี

ซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยื�นวซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที*มีผู้ เดินทาง ตํ*ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวใดๆที�ปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานที�ท่องเที�ยว

อื�นๆเพื�อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน 

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั5งนี5 จะคาํนึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด 

 เนื�องจากการท่องเที�ยวนี5 เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที�จะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีที�ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ�  ในการใชบ้ริการที�ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ5น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที�ท่านชาํระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเนื�องจากการกระทาํที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีที�ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ5 าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ� ง เพราะโดยปกตินักท่องเที�ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 
กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตัjวเครื*องบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรื�องตั�วเครื�องบินเองและมาเที�ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที�ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเที�ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

ตัjวเครื*องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที�สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ� งทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีที�ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตั�วเครื�องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั5น (ในกรณีที�ตั�วเครื�องบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั5น) 
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 ท่านที�จะออกตั�วเครื�องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื�อขอคาํยนืยนัวา่
ทวัร์นั5นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั�วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั5น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆที�เกี�ยวขอ้งกบัตั�วเครื�องบินภายในประเทศได ้

 เมื�อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที�ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ5นอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ� งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ� งอาจจะ
ทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที�ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งที�พกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอุณหภูมิตํ�า เครื�องปรับอากาศที�มีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั5น 

 ในกรณีที�มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ5น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ใน
การปรับเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ�นเครื*องบิน 
 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที�จะถือขึ5นเครื�องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึ5นบนเครื�องบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุที�เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั�น นํ5าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกครั5 ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ5นเครื�องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ5น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที�
เดียวกนัในถุงใสพร้อมที�จะสําแดงต่อเจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื5อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที�ยวบิน จึงสามารถนาํขึ5นเครื�องได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ5าหนกัของสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื�องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั5น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึ� งขึ5นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ5าหนกัเพิ�มเป็นสิทธิ� ของสายการ
บินที�ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ5าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ที�สายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึ5นเครื�องได ้ตอ้งมีนํ5าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิ5ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ที�ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ5าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ�ากวา่มาตราฐานได ้
ทั5งนี5 ขึ5นอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนํ5 าหนกัส่วน
ที�เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที�มีลอ้เลื�อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ5นเครื�องบิน (Hand carry) 
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การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกิดการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที*เช็คไปกับเครื*อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั5น ซึ� งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ5าหนกักระเป๋าจริง ทั5งนี5จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั5นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั5นธุรกิจ (Business) ดงันั5นจึง
ไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที�ยว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภยัการ
เดินทางที�บริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั5นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 


