
 

 

 

กลุ่มประเทศแคริบเบีย้นใต้ 12 วนั 

 ไมอามี่ – เปอร์โตริโก – ฟิลปิส์บูรก์ (เซ็นต์มาร์ติน) – เซนต์คิตส์ แอนด์ 
เนวสิ – แอนติกา – เซนต์ลูเซีย – บาร์เบโดส – ไมอามี่ 

 

 

สุดยอด....ทริปพเิศษ (ราคาสุดๆ) ... เที่ยวประเทศกลุ่มแคริบเบีย้นใต้ 

27 มี.ค.- 7 เม.ย. 2563 / 24 เม.ย.- 5 พ.ค. 2563 
160,000 บาท 

(ราคานีร้วมทวัร์พาเทีย่วทุกประเทศ...พกัห้องระบยีง Balcony ทุกห้อง) 

เรือส าราญรอยัลแคริบเบีย้น Freedom of the SEAS!!!  

บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใบอ นุญำตปร ะกอบ ธุรกิจน ำ เท ี่ย ว  เลขที่ 11/5171  

ชัน้ 16 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 เลขท่ี 170/51 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 

Tel :  (66) 02 261 2500       Fax :  (66) 02 261 2484 

E-mail : travel@regencytraveledu.com  /   education@regencytraveledu.com     Website : http//www.regencytraveledu.com 



 

 

Freedom of the SEAS!!! 

เรือขนาด 155,000 ตัน มีทั้งหมด 15 ช้ัน  
จุผู้โดยสารได้ 4,500 คน 

 
 

ประเภทห้องพกั (เตยีงสามารถแยกเป็น เตยีงคู่ได้) 

 



 

 

กลุ่มประเทศแคริบเบีย้นใต้ 12 วนั 
ไมอามี่ – เปอร์โตริโก – ฟิลปิส์บูรก์ (เซ็นต์มาร์ติน) – เซนต์คติส์ แอนด์ เน

วสิ – แอนติกา – เซนต์ลูเซีย – บาร์เบโดส – ไมอามี ่

 
 

วนัแรก กรุงเทพ – อสิตันบูล 
 

20.30 น. คณะพบเจ้าหน้าท่ีและมัคคุเทศก์ได้ท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าท่ี 9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชัว่โมง) เพลิดเพลิน
กบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวส่ีวนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหวา่ง
เท่ียวบิน  

 
วนัทีส่อง อสิตันบูล – ไมอามี่ 
 

06.05 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี แวะเปล่ียนเท่ียวบินเป็น TK 1389 อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอด

ภาษีภายในสนามบินตามอธัยาศยั 

 อาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั ภายในสนามบินแห่งใหม่ของอิสตนับูล 

13.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล สู่ สนามบินไมอาม่ี (ใชเ้วลาบินประมาณ 12.25 ชัว่โมง) 



 

 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเคร่ืองบิน 

18.55 น. เดินทางถึงสนามบินไมอาม่ี (MIA) น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Sheratom Miami Airport Hotel & Executive **** หรือเทียบเท่า  
 

วนัทีส่าม ไมอามี่ – ซานฮวน (เปอร์โตริโก) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินไมอาม่ี เพื่อเชคอิน 
10.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินซานฮวน ประเทศเปอร์โตริโก โดยเท่ียวบิน... (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 
13.01 น. เดินทางถึงสนามบินซานฮวน ประเทศเปอร์โตริโก 
 น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านเชคอินลงเรือส าราญ Royal Caribbean “Freedom of the Seas!!” ให้ท่านไดผ้อ่นคลายอิริยาบถ และใน

วนัแรกของการเชคอินลงเรือส าราญ ทางเรือจะมีพิธีการซอ้มหนีไฟ ดงันั้นทุกท่านจะตอ้งเขา้ร่วมการซอ้มหนีไฟ
ในวนัน้ี โดยทางเรือจะมีการเชคช่ือ ดงันั้นท่านตอ้งแสดงตน ณ จุดนดัพบ   

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 อิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 
20.30น. เรือส าราญออกจากท่าเรือ ซานฮวน มุ่งหนา้สู่เมืองชาร์ลอตตอ์ะมาลี แห่งเซนตโ์ทมสั (หมู่เกาะเวอร์จ้ิน) 
 

หมายเหตุ  กจิกรรม Shore Excursion ที่องิการท่องเทีย่วเชิงธรรมชาติและการดูสัตว์ทะเล อาจมีการปรับเปลีย่นหากสภาพ
อากาศไม่เอื้ออ านวย หรือกิจกรรมน้ันได้หยุดให้บริการจาก local supplier หรือ จากทางเรือ ซ่ึงจะมีแจ้งให้ท่าน
ได้รับทราบต่อไป 

