วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – แวะเปลีย่ นเครือ่ งตุรกี - บาร์เซโลนา
20.00 น.
คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U
14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4
เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ
สนามบินสุวรรณภูมิ
กรุณาแสดงวัคซีนพาสปอร์ต และ ผลตรวจ RT-PCR Test 72 ชั่วโมง
ล่วงหน้าก่อนเดินทาง วัคซีนที่รับรองโดย WHO ฉีดครบโดส สามารถ
เดินทางได้

23.00 น.

ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเทีย่ วบิน TK 69
เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีสว่ นตัวทุกที่นั่ง
สายการบินฯ มีบริการ อาหารค่าและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบิน
สู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันที่สองของการเดินทาง
อิสตันบูล – บาร์เซโลนา – ฌิโรนา
05.10 น.

เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK1853
อิ สระให้ ท ่ า นได้ ช ้ อ ปปิ ้ ง สิ น ค้ า ปลอดภาษี ภายในสนามบิ นอิส
ตันบูลซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย
ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่สนามบินบาร์เซโล
นา (BCN) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส บริการอาหารเช้า
บนเครื่องบิน

07.40 น.

10.15 น.

กลางวัน
บ่าย

ค่า

-

เดินทางถึง สนามบินบาร์เซโลนา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นาท่านเดินทางไปยัง เมือง ฌิโรนา
(Girona) ระยะทาง 117 กม. หนึ่งในเมืองสาคัญของแคว้นคาตาลุญญา ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ในอดีตเป็น
ส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมัน ปัจจุบันเต็มไปด้วยบ้านเรือนหลากสีสันที่ตั้งอยู่ริมแม่น้าออนญา (Onyar River) มี
ชื่อเสียงจากการถูกใช้เป็นฉากหลักในการถ่ายทาเมือง Bravos และเมือง King’s Landing ในการถ่ายทาซีรีย์
ดัง Game of Throne ตั้งแต่ปี ค.ศ 2011
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่าน ตามรอยซีรีย์ดังเรื่อง Game of Throne ณ เมือง ฌิโรนา เมืองโบราณคลาสสิคที่ถูกเลือกให้เป็นฉาก
หลักในการถ่ายท าเมือง Bravos และเมือง King’s Landing นอกจากภาพรวมของเมืองโบราณแห่งนี้แล้ว
จุดเด่นของเมืองที่เราจะนาทุกท่านไปเยี่ยมชมได้แก่ วิหารซานต้ามาเรียแห่งฌิโรนา (Cathedral of Santa Maria
de Girona) โบสถ์โรมันคาธอลิกโบราณ ก่อสร้างตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 11 แบบสไตล์โรมาเนสก์ โบสถ์แห่งนี้มีการ
ต่อเติมหลายยุคหลายสมัย อาทิเช่น สไตล์โกคช่วงศตวรรษที่ 13 และ สไตล์บาโรกในภายหลังต้นศตวรรษที่ 17
ก่อนจะเสร็จสิ้นเมื่อศตวรรษที่ 18 ทาให้โบสถ์แห่งนี้มีความผสมผสานของศิลปะหลายยุคสมัย จากนั้นนาท่านแวะ
ถ่ายรูปกับ โบสถ์แห่งเซนต์เฟลิกส์ (Basilica de Sant Feliu) อีกโบสถ์หนึ่งที่ความส าคัญเป็นอันดับ 2 ของ
เมื อ งฌิ โ รนาแห่ งนี ้ น าท่ านผ่า นชมภายนอกอาราม Momastery of sant Pere de Galligants ส านั ก สงฆ์
โบราณตั้งแต่ศตวรรษ ที่ 10 จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ถนน Bisbe Cartana ซึ่งถนนแห่งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งใน
ฉากส าคัญที่ยิ่งใหญ่ของอาร์ย่า สตาร์ค ที่ต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ต้องสูญเสียดวงตา จากนั้นน าท่านชม
Pujada Sant Domenee อีกหนึ่งฉากถ่ายทาหนังสาคัญในย่านเมืองเก่าซึ่งเป็นขั้นบันไดสไตล์บาโรกล
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักในเมือง GIGRONA หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง
บาร์เซโลนา
เช้า

