
 

 

 

ล่องเรือทะเลเอเจีย้น & เอเดรียติค 10 วนั (Costa Luminosa) 
อติาล ี– กรีซ – มอนเตเนโกร – โครเอเชีย 

 

 ***โปรโมช่ัน...สายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ส (TK)*** 

เร่ิมต้นท่ี…. 91,900 บาท 

11 - 20 เมษายน 2563 
  

(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น / รวมทิปไกด์และคนขับรถ / ราคานีร้วมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ) 
 

เวนิส – บารี – คอร์ฟู – เอเธนส์ – บุดวา – กอเตอร์  – ดูบรอฟนิค - เวนิส 
 

ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมกีารปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซ่ึงทางทัวร์จะท าการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป 
ท่องเท่ียว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ 
ช่วงวันเดินทางปี 2563 ตรงกบัวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ของฝ่ังยุโรป สถานท่ีท่องเท่ียวบางแห่งและร้านช้อปป้ิงอาจปิดท าการ 

บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญำตปร ะกอบธุ รก ิจน ำ เท ี่ยว  เลขที่ 11/5171  

ชั้น 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 



 

 

Costa Luminosa (คอสต้า ลูมิโนซ่า) 
เรือมีขนาด 92,600 ตัน จุผู้โดยสารได้กว่า 2,260 คน มีทั้งหมด 12 ช้ัน 

ประเภทห้องพกั (เตียงสามารถแยกเป็น เตียงคู่ได้) 
 

▪ ห้องพักบนเรือแบบกรุ๊ปจะเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง                       
( TRIPLE ROOM ) ต้องท าการตรวจสอบกับบริษัท เน่ืองจากห้องพกับนเรือ ที่สามารถพกัได้ 3 ท่าน มีจ านวนจ ากัด 

▪ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเลขห้องพักให้กับคณะ เน่ืองจากห้องพักบนเรือเป็นการจองแบบกรุ๊ป และ ขึน้อยู่กับข้อก าหนด
ของประเภทห้องพกัในระดับที่ต่างกัน ซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องพกัติดกันหรือ ช้ันเดียวกัน ตามที่ลูกค้าต้องการ 

▪ ทั้งนีห้้องพกัแบบมีระเบียงที่จองแบบกรุ๊ป อาจเจอห้องที่ติดเรือชูชีพได้ 

ห้องพกัแบบธรรมดา  (Interior) 

 
 

ห้องพกัมีระเบียงวิวทะเล  (Ocean View with Balcony) 

 
 

 

11 เม.ย. 63 กรุงเทพมหานคร  
 

18.30 น. คณะพบเจ้าหน้าท่ีและมคัคุเทศก์ได้ท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 



 

 

21.45 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน  TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชัว่โมง) เพลิดเพลิน
กบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง สายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เท่ียวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี  

 

12 เม.ย. 63 อสิตันบูล – เวนิส 
 

04.10 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน TK1873 อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตนับูลซ่ึงมีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย  

06.55 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่สนามบินเวนิส (VCE) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส บริการ
อาหารเชา้บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.30 ชม.) 

08.25 น. เดินทางถึงสนามบินเวนิส ประเทศอิตาลี 
 

 
 