 

วนัทีส่ี่  ฟิลปิส์บูรก์ (เซ็นต์มาร์ติน) 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ ฟิลิปส์บูรก,์ เซนตม์ร์ติน 
 น าท่านสัมผสัประสบการณ์ในการชมเมืองโดยการป่ันจกัรยาน (Bicycle Tour) น าท่านเท่ียวชมโบราณสถาน

และสถานท่ีส าคญัของเมืองฟิลิปส์บูรก์ ไม่วา่จะเป็นวงัปาสังกราฮาน (Pasanggrahan Royal Guesthouse), ท่าเรือ
กัปตันฮอดจ์ (Captain Hodge Wharf) และ สถานท่ีส าคัญอ่ืนๆเช่น The Cold Court House, Freedom Fighters 
monument, Salt Pickets monument ได้เวลาน าท่านเท่ียวชมความสวยงามของผืนน ้ าแห่งเมืองฟิลิปส์บูรก์ (ใช้
เวลาในการเท่ียวชมเมืองประมาณ 3 ชัว่โมง) 



 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

บ่าย อิสระให้ท่านได้พกัผ่อนและเดินเล่นบริเวณท่าเรือ เน่ืองจากกิจกรรมของทางเรือส าราญจะมีเฉพาะช่วงเช้า
เท่านั้น ดงันั้นท่านจะไดมี้เวลาพกัผอ่น หรือ ท ากิจกรรมบนเรือส าราญต่อไป 

 

 
 

17.00น. เรือส าราญออกจากท่าเรือเมืองฟิลิปส์บูรก ์มุ่งหนา้สู่ท่าเรือเมืองบาสแตร์ (สหพนัธรัฐเซนตคิ์สต ์แอนด ์เนวสิ) 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 อิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

วนัทีห้่า  บาสแตร์ (ประเทศสหพนัธรัฐเซนต์คิสต์ แอนด์ เนวสิ) 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
  น าท่านลงเรือคาตามารานเพื่อมุ่งหน้าสู่เกาะเนวิส ซ่ึงเป็นอีกเกาะหน่ึงแห่งสหพนัธรัฐเซนต์คิสต์ แอนด์ เนวิส 

สนุกสานกบักิจกรรมการนัง่เรือคาตามารานชมความสวยงามของทะเลแคริบเบ้ียน พร้อมทั้งด าน ้ าชมปะการัง
และความสวยงามของโลกใตท้ะเลแห่งอ่าว ซีครูด (Secluded bay) หากโชคดีท่านอาจไดพ้บเห็นเต่าทะเลแคริบ
เบ้ียน และ ปลากระเบน (Stingray) ท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณน้ี 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนับนเรือคาตามาราน (Light Meal) 
 

บ่าย น าท่านสู่ชายหาดเนวิส ให้ท่านไดผ้่อนคลายอิริยาบถ หรือจะเลือกด าน ้ าดูปะการังบริเวณเรียบหาด สมควรแก่
เวลาเรือคาตามาราน น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเมืองบาสแตร์ ให้ท่านไดอ้าบน ้ าและเปล่ียนเส้ือผา้ จากนั้นน าท่าน
เท่ียวชมเมืองบริเวณท่าเรือเมืองบาสแตร์ ซ่ึงมีสินคา้และของท่ีระลึกให้เลือกซ้ือ อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและ
เก็บภาพบรรยากาศของเมืองบาสแตร์ เมืองหลวงของสหพนัธรัฐเซนตคิ์ตส์และเนวิส  และเป็น 1 ในศูนยก์ลาง
เศรษฐกิจท่ีส าคญัของเกาะลีวาร์ด เมืองบาสแตร์ถือเป็น 1 ในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในแคริบเบ้ียนตะวนัออกอีกดว้ย 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94&action=edit&redlink=1


 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 อิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

21.00น. เรือส าราญออกจากท่าเรือเมืองบาสแตร์ มุ่งหนา้สู่ท่าเรือเมืองเซนตจ์อน ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา 
 
วนัทีห่ก  เซนต์จอนส์ (ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา) 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
  น าท่านสัมผสัประสบการณ์วา่ยน ้ ากบัปลากระเบน (Sting Ray) แห่งทะเลแคริบเบ้ียน พร้อมเก็บภาพความน่ารัก

ของปลากระเบนอย่างใกล้ชิด อิสระให้ท่านได้ว่ายน ้ าและด าน ้ าได้อย่างเต็มท่ีก่อนน าท่านกลับสู่เรือส าราญ 
(ระยะเวลาในการท าทวัร์ประมาณ 3 ชัว่โมง) สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ 