กลางวัน
13.00 น.
14.00 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ณ LA ROCCA VILLAGE
OUTLET (ระยะทางโดยประมาณ 37 กม.) อิสระให้ท่านได้ช้อป
ปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายตามอัธยาศัย
(***ร้านค้าในยุโรปส่วนมากจะปิดทาการในวันอาทิตย์***)
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านออกเดินทางสู่เมืองบาร์เซโลนา
นาท่านเชคอินขึ้น เรือสาราญ Royal Caribbean “Wonder of
the SEAs” รอบปฐมฤกษ์ที่เปิดให้บริการในเส้นทางเมดิเตอร์เร
เนียนเป็นที่แรก
ทางเรือจะมีการตรวจ RT-PCR ก่อนทาการเชคอินขึ้นเรือ อันเป็น
มาตรการหลักในการป้องกัน Covid 19 และทุกท่านต้องแสดงวัคซีน
พาสปอร์ตที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสในขณะเชคอินด้วย

18.00 น.
คา่

เรือสาราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือบาร์เซโลนา มุ่งหน้าสู่
ท่าเทียบเรือ ปัลมาเดมายอร์กา ประเทศสเปน
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนาน
กับกิจกรรมบนเรือ

วันทีส่ ขี่ องการเดินทาง
ปัลมาเดมายอร์กา - โซลเลอร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาราญ
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca)
นาท่านเที่ยวชมเมือง ปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) แห่ง หมู่
เกาะมายอร์กา (Mallorca) หมู่เกาะแสนสวยในประเทศสเปน ซึ่งตั้งอยู่ในทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน เป็นเกาะใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะแบลีแอริก เมืองหลวงของเกาะ
คือเมืองปัลมา
เมืองซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในวันหยุดที่
ได้รับความนิยมมาก
จากนัน้
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโซลเลอร์ (Soller) เมืองท่องเที่ยวในชนบทเล็กๆ ทาง
ตอนเหนือของหมู่เกาะแบลีแอริก ห่างเพียง 25 กม. จากเมืองปัลมาเดมายอร์
กา นาท่านชม จัตรุ สั Plaza de la Constitucion จุดนัดพบของชาวเมืองใน
วันหยุดนอกจากนี้ย่านนีย้ ังเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึง่ เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย
จากนั้นนาท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์บาโธมิว โบสถ์โบราณยุคศตวรรษที่ 16
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวคาตาลัน นามว่า Joan Rubio หนึ่งในศิษย์เอก
ของอันโตนิโอ เกาดี (ศิลปินเอกแห่งสเปน) ได้เวลาอันสมควรนาท่านออก
เดินทางสู่ เมือง พอร์ต เดอ โซลเลอร์ เมืองท่าซึ่งตัง้ อยู่บนอ่าวรูปเกือกม้าทาง
ตอนเหนือของเมืองโซลเลอร์ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบริเวณชายหาด
ที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ ร้านขายสินค้าพื้นเมืองก่อนได้เวลาอัน
สมควรเดินทางกลับสู่ เมืองปัลมาเดมายอร์กา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) โบสถ์โกธิคโรมันคาทอลิก คู่บ้านคู่เมืองของเกาะ
มายอร์กา สร้างขึ้นตามบัญชาของกษัตริย์เจมส์ที่ 1 แห่งอารากอนในปี ค.ศ. 1229 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ.1601 โดย
ใช้เวลาร่วม 370 ปีในการก่อสร้าง และได้มีการปรับปรุงตามแบบฉบับของอันโตนิโอ เกาดี้ สถาปนิกและผู้ออกแบบผู้
มีชื่อเสียงแห่งเมืองบาร์เซโลนาในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1901-1914