น าท่านลงเรือเพื่อเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice) เมืองท่ีไม่มีรถว่ิงเขา้ถึงได ้น าท่านชมเมืองเวนิส เมืองหลวง
ของแควน้เวเนโต เมืองสุดยอดแห่งความโรแมนติก  เวนิสถูกสร้างขึ้นจากการเช่ือมเกาะเล็กๆจ านวนมากเขา้
ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเลเอเดรียติก  เป็นเมืองท่าโบราณและเป็นเมืองท่ีใช้
คลองในการคมนาคมมากท่ีสุด  โดดเด่นดว้ยบา้นเรือนริมน ้ าและเรือกอนโดลาอนัน่าหลงใหล เมืองเวนิสไดรั้บ
ฉายาวา่ ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก (Queen of the Adriatic), เมืองแห่งสายน ้ า (City of Water), เมืองแห่งสะพาน 
(City of Bridges), และ เมืองแห่งแสงสว่าง (The City of Light) น าท่ านชมเมืองเวนิซ  เมืองในฝันของ
นกัท่องเท่ียวหลายๆ คน น าท่านชม จตัุรัสเซนตม์าร์โคและพระราชวงัดอจจ์ ศูนยก์ลางของเกาะเวนิส ผ่านชม
และแวะถ่ายรูปบริเวณสะพานถอนหายใจ (Ponte Dei Sospiri) ท่ีเช่ือมระหว่างพระราชวงัโบราณกับเรือนจ า
โบราณ ซ่ึงมีต านานเล่าถึงนักรักคาสโนว่าท่ีเคยถูกคุมขังในคุกแห่งน้ี จากนั้ นให้ท่านได้แวะถ่ายรูปกับ                 
มหาวิหารเซนต์มาร์โค (San Marco Basilica) ซ่ึงเป็นอาคารท่ีผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ 
อาหรับ โรมันเนสก์ เรเนซองส์ เขา้ไวด้้วยกัน ในมหาวิหารน้ีเช่ือว่าเป็นท่ีบรรจุศพของนักบุญเซนต์มาร์ก  
อิสระให้ท่านไดถ้่ายรูปโดยรอบบริเวณจตุรัสเซนต์มาร์โค หรือจะ เลือกชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมท่ีมีมากมาย
รายล้อมรอบจัตุรัส ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Hermes, Tods, Prada และอ่ืนๆอีกมากมาย 



 

 

(***ร้านคา้บางส่วนอาจปิดให้บริการในวนัอาทิตยแ์ละวนัหยุดสากล) ไดเ้วลาน าท่านนัง่เรือเพื่อเดินทางกลบัสู่
ฝ่ังเวนิสเมสเตร์ 
 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
14.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเวนิส (Venice) เพื่อเชค็อินขึ้นเรือ Costa Luminosa 
17.00 น. เรือออกจากท่าเทียบเรือมุ่งหนา้สู่ เมืองบารี ประเทศอิตาลี 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 

13 เม.ย. 63 บารี (อติาล)ี 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ  ไม่ว่าจะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ี
ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน์, หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เนต 
Entertainment  :ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย
สไตล,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา, ห้องสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

 
 
14.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี  เมืองบารี (ประเทศอิตาลี) เมืองท่ีอยู่ใกล้กับทะเลเอเดรียติก จนได้รับสมญานามว่า

“แคลิฟอร์เนียตอนใตข้องอิตาลี” เป็นเมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นการคา้ เป็นศูนยก์ลางการเดินเรือและ
ศูนยก์ลางของอาณาจกัรไบเซนไทน์ทางตอนใตข้องอิตาลี  เป็นเมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนา เน่ืองดว้ย
เซนต์นิโคลสัมาจาริกแสวงบุญท่ีเมืองน้ี  ในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เมืองไดถู้กท าลายดว้ยระเบิดไดนามิก  



 

 

และไดท้ าการบูรณะสร้างเมืองขึ้นใหม่ ปัจจุบนัจึงเห็นบา้นเรือนท่ีทนัสมยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก  แต่ยงัคงสามารถ
เห็นซากความเจริญในอดีตท่ียงัคงเหลือไว ้น าท่านถ่ายรูปกบัป้อมปราการประจ าเมือง (Fortress) ขนาดใหญ่
ของเมืองบารีท่ีสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการเขา้ยึดครองจากการล่าอาณานิคมในสมยัก่อน น าท่านเขา้ชมความ
ยิ่งใหญ่ของปราสาทท่ีมีป้อมปราการล้อมโดยรอบ จากนั้นน าท่านชมวิหารซานนิโคลัส (Basilica di San 
Nicola) ซ่ึงสร้างขึ้นเพื่อร าลึกถึงเซนตนิ์โคลสั  ผูอุ้ปถมัภข์องเมืองซ่ึงเป็นผูท่ี้น าความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนามา
ให้ทางตอนใตข้องประเทศอิตาลี  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน (Walking street) อิสระให้ท่านไดเ้ดิน
เล่นชมบา้นเรือนและ สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามของเมืองบารี ซ่ึงตั้งอยูริ่มชายฝ่ังทะเลเอเดรียติก หรือจะเลือกซ้ือ
ของฝากหรือสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆมากมาย 

 