 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 
 

บ่าย  น าท่านเดินเล่นบริเวณท่าเรือเมืองเซนต์จอนส์ เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศแอนติกาและบาร์
บูดา ประเทศท่ีตั้งอยูใ่นเวสตอิ์นดีส์ ทะเลแคริบเบียน เซนต์จอนส์เป็นจุดศูนยก์ลางดา้นการคา้ของประเทศและ
เป็นเมืองท่าของเกาะแอนติกา น าท่านเท่ียวชมหมู่อาคารโบราณสีสันสวยงามและอิสระใหท่านไดเ้ลือกซ้ือของ
ฝากของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั โดยท่านตอ้งกลบัข้ึนเรือก่อนเวลา 16.00 น.  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99


 

 

   
17.00น. เรือส าราญออกจากท่าเรือเมืองเซนตจ์อน มุ่งหนา้สู่ท่าเรือเมืองแคสตรีส์ ประเทศเซนตลู์เซีย 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 อิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 
 
วนัทีเ่จ็ด  แคสตรีส์ (ประเทศเซนต์ลูเซีย) 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
  น าท่านสัมผสัความสวยงามของเกาะแคสตรีส์ แห่งประเทศเซนตลู์เซีย โดยท าท่านนัง่รถเท่ียวชมความสวยงาม

รอบเกาะ ไม่วา่จะเป็นสวนประวติัศาสตร์ Diamond Estate แห่งซูเฟรย ์ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโก
ให้เป็นมรดกโลกแห่งหน่ึงของประเทศเซนตลู์เซีย อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพสวนประวติัศาสตร์ไดต้ามอธัยาศยั 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สวนพฤกษศาตร์แห่งเซ็นตลู์เซีย ซ่ึงเป็นสวนไมด้อกไมป้ระดบัท่ีปลูกพืชพนัธ์
หลากหลานสายพนัธ์ุ ไม่วา่จะเป็นดอกไมใ้นแถบแคริบเบ้ียน รวมถึงน ้ าตก (Multicolor Waterfall) ซ่ึงนบัเป็นอีก
หน่ึงไฮไลทแ์ห่งเซนตลู์เซีย 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัในสวน โดยทางทวัร์จดัค่าอาหารใหท้่านละ 30 USD 
 

บ่าย  อิสระให้ท่านไดแ้ช่น าแร่ร้อน (Hot spring) แห่งเซนต์ลูเซีย ซ่ึงเช่ือว่าสามารถรักษาอาการปวดเม่ือยต่างๆได้ดี 
(หากท่านใดตอ้งการแช่น ้ าแร่ให้เตรียมชุดวา่ยน ้ าไปดว้ย ผา้ขนหนูสามารถน าจากเรือลงไปได)้ สมควรแก่เวลา
น าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ ระหวา่งทางท่านจะไดช้มทศันียภาพอนัแปลกตาแห่งประเทศเซนตลู์เซีย หากมี
เวลาท่านสามารถเดินเล่นบริเวณท่าเรือ พร้อมเลือกซ้ือของฝากและของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั 

 



 

 

 

18.00น. เรือส าราญออกจากท่าเรือเมืองแคสตรีส์ มุ่งหนา้สู่เมืองบริดจท์าวน์ ประเทศบาร์เบโดส 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 อิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

วนัทีแ่ปด  บริดจ์ทาวน์ (บาร์เบโดส) 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
  น าท่านเท่ียวชมเมืองบริดจท์าวน์ (Bridgetown) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศบาร์เบโดส ใน

อดีตเป็นเมืองหลวงหน่ึงในสามเมืองของสหพนัธรัฐอินเดียตะวนัตก สถานท่ีตั้งของเมืองก่อตั้งข้ึนโดยผูต้ ั้ ง
รกรากชาวองักฤษในปี ค.ศ. 1628 โดยการน าของเซอร์ วิลเลียม คอร์ตเทน ท่ีเซนตเ์จมส์ทาวน์ ปัจจุบนัเป็นเมือง
จุดหมายปลายทางท่ีส าคญัในแคริบเบียน มีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ สนเทศศาสตร์ การชุมนุม และท่าเรือ
ส าราญ และในวนัท่ี 25 มิถุนายน ค.ศ. 2011 ย่านเมืองเก่าและแกร์ริสัน ไดรั้บเลือกเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก 
(UNESCO World Heritage) อีกดว้ย น าท่านเท่ียวชมเมืองหลวงและสถานท่ีส าคญัๆของประเทศบาร์เบโดส ไม่
ว่าจะเป็นอาคารรัฐสภา (Parliament House) ซ่ึงสร้างในสมัยศตวรรษท่ี 18 จากนั้ นน าท่านชมจตุัรัสนักรบ 
(National Heroes Square)  และชมหมู่อาคารบ้านเรือนโบราณสีสันสวยงาม อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตาม
อธัยาศยั ก่อนน าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