15.00 น. นาท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือปัลมา เดอ มายอร์กา
16.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ ปัลมา เดอ มายอร์กา มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย์
คา่
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสาราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ
เลาจน์ หรือทากิจกรรมทีม่ ีภายในเรือสาราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษี
บนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายทีท่ ่านสามารถ
เลือกใช้บริการบนเรือสาราญ

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง
มาร์กเซย – อาร์ลส์
เช้า
09.00 น.
จากนั้น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาราญ
เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือมาร์กเซย์ ประเทศฝรัง่ เศส
นาท่านออกเดินทางสู่ เมือง อาร์ลส์ (Arles) ระยะทางโดยประมาณ 91
เมืองอาร์ลส์ ตั้งอยู่ริมฝัง่ แม่น้าโรน (Rhone river) เป็นแม่น้าที่ไหลผ่าน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปยังทางมุมตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส โดย
แม่น้าที่มีความยาวประมาณ 813 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังเป็นที่ตงั้ ของ
"โบราณสถานโรมันและโรมาเนสก์" (Monuments Romains Et
Romans)
แหล่งโบราณสถานโรมันโบราณที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้น
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในปีค.ศ. 1981 นาท่านชม สนามกีฬาโรมัน
โบราณ (Roman Arena) หรือ โรมัน แอมฟิเธียเตอร์ (Roman
Ampthitheatre) ตึกรูปร่างทรงกลมขนาดใหญ่ ที่สร้างขึ้นประมาณ ช่วง
ศตวรรษที่ 1 ภายในมีอัฒจรรย์สาหรับคนนั่งชมการแสดงต่างๆ หนึ่งใน
โบราณสถานโรมันที่ถูกยกให้เป็นมรดกโลกของเมืองอาร์ลส์ จากนั้นนา
ท่านชม โรงละครโรมันและคริปโตปอติกสุ โรงละครกลางแจ้งและชม
ทางเดินสถาปัตยกรรมโรมันโบราณ ที่มีความเก่าแก่มากแห่งหนึ่งของ
เมือง จานั้นนาท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์แซงต์ โทรแปงค์ เป็นโบสถ์แห่งบิชชอบ
แห่งเรืองของเมืองอาร์ลส์อีกด้วย จากนั้นได้เวลานาท่านเดินทางกลับสู่
เมืองมาร์กเซย

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
น าท่ า นชม มหาวิ ห ารนอเทรอดาม เดอ ลา การ์ ด ” (Notre-Dame de la
Garde) ศูนย์รวมพลังศรัทธาแห่งชาวคริสต์ในฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่บนจุดที่สูงที่สุด
ในมาร์กเซย ตัวอาคารมหาวิหารออกแบบสร้างด้วยสถาปัตยกรรมโรมันนีโอไบ
แซนไทน์ จากนั้นนาท่านชมบริเวณท่าเรือ Le Vieux Port เป็นท่าเรือเก่าแก่ของ
เมืองมาร์กเซย บริเวณท่าเรือนี้เป็นที่รู้จักกันในนามประตูสู่เมดิเตอร์เรเนียน ใน
อดีตท่าเรือแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจที่ส าคัญในการค้าระหว่าง
ประเทศ
นาท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย์
เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือ ลา สเปเซีย (La
Spezia)
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบน
เรือ

17.00 น.
18.00 น.
ค่า

วันทีห่ กของการเดินทาง
ลา สเปเซีย - ชิงเกว แตร์เร
เช้า
08.30 น.