19.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบารี 
20.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือบารี เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือคอร์ฟู ประเทศกรีซ 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

14 เม.ย. 63 คอร์ฟู (กรีซ) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่าเรือคอร์ฟู (Corfu) ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีในนาม “เกาะมรกต” เน่ืองดว้ยความเขียวชะอุ่มและ

สวยงามในตวัมนัเอง อนัเป่ียมไปดว้ยวฒันธรรมอนัหลากหลายและแนวชายฝ่ังท่ีสวยงามหาใดเปรียบ น าท่าน
เดินทางเข้าสู่เขต Paleokastritsa สู่จุดชมวิวบนยอดเขาท่ีสามารถมองเห็นตัวเมืองเก่าและทะเลไอโอเน่ียน       
อนัเป็นท่ีมาของเทพนิยายกรีกของการพบกนัระหว่าง Odysseus และ Nausica ระหว่างทางชมวิถีชีวิตของชาว
ท้องถ่ินโดยเฉพาะการปลูกต้นมะกอกและต้น Cyprus ผ่านหมู่บ้านเล็กๆหลากสีสัน น าท่านชมโบสถ ์
Monastery of the Virgin โบสถเ์ล็กๆบนยอดผาสไตลก์รีก Byzantine ท่ีมีระฆงัสองอนัแขวนอยู่บนยอด อิสระ
ใหท้่านถ่ายภาพและเลือกซ้ือผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินท่ีท าจากตน้มะกอก อาทิ ไมม้ะกอกแกะสลกั ครีม สบู่ช่ือดงัของ
เกาะคอร์ฟู จากนั้นน าท่านเดินทางถ่ายรูปกบั โบสถ ์Vlacheraina monastery โบสถเ์ล็กๆ ตั้งอยูก่ลางเกาะขนาด
เลก็ยื่นออกไปในทะเล จากนั้นน าท่านสู่ เมืองเก่าคอร์ฟู เมืองเก่าท่ีตั้งอยูบ่นเกาะคอร์ฟู (Corfu) โดยมีพื้นท่ีเพียง 
593 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่นอกชายฝ่ังตะวนัตกของแอลเบเนีย (Albania) และกรีซ เมืองเก่าคอร์ฟู ไดรั้บการ
รับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.2007 น าท่านแวะถ่ายรูปกบั ป้อม Palaio Frourio ซ่ึงมี
ความเก่าแก่ แมว้่าบางส่วนจะถูกกดัเซาะจากน ้ าและลมทะเลไปบา้งแลว้ก็ตาม ตวัป้อมไดรั้บการบูรณะมาเป็น
อย่างดี ปัจจุบนัถูกใช้เป็นสถานท่ีส าหรับกิจกรรมหลายอย่าง เช่น งานคอนเสิร์ตและอ่ืนๆ น าท่านชมอาคาร
บา้นเรือนแบบนีโอคลาสสิค ส่วนหน่ึงสร้างขึ้นจากยคุเวนิส อีกส่วนเป็นการก่อสร้างยคุหลงั  

 

13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองคอร์ฟู 
 



 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
 

14.30 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือคอร์ฟู เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือพีราอุส ประเทศกรีซ 
 อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน

คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ  ไม่ว่าจะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ี
ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

15 เม.ย. 63 เอเธนส์ (กรีซ) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ  ไม่ว่าจะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ี
ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room : บาร์และเลาจน์, หอ้งสมุด, ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย
สไตล,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา, ห้องสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

12.30 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่าเรือพีราอุส ประเทศกรีซ 
 น าท่านเท่ียวชมกรุงเอเธนส์  น าท่านชมอะโครโปลิส โบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์และ