บ่าย  น าท่านสัมผสัประสบการณ์ลงเรือด าน ้ า Atlantis Submarine เพื่อชมความสวยงามของโลกใตท้ะเล  (กิจกรรม
ดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดซ่ึ้งข้ึนกบัทางเรือส าราญเป็นส าคญั) 

 

17.00น. เรือส าราญออกจากท่าเรือเมืองบริดจท์าวน์ มุ่งหนา้สู่ท่าเรือเมืองซานฮวน เปอร์โตริโก ้
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 อิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1_%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81


 

 

วนัทีเ่ก้า  At Sea 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นในคลบั 
เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอด
ภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอนัหลากหลายท่ีท่าน
สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  :บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment  :ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย 
 Sport and Activities :สระวา่ยน ้า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  :หอ้งสปา ห้องสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

วนัทีสิ่บ  เมืองเก่าซานฮวน – ไมอามี่ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. น าท่านเชคเอาทอ์อกจากเรือส าราญ พร้อมกระเป๋าสัมภาระ เพื่อเท่ียวชมเมืองเก่าซานฮวนก่อนข้ึนเคร่ืองกลบั 

น าท่านเท่ียวชมเมืองเก่าซานฮวน (San Juan) เมืองหลวงของเปอร์โตริโก และเป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ี 42 ของ
สหรัฐอเมริกา เมืองซานฮวนเป็นเมืองเก่าแก่อนัดบั 2 ของเมืองในหมู่เกาะทะเลแคริบเบ้ียนท่ีถูกสร้างโดยชาว
ยุโรป เกาะแห่งน้ีถูกคน้พบโดยนกัเดินเรือช่ือดงั คริสโตเฟอร์ โคลมับสั ผูค้น้พบทวีปอเมริกาและไดต้ั้งช่ือตอน
คน้พบเกาะน้ีว่า San Juan Bautista แต่ต่อมาได้เปล่ียนช่ือมาเป็น Puerto Rico และในยุคสเปนเรืองอ านาจในปี 
1509 สเปนก็เขา้มายึดครองเกาะเปอร์โตริโก เน่ืองจากเป็นท่าเรือท่ีส าคญัในการล าเลียงเสบียงจากทวีปอเมริกา
เหนือและใตไ้ปยงัประเทศสเปน จนกระทัง่ปี 1898 จึงถูกยกให้สหรัฐอเมริกาหลงัจากสเปนแพส้งครามสเปน-
สหรัฐอเมริกา เมืองน้ีถือวา่เป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดภายใตเ้ขตอ านาจของสหรัฐอเมริกา และยงัเป็นศูนยก์ลางเมือง
ท่าท่ีส าคญัในสมยัก่อน น าท่านเท่ียวชมรอบเขตเมืองเก่าท่ีมีหมู่อาคารโบราณสีสัน สวยงาม สะทอ้นให้เห็นถึง
ความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่สมยัยงัอยูภ่ายใตก้ารปกครองของสเปน จนองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศให้เมืองเก่าซาน
ฮวน เป็นเมืองมรดกโลกตั้งแต่ปี 1982 อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมืองเก่าซานฮวน 



 

 

 
 

11.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินซานฮวนเพื่อเช็คอิน 
  อิสระอาหารกลางวนัภายในสนามบินตามอธัยาศยั 
13.45 น. เคร่ืองออกเดินทางจากสนามบินซานฮวน สู่ สนามบินไมอาม่ี โดยเท่ียวบิน AA1299 
16.45 น. เดินทางถึงสนามบินไมอาม่ี น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 น าท่านเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส 
20.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินไมอาม่ี (MIA) สู่ สนามบินอิสตนับูล โดยเท่ียวบินท่ี TK78 
 (ใชเ้วลาบินประมาณ 11.15 ชัว่โมง) บริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่น บนเคร่ืองบิน 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
วนัทีสิ่บเอด็   ไมอามี่ – อสิตันบูล 
 

15.05 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตนับูล แวะเปล่ียนเคร่ือง 
15.05 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตนับูล แวะเปล่ียนเคร่ือง 
17.55 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK58 (ใชเ้วลาบิน 9 ชัว่โมง)  
 สายการบินมีบริการอาหารค ่าระหวา่งเท่ียวบิน 
วนัทีสิ่บสอง   กรุงเทพมหานคร 
 

