สัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดหรูใน
เส้นทางเมดิเตอร์เรเนียน กับเรือสาราญ

MSC OPERA

เจนัว(อิตาลี) – มาร์กเซย์ (ฝรั่งเศส) –อาฌักซิโอ้ (ฝรั่งเศส) – เจนัว
(อิตาลี)
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เดินทาง : 10 – 15 เม.ย. 2561 ( 6 วัน 3 คืน )
เริ่มต้นที่

69,999บาท

รายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง

วันอังคารที่ 10 เม.ย. 61
กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ
(1)
19.00 น.
พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Q ประตูทางเข้าที่ 8 อาคาร
ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน การ์ต้า แอร์เวยส์ (Qatar Airways) เจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกในการเช็คอินตั๋วโดยสารเครื่องบิน กระเป๋าเดินทางเพื่อรับ
บัตรขึ้นเครื่องให้แก่ท่าน
21.25 น.
เดินทางสู่ สนามบินโดฮา ประเทศการ์ต้า โดยเที่ยวบิน QR 833
วันพุธที่ 11 เม.ย. 61
กรุงเทพฯ – โดฮา (การ์ต้า) – มิลาน – เจนัว (อิตาลี)
(2)
00.25 น.
เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศการ์ต้า เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
01.20 น.
ออกเดินทางจากสนามบินโดฮา สู่สนามบินมิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบิน QR 123
06.50 น.
เดินทางถึงสนามบินมัลเพนซ่า เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ตามเวลาท้องถิ่น (ประเทศอิตาลี)
ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง นําท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนํา
ท่านโดยสารรถโคชปรับอากาศเพื่อเดินทางไปเข้าสู่เมือง มิลาน เมืองหลวงทางแฟชั่นของ
อิตาลี เพื่อนําท่านชม มหาวิหารดูโอโม่ วิหารประจําเมืองอายุกว่า 600 ปี สัญลักษณ์แห่งเมือง
มิลาน ใหญ่ เป็ นอันดับสองของโลกรองจากมหาวิห ารเซนต์ปีเ ตอร์ แห่งนครวาติกันเท่ า
นั้นเอง ด้วยความสูงถึง 157 เมตร กว้าง 92 เมตร ยอดแหลม 135 ยอด ซึ่ง ยอดที่สูงที่สุ ด
ประดับด้วยรูปสลักพระแม่มาเรียสูง 4 เมตร หุ้มด้วยทองคําทั้งองค์ มีชื่อเรียกว่า มาดอนนิน่า
(Madonnina) ทั้งความอลังการและสง่างามของมหาวิหารดูโอโม่นี้ที่ ตั้งอยู่ ณ จตุรัสกลาง
เมืองมิลานดึงดูนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เข้ามาเยือนสักครั้งในชีวิตและดื่มด่ําศิลปะ
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กลางวัน
บ่าย
15.00 น.

18.00 น.