โบราณคดีซ่ึงตั้งอยู่บนภูเขาสูง  เช่ือกนัว่าบนเนินเขาแห่งน้ีเป็นท่ีสถิตของเทพีอาเธน่า เทพีแห่งนกัรบ น าท่าน
ชมวิหารพาร์เธนอน  วิหารศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่เทพีเอเธน่า อนัเป็นวิหารท่ีสร้างดว้ยหินอ่อนทั้งหลงั
รายลอ้มดว้ยเสาหินแบบดอริคซ่ึงไดรั้บการยอมรับว่าเป็นสถาปัตยกรรมช้ินเอกของโลกท่ีสร้างขึ้นในโลกยุค
คลาสสิคหรือยคุทองของกรีซ  ช่วงประมาณ 450-300  ปีก่อนคริสตกาล และทัว่โลกต่างยอมรับกนัว่าเป็นวิหาร   
แบบดอริคท่ีใหญ่และสมบูรณ์แบบท่ีสุดในโลกศิลปะของกรีซ  ผ่านชมสถานท่ีส าคญัในสภาพซากปรักหักพงั
ต่างๆซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความยิง่ใหญ่ของชุมชนในอดีต  ชมประตูชยัเฮเดรียน  หอสมุดแห่งชาติ  ศูนยร์วมของ
ปราชญ์สมยัโบราณ  น าท่านแวะถ่ายรูปกับสนามกีฬาโอลิมปิค ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่และใช้ในการ



 

 

แข่งขนักีฬาโอลิมปิคเป็นคร้ังแรกในปีค.ศ.1896  น าท่านผ่านชมจตุัรัสซินตัก๊ม่า (Syntagma Square)  ท่ีตั้งของ
รัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม น าท่านเดินทางสู่ย่านเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอะโครโปลิส ท่ีเรียกว่า 
พลากา้ (PLAKA) แหล่งรวมนักท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปดว้ย ร้านคา้ 
บาร์ ภตัตาคารคึกคกัพลุกพล่านไปดว้ยผูค้นทั้งกลางวนัและยามค ่าคืน อิสระเชิญใหท้่านชอ้ปป้ิงของฝากของท่ี
ระลึกมากมาย สุดเขตย่านพลากา้ คือย่านเมืองใหม่อุดมไปดว้ยร้านคา้แฟชัน่หรูระดบัโลก และ ถนนคนเดินท่ี
เป็นระเบียบสวย 

18.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือพีราอุส 
19.30 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือพีราอุส เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือกอเตอร์ ประเทศมอนเตเนโกร 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 
 

16 เม.ย. 63  At Sea 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นในคลบั 
เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอด
ภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายท่ีท่าน
สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  :บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment  :ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย 
   สไตล ์คาสิโน ดิสโกเ้ธค ห้องเล่นเกม 
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 

  

17 เม.ย. 63 บุดวา – กอเตอร์ (มอนเตเนโกร) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่าเรือเมืองกอเตอร์ (Kotor)  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบุดวา (Budva) (ระยะทางประมาณ 35 กม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) เมืองโบราณอีก

แห่งของประเทศมอนเตเนโกร ตั้งอยู่บนชายฝ่ังทะเลเอเดรียติก ทางตอนใตข้องประเทศ เมืองบุดวาเป็นเมือง
ท่องเท่ียวตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งของมอนเตเนโกรและเป็นท่ีตั้งของโรงแรมและรีสอร์ทมากมาย เมือง
บุดวา สร้างขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี 5 เคยเป็นเมืองขึ้นของชาวเวนิส กว่า 400 ปีเช่นเดียวกับเมืองกอเตอร์ จึง
ได้รับอิทธิพลจากวฒันธรรมของชาวเวนิส  แต่ในสมยัศตวรรษท่ี 18 มอนเตเนโกรเคยตกเป็นเมืองขึ้นของ
อาณาจกัรออตโตมนั นอกจากน้ีเมืองบุดวาเป็นอีกเมืองท่ีเป็นท่ีจบัจอ้งของประเทศล่าอาณานิคมทั้ง ฝร่ังเศส 
ออสเตรีย และ รัสเซีย และในปี 1918 ตกเป็นของประเทศยูโกสลาเวีย น าท่านชมความงามภายในตวัเมืองเก่า 
หรือ Stari Grad (Old Town) และน าท่านถ่ายรูปกบัโบสถเ์ซ็นตจ์อห์น (Church of Saint John) ซ่ึงภายในโบสถ์
มีภาพไอคอนพระแม่มารี “Madonna in Punta” ประดิษฐานในโบสถแ์ห่งน้ี 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองกอเตอร์ (Kotor) เมืองชายฝ่ังทะเลแสนสวยอีกเมืองของประเทศมอนเตเนโกร 
ประเทศซ่ึงไดรั้บการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน” โดยประเทศสาธารณรัฐมอนเตเนโกรน้ี 
ตั้งอยู่ทางตอนใตข้องทะเลเอเดรียติค ถึงแมส้ถานท่ีโดยรวมของประเทศจะมีขนาดเล็กมาก แต่ก็อุดมสมบูรณ์
ไปดว้ยธรรมชาติอนังดงาม ชายหาดอ่อนละมุนคล่ืนสงบไม่รุนแรงจนเกินไป ทะเลสาบน ้าเงินเขม้ใส แม่น ้ าใส
ไหลเช่ียวและภูเขาสวยสง่า บางแห่งจะเห็นเป็นฟยอร์ดสูงตระหง่านตระการตา น าท่านชมความงามของ เมือง
กอเตอร์ ซ่ึงไดรั้บการรับรองจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลกดา้นธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค .ศ.1979 
เป็นเมืองท่ีสร้างภายในก าแพงสูง (City Wall) ซ่ึงแบ่งตวัเมืองเป็น 2 ส่วนคือ เมืองเก่า (Old Town) และเมือง
ใหม่ (New Town) โดยก าแพงเมืองแห่งน้ีสร้างโดยชาวเวนิส อีกทั้งสถาปัตยกรรมในเมืองส่วนใหญ่ยงัไดรั้บ
อิทธิพลจากชาวเวนิสเช่นกนั น าท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถเ์ซ็นตไ์ทรฟอน (Cathedral of Saint Tryphon)     ซ่ึง