กลางวัน
จากนัน้

17.00 น.
ค่า
20.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาราญ
เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) ประเทศอิตาลี นาท่าน นัง่ รถไฟสู่ ชิงเกว แตร์เร (Cinque
Terre) ชิงเกว แตร์เร อยู่ในแคว้นลิกูเรีย ประเทศอิตาลี ชื่อก็จะอ่านยากหน่อยๆ แปลได้ว่า ดินแดนหรือเมืองทั้งห้า
เพราะที่นี่มีหมู่บา้ นใหญ่ๆอยู่ 5 แห่ง คือ หมู่บ้าน Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, และ
Riomaggiore เป็นอีกหนึง่ สถานที่เที่ยวสุดฮิตของประเทศอิตาลี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านชมความงามของ หมูบ่ า้ นริโอแมกจิโอเน (RIOMAGGIORE) เป็นหมู่บา้ นที่อยู่ใกล้เมือง La Spezia มาก
ที่สุด มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 คึกคักรองลงมาจาก Monterosso al Mare หมู่บ้านนี้มีท่าเรือให้บริการทัวร์ดาน้า
และเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางแห่งความรัก (Via dell’Amore) เส้นทางเดินเท้าสาคัญที่เชื่อม 5 หมู่บ้านเข้าด้วยกัน
จากนั้นได้เวลานาท่านเดินทางกลับโดยรถไฟกลับสู่ที่เรือ ลา สเปเซีย

นาท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือลา สเปเซีย
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
เรือเดินทางออกจากท่าเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
เช้า
07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาราญ
เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ ชิวิคตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี
น าท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน (Vatican) รัฐอิสระที่เล็กที่สุดและเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์น ิกาย
โรมันคาทอลิก น าท่านแวะถ่ายรูปด้านนอกของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) ซึ่งได้รับการ
ขนานนามว่าเป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก รู้จักกันโดยชาวอิตาลีว่า Basilica di San Pietro in Vaticano
หรือ เซนต์ปีเตอร์บาซิลิกา (Saint Peter's Basilica) มหาวิหารนี้เป็นมหาวิหารหนึ่งในสี่ของมหาวิหารหลักใน
กรุงโรม ประเทศอิตาลี อยู่ในนครรัฐวาติกัน เป็นดินแดนที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรมและเป็นที่ประทับของพระ
สันตปาปา ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนาคริสต์ นิกาย Roman Catholic State of the Vatican City ซึ่งนคร
รัฐวาติกันจัดว่าเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก อันมีศูนย์กลางคือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ซึ่งได้รับการ
ออกแบบโดยอัจฉริยะบุคคล Michelangelo

จากนั้น

นาท่านถ่ายรูปกับ โคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ได้รับขนานนามว่าเป็นสนามกีฬา
กลางแจ้งที่ใหญ่สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซียน แห่งโรมันและสร้างเสร็จในสมัยจักรพรรดิไททัส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

กลางวัน

บ่าย

นาท่านชม น้าพุ เทรวี่ (Trevi Fountain) เป็นลานน้าพุและอนุสรณ์สถานที่จัดได้ว่าสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยนอกจากในเรื่องของความสวยงามแล้วที่นี่ยังมีเรื่อง
เกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับการโยนเหรียญอธิษฐานที่เป็นเสน่ห์ให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมกันอีกด้ วย จากนั้นนา
ท่านเดินทางสู่ ย่าน Spanish Steps หรือบันไดสเปน เป็นบันไดที่กว้างที่สุดและยาวที่สุดในทวีปยุโรป ซึ่งได้รับ
การตกแต่งสวยงามและล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมแกะสลักอันงดงามอันเป็นเอกลักษณ์แบบโรมันของกรุง
โรม รวมทั้งสถานที่จัดงานอีเว้นท์สาคัญๆหลายๆงานในช่วงที่ผ่านมา เช่น งานแสดงแฟชั่น จากนั้นอิสระให้ท่านช้
อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมตามอัธยาศัย

17.30 น. นาท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาราญ
20.00 น. เรือสาราญออกจากท่าเทียบเรือชิวิคตาเวคเคียมุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
วันที่แปดของการเดินทาง
เนเปิลส์ – ซอร์เรนโต
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาราญ
07.00 น.
เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี
08.00 น.
นาท่านออเดินทางสู่เมือง ซอร์เรนโต (Sorrento) เมืองนาง
เงือก เมืองตากอากาศอันเงียบสงบ เป็นเมืองเล็กๆอันเงียบ
สงบ ท้ อ งฟ้ า สี ค ราม น ้ า ทะเลใส อากาศเย็ น สบาย ภู มิ
ประเทศริมชายฝั่งส่วนจะเป็นหน้าผาสูง สลับกับหาดทราย
เล็กๆพอให้ลงเล่นน้าได้ มีภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแปลก
ตามีสีสันที่ไม่เหมือนที่ใด ทั้งบ้านเรือนสีสวยที่ ตั้งอยู่ริม
หน้าผา ในขณะที่ร่มชายหาดสีสดกางเป็นแถวแนวอยู่เบื้อง
ล่าง นาท่านแวะถ่ายรูป โบสถ์เซ็นต์ฟรานเซสโก (Church
of St.Francesco) เป็ น อ ี ก จ ุ ด ห นึ ่ ง ที ่ ส า มา ร ถ ชม
สวนสาธารณะและชมทิวทัศน์ชายฝั่งอ่าวเนเปิลส์ริมหน้า
ผาได้อย่างสวยงามจับใจ มีบันไดริมหน้าผาให้ลงไปเดิน
เล่นบนชายหาดเบื้องล่างได้ นาท่านแวะถ่ายรูปกับ วิหาร
แห่งซานแอนโตนิโน อีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่เก่าแก่
ที่สุดแห่งเมืองซอร์เรนโต
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย
น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเนเปิ้ลส์ หรือที่นิยมเรียกเป็นภาษาอิตาลีว่า นาโปลี ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในเมือง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ที่ได้รับการยอมรับ
จากทั่วโลกอีกทั้งยังเป็นเมืองหลักของแคว้านคัมปาเนีย และจังหวัดนาโบลีในอิตาลี ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งด้านตะวันตก
ของอิตาลีติดกับอ่าวเนเปิลส์กึ่งกลางระหว่างพื้นที่ภูเขาไฟ สองแห่ง คือ ภูเขาไฟวิซุเวียส และ กัมปีเฟลเกรย์
นอกจากนี้เมืองเนเปิลส์ยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และได้รับการขึ้นทะเบียน
จากองค์การยูเนสโก้ (Unesco) ให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995 นาท่านชมและถ่ายรูปกับจตุรัสเพิลบิสซิ
โต (Piazza del Plebiscito) หนึ่งในจตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองเนเปิ้ล ตั้งอยู่ใกล้ๆกับบริเวณอ่าว ซึ่งถูก
ล้อมรอบไปด้วยเหล่าอาคารสถานที่ที่มีความสาคัญของเมือง

จากนัน้

17.30 น.
ค่า

นาท่านเข้าชม ราชวังหลวงแห่งเนเปิล้ ส์ (Royal Palace of
Naples) เป็น 1 ใน 4 ของที่พานักของกษัตริย์แห่งราชวงศ์บูร์บง
(Bourbon Kings) หนึง่ ในราชวงศ์ที่สาคัญที่สุดในทวีปยุโรป
(***หากราชวังปิดให้เข้าชม ทางทัวร์จะจัดหาโปรแกรมทดแทน)
อิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม และ สินค้า
พื้นเมืองตามอัธยาศัย หรือจะเลือกเก็บภาพความน่าประทับใจ
ของเมืองเนเปิ้ล กับงานสถาปัตยกรรมของหมูอ่ าคารเก่าแก่
มากมายที่ยังคงสะท้อนความรุ่งเรืองของอาณาจักรโรมันใน
อดีตได้อย่างดีเยี่ยม
นาท่านเดินทางกลับสู่ท่าเทียบ เรือเนเปิ้ลส์
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาราญ
เรือเดินทางออกจากท่าเรือเนเปิ้ล เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือบาร์
เซโลนา ประเทศสเปน
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนาน
กับกิจกรรมบนเรือ