สถาปัตยกรรมแบบกอธิคที่ใช้เวลาสร้างกว่า 400 ปีจึงแล้วเสร็จ ทั้งยังรวมศิลปะต่างๆ ไว้อยู่
ในรูปนักบุญ และสัตว์ต่างๆ ที่เป็นหินอ่อนภายในมากมาย นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงกันนั้น
เป็นที่ตั้งของโรงอุปรากร ลา สกาลา สร้างในปี ค.ศ. 1776 เปิดให้มีการแสดง 2 ปีต่อมา มีรูป
ปั้นศิลปินผู้มีชื่อเสียงระดับโลก ลีโอนาร์โดดาวินชี อยู่ด้านหน้าโรงอุปรากรแห่งนี้ จากนั้น
ห้ามพลาดกับแหล่งช้อปปิ้งระดับโลกที่ แกลลอเรียวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 แหล่งรวมสินค้า
แบรนด์เนมมากมายให้เลือกชมเลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองท้า และนาฬิกา แบ
รนด์เนมชื่อดังมากมาย อาทิ หลุยส์ วิตตอวทฃm พราด้า, เฟอรากาโม่, อาร์มานี่, เวอร์ซาเช่
หรือแม้แต่สินค้าพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเดือนทางสู่เมืองเจนัว เมืองท่าที่สําคัญทางตอนเหนือของอิตาลี เมือง
หลวงของจังหวัดเจนัว แห่งแคว้นลิกูเรีย
นําท่านตรงสู่ท่าเรือฯ เพื่อดําเนินการเช็คอินขึ้นเรือสําราญ MSC OPERA รับบัตรขึ้นเรือ
หรือ Cruise Card บัตรสําคัญที่ท่านต้องพกติดตัวตลอดการเดินทางบนเรือสําราญฯ บัตรนี้
ใช้เป็นบัตรผ่านขึ้นเรือสําราญ เป็นกุญแจเปิดเข้าห้องพัก และใช้แทนเงินสดสําหรับค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ขณะท่านอยู่บนเรือสําราญ จากนั้นนําท่านผ่านพิธีการขึ้นเรือ MSC OPERA เรือ
สําราญสุดหรูของ MSC เมื่อขึ้นมาบนเรือสําราญแล้ว (หากเวลาเอื้ออํานวย) เจ้าหน้าที่จะพา
ท่านเดินชมภายในเรือสําราญเพื่อรับทราบถึงรายละเอียดและสถานที่ต่างๆ บนเรือสําราญ
*** ก่อนที่เรือสาราญจะทาการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลัก
สากล (Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่กาหนดไว้ โดยสังเกต
จุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน***
เรือสําราญล่องออกจากท่าเรือ เมืองเจนัว มุ่งหน้าสู่เมืองมาร์คเซย์ ประเทศฝรั่งเศส อิสระให้
ท่านพักผ่อนบนเรือสําราญ ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์
หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิ้งที่ร้านขาย
สินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความ
บันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสําราญ เช่น
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: บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต
: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซ้ํากันในทุกค่ําคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ
เลาจน์ บาร์ต่างๆ หลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายน้ํา, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต
Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
** ร้านสินค้าปลอดภาษีและคาสิโนจะเปิดหลังจากที่เรือสาราญล่องอยู่น่านน้าสากล**
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาราญ
หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย
ท่านสามารถชมโชว์สุดอลังการที่ทางเรือได้จัดไว้
Public Room
Entertainment

วันพฤหัสบดีที่ 12 เม.ย. 61
มาร์กเซย์ (ฝรั่งเศส)
(3)
เช้า
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ
08.00 น.
เรือสําราญจอดเทียบท่า ณ เมืองมาร์กเซย์ เมืองท่าทางฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนของฝรั่งเศส และ
เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของฝรั่งเศสรองจาก ปารีส และลียงเท่านั้น เมืองโรแมนติ
กแห่งนี้ตั้งอยู่ในแคว้นโพรวองซ์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส ได้รับเลือกให้เป็นเมือง
หลวงทางวัฒนธรรมยุโรปประจําปี ค.ศ. 2013
อิสระท่านท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง อาทิ
ทัวร์ชมเมือง (MRS06: 4.5 ชัว่ โมง/ EURO 45) นําท่านชมรอบๆ เมือง ชมสัญลักษณ์ของ
เมือง โบส์ถนอร์ทเธอร์ดาม สร้างขึ้นโดยในศตวรรษที่ 19 ใช้ศิลปสมัยนีโอโรมันไบน์เซน
ไทร์สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวสลับเทา ตั้งตระหง่านสง่างามอยู่บนยอดเขา ประกอบด้วย
วิหารโบราณ 2 ส่วนบนและส่วนล่าง ว่ากันว่าช่วยปก
ปักษ์รักษานักเดินเรือยามล่องเรือในทะเลจากนั้นลัดเลาะ
เรียบถนนริมชายฝั่งผ่านชม ชาร์โตว์และสวนสวยที่ตั้งอยู่
ไม่ห่างจากมหาสมุทร แวะชมสวนสาธารณะ
Longchamps กลางเมือง ให้ท่านได้พักผ่อน และถ่ายรูป
เป็นที่ระลึก จากนั้นอิสระเดินเล่นถ่ายรูปบริเวณท่าเรือเก่าวีเยอซ์ (Vieux) ที่มีทัศนียภาพสวย
และเป็นเอกลักษณ์ในตัวเอง (ไม่รวมอาหาร)
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กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ
พักผ่อนบนเรือสําราญตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญ
มากมายได้ตามใจชอบ ท่านสามารถเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสําราญ ไม่
ว่าจะเป็นสปา, ซาวน่า, ห้องอาหารบุปเฟ่ต์, ร้านขายสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) และ
กิจกรรมสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย

ค่า

รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย
ท่านสามารถชมโชว์สุดอลังการที่ทางเรือได้จัดไว้
เรือสําราญล่องออกจากท่าเรือ มาร์กเซย์

19.00 น.