 

 

สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1166 ภายในตวัเมืองเก่า อิสระให้ท่านเดินเล่นและชมความงามภายในตวัเมืองเก่า หรือเลือก
ซ้ือของฝากท่ีระลึกตามอธัยาศยั  

 
 

16.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือกอเตอร์  
17.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือกอเตอร์ เพื่อมุ่งหนา้สู่ท่าเรือเมืองดูบลอฟนิค 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 

18 เม.ย. 63 ดูบรอฟนิค (โครเอเชีย) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่าเรือดูบรอฟนิค (Dubrovnik) เป็นเมืองท่ีอยู่ทางตอนใตข้องประเทศโครเอเชีย พรมแดน

ติดต่อกับประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า เมืองดูบรอฟนิคได้ช่ือว่าเป็นหน่ึงในเมืองเก่าท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป 
สมญานาม “ไข่มุกแห่งทะเล เอเดรียติก” เป็นเมืองท่ีมีอ านาจทางทะเลตั้ งแต่ศตวรรษท่ี 13 และมีความ
เจริญรุ่งเรืองทางการคา้ จึงได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้โดดเด่น ด้วยการตกแต่งพระราชวงั สร้างโบสถ์ วิหาร 
จตัุรัส น ้ าพุ และบา้นเรือนต่างๆ และไดรั้บการบูรณะและปรับเปล่ียนอย่างงดงามตามยุคสมยั  เสน่ห์ของเมือง
อยู่ท่ี เขตเมืองเก่า (Old Town) ซ่ึงตั้ งอยู่ภายในก าแพงโบราณสูงตระหง่านโอบล้อมโดยรอบ ซ่ึงสร้างใน
ศตวรรษท่ี 13 เพื่อป้องกนัภยัจากศตัรู เช่น อาหรับ  เวเนเชียน มาชีโดเนียน และเซิร์บ ภายในเขตเมืองเก่าเป็น
ท่ีตั้ งของสถาปัตยกรรมมากมายและส่ิงก่อสร้างโบราณ องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองดูบรอฟ
นิคเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979  น าท่านชมทศันียภาพของเมืองดูบรอฟนิค ท่ีตั้งอยู่ตามริมฝ่ังทะเลเอเดรียติค 
ตวัเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตรลอ้มรอบ ถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองท่ีความโด่งดงัเทียบ
ไดก้บัแกรนด์แคนย่อนหรือแกรนด์คาแนลแห่งเวนิส  น าท่านเดินลอดประตู Pile Gate ท่ีมีรูปป้ันของนักบุญ 
เซนตเ์บลส นกับุญประจ าเมือง เพื่อเขา้สู่ใจกลางเมืองเก่า ชมน ้ าพุ Onofrio ซ่ึงตั้งเป็นเกียรติแก่สถาปนิกผูส้ร้าง
น ้าพุแห่งน้ี น าท่านชม The Cathedral หน่ึงในโบสถเ์ก่าแก่ประจ าเมืองเก่าท่ีสะสมโบราณวตัถุของพ่อคา้วาณิช
ท่ีได้ท าการคา้ขายกับชาวเวนิชในอดีต น าท่านถ่ายรูปกับหอนาฬิกาโบราณ (Bell Tower Clock) จากนั้นน า
ท่านแวะถ่ายรูปกบัพระราชวงัเรคเตอร์ (Rector’s palace) พระราชวงัท่ีสร้างขึ้นโดยผสมผสานศิลปะทั้งแบบ