วันทีเ่ ก้าของการเดินทาง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสาราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถ
เลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทากิจกรรมที่มี
ภายในเรือสาราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขาย
สินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีก
มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ทา่ นสามารถเลือกใช้
บริการบนเรือสาราญ เช่น
Public Room
: บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้อง
อินเตอร์เนต
Entertainment
:ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจดั แสดงหรือจะ
เลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆ
หลากหลายสไตล์คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้อง
เล่นเกม
Sport and Activities
: สระว่ายน้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต,
มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness
: ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน,
โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน
ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสาราญ
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนาน
กับกิจกรรมบนเรือ

หมายเหตุ

ก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่าวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกาหนดลาดับการนากระเป๋าลง
จากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จาเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบ
เล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่ง
มาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทาการชาระในวันรุ่งขึ้น สาหรับท่านที่ตอ้ งการชาระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะ
ชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

วันทีส่ ิบของการเดินทาง
บาร์เซโลนา - เข้าชมมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ - เข้าชมคาซามิลา – ช้อปปิง้
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาราญ
05.00 น.
เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือบาร์เซโลนา ประเทศสเปน
07.30 น.
นาท่านเชคเอาท์ออกจากเรือสาราญ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ
จากนั้น
นาท่านเข้าชม สวนกูเอล (Guell park) "ปาร์ค กูเอล" หรือ "สวนสาธารณะปาร์ค กูเอล"(Park Guell) คือ
สวนสาธารณะที่เป็นผลงานการสร้างสรรค์ของสถาปนิกอันตอนี เกาดี อี กูรเ์ นต (Antoni Gaudi i Cornet)
หรือที่รู้จักกันใน นาม เกาดี สถาปนิกชาวคาตาลัน ประเทศสเปน ที่มีส่วนในการเคลื่อนไหวในแบบโมเดิร์นนิสโม
(อาร์ตนูโว) และมีชื่อเสียงเรื่องงานออกแบบที่มคี วามเป็นเอกลักษณ์และเป็นตัวของตัว เองอย่างสูง ตัวอย่างเช่น
ซากราดาฟามีเลีย ปาร์ค กูเอล คือ สวนสาธารณะที่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเหมือนสวนสาธารณะ เนื่องจาก
ภายในสวนนั้นถูกตกแต่งไปด้วยงานปฎิมากรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมที่ประดับตกแต่งลวดลายด้วย
เครื่องกระเบื้องโมเสกนับล้านชิ้น ขอแนะนาว่าต้องไม่พลาดไปชม "มังกรโมเสก" (Mosaic dragon) ที่ไต่คลาน
บนบันไดน้าพุ อันเป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอีกด้วย

กลางวัน
บ่าย

15.00 น.
18.45 น.
23.20 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเยี่ยมชม ย่าน Gothic Quarter เป็นชื่อเรียกสถานที่
แห่งหนึ่งในบาร์เซโลนา ที่เป็นจุดศูนย์รวมสถาปัตยกรรมใน
ยุคนีโอโกธิค เป็นเมืองเก่าที่เคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต นับเป็น
พันๆ ปี และมีการผสมผสานศิลปะ สถาปัตยกรรมในย่านนี้
ทั้งของเก่าและงานใหม่ๆ อย่างลงตัว สถานที่และกิจกรรมที่
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วันทีส่ ิบของการเดินทาง

จากนั้น

น าท่านชม มหาวิหารบาร์เซโลน่า Barcelona Cathedral มหา
วิ ห ารที ่ ส ร้ า งในสไตล์ โ กธิ ค เคี ย งคู ่ ก ั บ อาคารอื ่ น ๆ ในสไตล์
เดียวกัน ความวิจิตรของที่นี่ ทาให้มีความโดดเด่นสะดุดตา จาก
ศตวรรษที่ 13เป็นต้นมา ต้องใช้เวลาในการก่อสร้างกว่าจะแล้ว
เสร็ จ สมบู ร ณ์ น านมาก เกื อ บ 200 ปี ท ี เ ดี ย ว หากเจาะความ
ละเอียดในการสร้างมหาวิหารชิ้นนี้ก็ จะเข้าใจว่าทาไมต้องใช้เวลา
ก่อสร้างนานขนาดนี้
15.30 น. นาท่านเดินทางสู่สนามบินบาร์เซโลนา (BCN) เพื่อเชคอินและทา
Tax Refund
18.45 น. ออกเดิ น ทางจากสนามบิ น บาร์ เ ซโลนา กลั บ กรุ ง เทพฯ โดย
เที ่ ย วบิ น ที ่ TK1856 บริ ก ารอาหารกลางวั น เครื ่ อ งดื ่ ม และ
พักผ่อนบนเครื่องบิน
23.20 น. เดินทางมาถึงนครอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่อง