07.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 



 

 

 กลุ่มประเทศแคริบเบีย้นใต้ 12 วนั 

 ไมอามี่ – เปอร์โตริโก – ฟิลปิส์บูรก์ (เซ็นต์มาร์ติน) – เซนต์คิตส์ แอนด์ 
เนวสิ – แอนติกา – เซนต์ลูเซีย – บาร์เบโดส – ไมอามี่ 

 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  มีนาคม – เมษายน 2563 
ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน  (พกัหอ้ง Balcony ในเรือ) 160,000 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 35,000 
เด็กอาย ุ2-12 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  155,000 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ (เฉพาะเท่ียวบินของสายการบิน TK เท่านั้น) 
 (มีเพียง 6 ท่ีนัง่ในชั้นธุรกิจ : BKK-IST-MIA-IST-BKK) 

115,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน (ผูใ้หญ่) – หกัค่าตัว๋คืนท่านละ(BKK- IST-MIA-IST-BKK) 32,000 

ค่าวซ่ีาโคลอมเบีย ท่านสามารถใชว้ซ่ีาอเมริกาเขา้ได ้ ไม่รวมวซ่ีาอเมริกา 
**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี  8 กรกฎาคม 2563) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก.  กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียวแคริบเบ้ียนใต ้(ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TK/AA  (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนกั ไม่เกิน 20 กก./ใบ) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
▪ ค่าภาษีในประเทศทุกประเทศในรายการ 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), เรือพกัหอ้งมีระเบียง, รวม Gratuities แลว้ 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมค่าทิปต่างๆ 



 

 

 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าวซ่ีาอเมริกา (ลูกคา้จะตอ้งแสดงตนเพื่อยืน่วซ่ีา และ สัมภาษณ์ดว้ยตวัเองเท่านั้น) 

 ส าหรับการยื่นวีซ่าอเมริกา ลูกคา้สามารถด าเนินการยื่นวีซ่าดว้ยตนเองทั้งหมดได ้โดยเขา้ไปท าการสมคัรได้ทาง เว็บ    
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html (หากใช้ข้อมูลของทางบริษัท รบกวนติดต่อ) หากลูกค้าให้ทางบริษัท
ด าเนินการในส่วนของวีซ่าอเมริกาทั้งหมด เสียค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการเพิ่มท่านละ 7,000 บาท (ในกรณีน้ีทาง
บริษทัจะแจง้นดัหมายใหลู้กคา้มาท าการสัมภาษณ์อีกที) 

▪ ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะน าใหท้่านดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพื่อป้องกนัการสูญหาย 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีมิไดร้ะบุ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
    ส ารองที่น่ัง (ผู้เดินทางพกัเดี่ยว) ท่านละ 70,000 บาท 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 60 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ 
* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  
* ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ า 50% 
* ยกเลิก 30-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ าเตม็จ านวน 
* ยกเลิก 08-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเต็มจ านวน 
* ยกเลิก นอ้ยกวา่ 7 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จ านวน 
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวี

ซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน 

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html


 

 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี



 

 

เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตราฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้ าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึง
ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 



 

 

บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใบอ นุญำตปร ะกอบ ธุรกิจน ำ เท ี่ย ว  เลขที่ 11/5171  

 

ชัน้ 16 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 เลขท่ี 170/51 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 

Tel :  (66) 02 261 2500       Fax :  (66) 02 261 2484 

E-mail : travel@regencytraveledu.com  /   education@regencytraveledu.com     Website : http//www.regencytraveledu.com  

 

  

กลุ่มประเทศแคริบเบีย้นใต้ 12 วนั 
ไมอามี่ – เปอร์โตริโก – ฟิลปิส์บูรก์ (เซ็นต์มาร์ติน) – เซนต์คติส์ แอนด์ เนวสิ 

– แอนติกา – เซนต์ลูเซีย – บาร์เบโดส – ไมอามี ่
 

(ราคานีร้วมทวัร์พาเทีย่วทุกประเทศ...พกัห้องระบยีง Balcony ทุกห้อง) 
 

ราคาทวัร์ 160,000 บาท  27 ม.ีค.- 7 เม.ย. 2563  
  24 เม.ย.- 5 พ.ค. 2563 

 
 ล าดบั

ท่ี 

ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) หอ้งพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล ์ อาหาร 

     

     

     

     

     

     

     

     

ถงึ  ______________________________  จาก _____________________________________  

เบอรโ์ทร _________________________________ Email address_____________________________ 

*** กรุณาสง่ใบจองทวัรม์าที่เบอร ์02 261-2484  หรอื 02 261-2481 *** 