 

 

โกธิค เรเนซองส์และบาโร๊ค ไดเ้วลาน าท่านแวะถ่ายรูปกบั สปอนซา พาเลส (Sponza Palace) สร้างขึ้นโดย
ศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส์ ในสมัยศตวรรษท่ี 15 ปัจจุบันได้ใช้เป็นท่ีจดัเก็บเอกสารและส านักงานส่วน
ราชการ น าท่านเดินผ่านถนนสตราดนั ถนนสายหลกัยาวกว่า 398 เมตร ท่ีสองขา้งทางรายลอ้มไปดว้ยอาคาร
สไตลโ์รมนั โกธิค และร้านคา้ ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขายของท่ีระลึกต่างๆมากมาย  

 

13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือดูบรอฟนิค 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ  หอ้งอาหารภายในเรือ  
 

 
  

14.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือดูบรอฟนิค เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือเวนิส ประเทศอิตาลี 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือ  

วนัน้ีจะมีการจดังานเล้ียง Gala Dinner ใหท้่านไดแ้ต่งตวัสวยงามร่วมงานเล้ียงในค ่าคืนน้ี 
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 
หมายเหต ุ ก่อนเรือกลบัเทียบท่าในค ่าวนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลง

จากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้ห้อง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทาง
ใบเลก็ เพราะเจา้หนา้ท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะ
ถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัรุ่งขึ้น ส าหรับท่านท่ีตอ้งการช าระผ่านบตัรเครดิต ทางบริษทั
เรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ีท่านไดใ้ห้หมายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 

 
19 เม.ย. 63 เวนิส 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ เทียบเรือเวนิส 

น าท่านรับกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงจากเรือ พร้อมท าการเชคเอาทจ์ากเรือ 
 น าท่านเดินทางสู่สนามบินเวนิส (VCE) เพื่อเช็คอิน  



 

 

***อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัย ในสนามบิน*** 

14.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินเวนิส สู่ สนามบินอิสตนับูลโดยเท่ียวบินท่ี TK1872 (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.30 
ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่น บนเคร่ืองบิน 

17.40 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี แวะเปล่ียนเคร่ือง 
20.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบิน TK 64 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค ่า และ อาหารเชา้ 
 

20 เม.ย. 63 กรุงเทพมหานคร 
 

09.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ล่องเรือทะเลเอเจีย้น & เอเดรียติค 10 วนั (Costa Luminosa) 
เวนิส – บารี – คอร์ฟู – เอเธนส์ – บุดวา – กอเตอร์  – ดูบลอฟนิค – เวนิส  

อตัราค่าบริการ 11 – 20 เม.ย. 2563 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องคู่ INSIDE)  ท่านละ 91,900 

อพัเกรดเป็นหอ้งพกัแบบมีระเบียงทะเล (พกัห้องคู่ Sea-View Balcony) ท่านละ 12,000 

พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ (คิดท่ีห้องพกัแบบ INSIDE ซ่ึงเป็นราคาเร่ิมตน้) 30,000 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคายืนยันได้ก็ต่อเม่ือที่นั่ง confirm เท่านั้น) 95,000-130,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัค่าใชจ่้าย (ผูใ้หญ่)  (ไม่รวมตัว๋ BKK-IST-VCE-IST-BKK) 20,000 