วันทีส่ ิบเอ็ดของการเดินทาง
01.45 น.
15.25 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK68
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(BON VOYAGE)

กาหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการ ปี 2565
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่ INSIDE) ท่านละ
อัพเกรดเป็นห้องพักแบบมีระเบียงทะเล
(พักห้องคู่ Sea-View Balcony) ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ
(คิดที่ห้องพักแบบ INSIDE ซึ่งเป็นราคาเริ่ม)
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคายืนยันได้ก็ตอ่ เมือ่ ทีน่ ั่ง confirm เท่านัน้ )
ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักค่าใช้จ่าย (ผู้ใหญ่)
(ไม่รวมตั๋ว BKK-IST-BCN-IST-BKK)

รอบปฐมฤกษ์ 6-16 พฤษภาคม 2565
115,900.17,000.45,000.90,000 – 115,000.22,000.-

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานา้ มันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564) **
ข้อแนะนาและแจ้งเพือ่ ทราบ
กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้าหนักไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้าหนักไม่เกิน 7 กก.

หมายเหตุ
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่ากว่า 16 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย
20 วัน ก่อนการเดินทาง
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง หากมีการยกเลิกทัวร์ซึ่งไม่ใช่ความผิดหรืออยู่เหนือการควบคุมของบริษัทเช่น
การปิดประเทศหรือห้ามเข้าประเทศของหน่วยงานราชการของประเทศนั้นๆ
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทน
เป็นลาดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจาเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุด
งาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคานึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทาง
ไว้ให้ได้มากที่สุด
5. การท่องเที่ยวนี้เป็นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือ
สละสิทธิ์ การใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้น ท่านได้ทาการตกลงหรือแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระมาแล้วหากท่านถูกปฎิเสธการเข้า
เมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
7. สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
8. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฎิเสธการ
เข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา



ค่าทัวร์รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85
ปี) ประกันครอบคลุมการติดเชื้อ Covid 19
ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ
ค่าบริการ (Service fee, Gratuities) บนเรือ
ค่าวีซ่าเชงเก้น
ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ

 ค่าทัวร์ไม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าตรวจ PCR Test ในกรณีที่สายการบินมีข้อกาหนดให้มีผลตรวจแสดง ณ จุดเชคอิน
ค่าพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง หรือไปจ่ายที่โรงแรมได้หากต้องการ Porter Servic
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์, แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าโรงแรมกักตัว ASQ หลังจากเดินทางกลับเข้าไทย (ถ้ามี)
ค่า Vaccine Passport

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตัว๋ เครือ่ งบินเอง (Land Only)
- ในกรณีลูกค้าดาเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะ
ทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่
เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตัว๋ เครือ่ งบิน
- ในการเดินทางเป็นหมูค่ ณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กาหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการ
บินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
- ท่านที่จะออกตั๋วเครือ่ งบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพือ่ ขอคายืนยันว่า
ทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้น
ยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
- เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้อง
- ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (TRIPLE
ROOM) ขึ้นอยู่กับข้อกาหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทาให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องทีพ
่ กั แบบ 3 เตียงได้
- โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนือ่ งจากอยู่ในแถบที่ มีอุณหภูมิต่า เครือ่ งปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
- ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือ
ย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครือ่ งบิน
- กรุณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครือ่ งบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น
ต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนาติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
- วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกัน
ในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (
ICAO )
- หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครือ่ งได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
- สาหรับน้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผู้โดยสาร
ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้าหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของ
สายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
- สาหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่ างสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่องได้ ต้องมีนา้ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาหนดให้ตา่ กว่ามาตรฐาน
ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนัก
ส่วนที่เกิน
- กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย
- ของมีคา่ ทุกชนิด ขอแนะนาไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ รวมถึง กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว
(ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยใน
กรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย
- กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้