วันศุกร์ที่ 13 เม.ย. 61 อาฌักซิโอ้ (ฝรั่งเศส)
(4)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ
09.00 น.
เรือสําราญจอดเทียบท่า ณ เมืองอาฌักซิโอ ประเทศฝรั่งเศส เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคอร์
ซิก้า (Corsica) บ้านเกิดของจักรพรรดินโปเลียนที่ 1 (Napoleon Bonaparte) มีทัศนียภาพ
งดงามทั้งขุนเขาและป่า ตัวเมืองมีสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองส์ให้เห็นอยู่โดยทั่วไป
อิสระท่านท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง อาทิ
ทัวร์ชมเมือง (AJA01: 3 ชั่วโมง/ EURO 45) นําท่านเพลิดเพลินกับการนั่งรถเลาะเที่ยวชม
ในเมืองน่ารักแห่งนี้ ผ่านชมสถานที่ต่างๆ รวมถึงโบสถ์ สวนสวย Casone ใจกลางเมือง จุด
ชมวิวพระอาทิตย์ตกที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว บริเวณเมืองเก่า (พาเดินชม) ที่แทรกไป
ด้วยอนุสาวรีย์ของนโปเลียนเป็นระยะ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ
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บ่าย

ค่า

พักผ่อนบนเรือสําราญตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญ
มากมายได้ตามใจชอบ ท่านสามารถเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสําราญ ไม่
ว่าจะเป็นสปา, ซาวน่า, ห้องอาหารบุปเฟ่ต์, ร้านขายสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) และ
กิจกรรมสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย
ท่านสามารถชมโชว์สุดอลังการที่ทางเรือได้จัดไว้
เรือสําราญล่องออกจากท่าเมือง เมืองอาฌักซิโอ

18.00 น.
หมายเหตุ
ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้อง
จัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้า ห้อง โดยแยกข้าวของเครื่ องใช้ที่จํ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะ
เจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้
ท่านตรวจเช็คก่อนทําการชําระในวันรุ่งขึ้น สําหรับท่านที่ต้องการชําระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จ
ค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ
วันเสาร์ที่ 14 เม.ย. 61
เจนัว – มิลาน (อิตาลี)
(5)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ
09.00 น.
เรือสําราญจอดเทียบท่า ณ เมืองเจนัว ประเทศอิตาลี
10.00 น.
นําท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือสําราญ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกท่านจะต้องมายืนยัน

ระบุรับด้วยตนเอง จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเจนัว หรือ เจโนว่า เมืองท่าทางทะเลที่
สําคัญทางตอนเหนือของอิตาลี เป็นเมืองหลวงของจังหวัดเจนัว แคว้นลิกูเรีย มีความรุ่งเรือง
เป็นอย่างมากตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 จนมาถึงต้นศตวรรษที่ 18 จึงได้ถูกกองทัพของจักรพรรดิน
โปเลียนบุกเข้ามายึดครอง และผนวกดินแดนแห่งนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของฝรั่งเศส แต่ก็เป็น
เพียงแค่ระยะสั้นๆ เมื่อนโปเลียนเริ่มเสื่อมอํานาจลง
หลังจากนั้นเจนัวก็กลับมาฟื้นฟูบ้านเมืองและกลับเข้า
มาเป็ นส่ ว นหนึ่ งของอิ ต าลี จ วบจนถึ ง ปั จ จุ บัน เจนั ว
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เปรียบเสมือนดังไข่มุกที่แสนเลอค่าของอิตาลี เพราะสามารถทํารายได้เข้าประเทศได้อย่าง
เสมอต้นเสมอปลายไม่ ว่ าจะในฐานะเมื องท่า ที่ สํ าคั ญ หรื อจะในฐานะเมื องท่ องเที่ ย วที่
นักท่องเที่ยวต่างเลือกที่จะมาเยือนให้ได้ซักครั้งในชีวิต แล้วนําท่านเดินชมบริเวณเมืองเก่าที่
มีถนนสายเล็กที่ลัดเลาะไปตามอาคารบ้านเรือนตั้งแต่ยุคกลางแทรกความงดงาม เงียบขรึม
แต่มีมนต์ขลังของความเป็นยุคนั้นถ่ายทอดมายังปัจจุบัน ท่านจะได้ผ่านชมความงามของ
วิหารประจําเมือง Genoa Cathedral ผ่านชมวังเจ้าเมืองเก่า ซึ่งปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ และ
ศูนย์วัฒนธรรม Palazzo Ducale จากนั้นผ่านชมจตุรัสกลางเมือง Piaza de Ferrari สถานที่นัด
พบ แฮงค์เอ๊าท์ หรือแม้แต่ช้อปปิ้งของชาวเจนัว
กลางวัน
บ่าย