กรณีมีวีซ่าแลว้หรือไม่ตอ้งยื่นวีซ่า หกัค่าใชจ่้าย ไม่รวมวีซ่า 
 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี  8 ส.ค. 2562) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
โปรแกรมท่องเท่ียวล่องเรือส าราญ (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
▪ ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
▪ ค่าวีซ่าเชงเก้น ประมาณ 2,800 – 3,000 บาท 
▪ ค่าบริการเรือ (Service Fee) ท่านละ EUR 70 ซ่ึงเรือจะชาร์ตเข้าครุยส์การ์ด 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์-แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 



 

 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 45,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
    ส ารองท่ีน่ัง (ผู้เดินทางพกัเดี่ยว) ท่านละ 60,000 บาท 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 60 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลกิ 
* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  
* ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ า 25% 
* ยกเลิก 60-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ า 50% 
* ยกเลิก 30-59 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ าเตม็จ านวน  
* ยกเลิก 08-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเต็มจ านวน 
* ยกเลิก นอ้ยกวา่ 7 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จ านวน 
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก

วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ :  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆเพื่อ

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  การนดั

หยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ การท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฎิ
เสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้ าการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ มาแลว้  หากท่านถูกปฎิ
เสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

▪ สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะ ไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคธรรมดา  
 

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

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 



 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

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

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

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

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

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

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

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

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ี
ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้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 ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี
ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบคา่ใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชย
ไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าให้
โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ี
บริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุก
ประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้
เท่านั้น 

▪ กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 
เพื่อขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ และไม่ช ารุด ขาด หรือเปียกน ้า 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร 2 รูป พ้ืนฉากหลงัรูปต้องเป็นพ้ืนสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพ้ืนเป็นสี
เทา ใช้ไม่ได้) เปิดหู เปิดหน้าผาก ห้ามสวมแว่นสายตาหรือใส่คอนแท็กเลนส์ (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน... 
(สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหน้าวีซ่าท่ีเคยได้)  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
หนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศ
เท่าน้ัน 
 

กรณีอ านาจการปกครองบุตรฝ่ายใดฝ่ายนึง 
-ใบส าเนาบนัทึกการหยา่ โดยระบุวา่บุตรอยูใ่นอ านาจการปกครองของใคร 
-ใบปกครองบุตร (ปค. 14) จากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) หรือ ใบฟ้องหยา่ผูใ้ชอ้  านาจศาล 
เอกสารการปกครองบุตร จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่าน้ัน 

 



 

 

กรณีบุตรบุญธรรม 
-ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางอ าเภอ/เขต 
ใบจดทะเบยีนรับบุตรบุญธรรม จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่าน้ัน 
***ถา้เอกสารมิใช่เอกสารออกจากประเทศไทย จะตอ้งไดรั้บการรับรองเอกสารจากสถาณทูตของประเทศนั้นๆ 
ประจ าการในประเทศไทย*** 
 

9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 
(ไม่ต้องระบุสถานทูต ประเทศและวันท่ีเดินทาง) 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 

เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 

10.หลกัฐานการเงิน :   
ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 3 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไมต่ ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการ
รับรอง  1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 7 วนัก่อนยืน่วีซ่า) 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 

ขา้มไปเป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement และยอดล่าสุดอพัเดท 7 วนันบั
จากวนัยืน่วีซ่า จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

************* ตอ้งเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ************** 
 

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุ

ช่ือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่า

เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 



 

 

บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญำตปร ะกอบธุ รก ิจน ำ เท ี่ยว  เลขที่ 11/5171  
 

ชั้น 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 

 

 

แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  
ล่องเรือทะเลเอเจีย้น & เอเดรียติค 10 วนั  
คอสต้า ลูมิโนซา (Costa Luminosa) 

เวนิส – บารี – คอร์ฟู – เอเธนส์ – บุดวา – กอเตอร์  – ดูบลอฟนิค - เวนิส 
 

ราคาทัวร์ 91,900 บาท      11 - 20 เม.ย. 2563 
 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท์ ห้องพกั 
(INSIDE/ 

BALCONY) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการย่ืน 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
(หลงัวนัท่ี 14 พ.ย. 2556) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

ถงึ  ______________________________  จาก _____________________________________  

เบอรโ์ทร _________________________________ Email address_____________________________ 

*** กรุณาสง่ใบจองทวัรม์าทีเ่บอร ์02 261-2484  หรอื 02 261-2481 *** 