เงือ่ นไขการชาระค่าบริการ
กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระเงิน ค่ามัดจาท่านละ 55,000.- บาท สารองทีน่ งั่ (ผูเ้ ดินทางพักเดีย่ ว)
ท่านละ 65,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง …. มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป
..... ชาระค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทาง 60 วัน (ชาระส่วนที่เหลือเต็มจานวน)
1. ชาระโดยเงินสด

 ค่าทัวร์ไม่รวม

2. ชาระด้วยการ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร เมื่อได้ทาการ
โอนเงินเข้าบัญชีของบริษทั แล้ว ... กรุณาส่ง Line มาที่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายผู้ดูแล หรือ Line @avenuetour หรือ
ส่งแฟกซ์ใบนาฝากมาที่ 02-231-3399 โปรดระบุชื่อผู้
ติดต่อ โปรแกรมที่เดินทาง และชื่อของเจ้าหน้าที่ที่ตดิ ต่อ

บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายให้ทา่ นชาระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล
ทัง้ นีเ้ พือ่ ความปลอดภัยในการชาระเงินของท่านเป็นสาคัญ
หมายเหตุ : ท่านที่ตอ้ งการใบเสร็จในนามนิตบิ ุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่
ออกใบเสร็จย้อนหลัง

เงือ่ นไขการยกเลิกการเดินทาง (ในทุก ๆ กรณี) ดังนี้ค่าบริการ
●ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 120 วันทาการ
ไม่มีคา่ ใช้จา่ ย
●ยกเลิก 30-119 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่ามัดจาเรือ, มัดจาตั๋ว
เครื่องบิน, ค่าวีซ่า หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจริง
●ยกเลิก 0-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง
หักค่าทัวร์เต็มจานวน
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าใน
ทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
*การยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหลังมัดจาแล้ว ทางบริษัทฯ คิดค่าดาเนินการ 2,000 บาท
*การยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหลังยื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ หักค่ายื่นวีซ่าเต็มจานวน และคิดค่าดาเนินการ 3,000 บาท

●หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยหากสามารถยื่น
ขอวีซา่ ได้ทันตามกาหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านัน้ และต้องไม่อยู่ใน
เงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
●หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวซี า่
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด

หมายเหตุ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
กรณีที่เกิดเหตุจาเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ทาให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้
ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุ
สุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจาเป็นสุดวิสัย โดย
จะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน
หากระหว่างการเดินทางท่านถูกเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือประเทศปลายทาง
ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทาให้ทา่ นไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ซึง่ ถือเป็นเหตุซงึ่ อยู่
นอกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ ี่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของ
สายการบิน, อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจรติดขัด และทรัพย์สินส่วนตัว
สูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่นอกเหนืออานาจการควบคุมของบริษัทฯ
ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ และ
ไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได้
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*** หมายเหตุ ***

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วเครื่องบินเอง (การแลกไมล์ หรือไป-กลับไม่พร้อมกรุ๊ป) กรุณาแจ้งพนักงาน
ขายก่อนล่วงหน้า 35 วัน หรือกรณีที่ลูกค้าต้องทาการออก
ตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ราคาดังกล่าวข้างต้น .... สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์
อัตราแลกเปลีย่ น, ค่านา้ มัน และค่าภาษีตา่ ง ๆ ของสายการบิน ฯลฯ