22.45 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่มิลาน ระหว่างทางให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ Outlet ตลอดบ่าย
จนได้เวลานัดหมาย นําทําท่านเดินทางสู่สนามบิน มัลเพนซ่า เมืองมิลาน เพื่อเดินทางกลับ
ประเทศไทย
ออกเดินทางจากสนามบินมัลเพนซ่า เมืองมิลาน ประเทศอิตาลีโดยเที่ยวบิน QR 118

วันอาทิตย์ที่ 15 เม.ย. 61
โดฮา (การ์ต้า) – กรุงเทพฯ
05.40 น.
เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศการ์ต้า เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
08.40 น.
ออกเดินทางจากสนามบินโดฮา โดยเที่ยวบิน QR 832
19.00 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (Bon Voyage)

(6)

###
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อัตราค่าบริการ (คณะผู้เดินทางเป็นผู้ใหญ่ขั้นต่า 15 ท่าน)
ช่วงวันเดินทาง

ผู้ใหญ่พกั ห้องคู่

คนที่ 3 และ 4

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี

10 – 15 เม.ย. 61

(คนที่ 1 และ 2)

(พักกับคนที่ 1 และ 2)

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง

69,999

-

-

75,999

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง

72,999

-

-

79,999

ห้องพักแบบมีระเบียง

74,999

-

-

82.999

พักเดี่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม:
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด สายการบิน Qatar Airways (ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป)
2. ห้องพักบนเรือสําราญ 3 คืน
3. รถรับส่งจากสนามบินและท่าเรือ
4. อาหารทุกมื้อ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น
6. หัวหน้าทัวร์คนไทยร่วมเดินทางเพื่อดูแลคณะ
7. ภาษีท่าเรือ,ภาษีน้ํามันสายการบิน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดนํ้ามันโลกซึ่งประกาศโดย
สายการบินทางบริษัทฯอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลง
9. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสําหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หาก
น้ําหนักหรือจํานวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กําหนดท่านอาจต้องชําระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่
เคาน์เตอร์เช็คอิน
10. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สําหรับผู้ ที่อายุไม่เกิน 70
ปี)
11. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สําหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
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อัตรานี้ไม่รวม:
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ ในกรณีออกใบกํากับภาษี
2. ทิปพนักงานบนเรือ วันละ Euro 10 ต่อวัน/ท่าน
3. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ,ค่าวีซ่าอื่น ๆ (ถ้ามี)
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
เงื่อนไข:
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 15 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อน
หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการ
ประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง
การสารองการเดินทาง:
1. บริษัทฯ ขอรับค่ ามัดจําสําหรับการสํารองท่านละ 30,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัท
ภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชําระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 60 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการ
สํารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดําเนินการ
3. เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัททุกกรณี ที่ได้
ระบุไว้โดยทั้งหมด
4. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาแพคเกจ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ ไม่ว่า
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
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กรณียกเลิกการเดินทาง

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 - 45 วัน หักค่าบริการ ยึดค่ามัดจํา 30,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 - 29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 28 – 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
หมายเหตุ:
1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯไม่สามารถคืน
ค่าทัวร์ให้ได้
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ
เป็นต้น
5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ย วตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของ
สายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็น
หลัก
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การนําสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือ
กลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและ
ผิดกฏหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลีย
่ นแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตัว
๋ โดยสาร
เครือ
่ งบิน, ค่าธรรมเนียมของตัว
๋ และภาษีนา้ มัน และอืน
่ ๆ โปรด
ตรวจสอบราคากับทางบริษท
ั อีกครัง
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