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13 วัน กลุ่มประเทศแคริบเบีย้ นใต้
โคลอมเบีย – เปอร์ โตริโก – เซนต์ โทมัส (หมู่เกาะเวอร์ จนิ้ ) – เซนต์ คิตส์
แอนด์ เนวิส – แอนติกา – เซนต์ ลเู ซีย – บาร์ เบโดส – ไมอามี่

สุ ดยอด....ทริปพิเศษ (ราคาสุ ดๆ) ... เที่ยวประเทศกลุ่มแคริบเบีย้ นใต้

10 – 22 ต.ค. 2562
165,000 บาท
(ราคานีร้ วมทัวร์ พาเทีย่ วทุกประเทศ...พักห้ องระบียง Balcony ทุกห้ อง)

เรื อสาราญรอยัลแคริบเบีย้ น Freedom of the SEAS!!!
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Freedom of the SEAS!!!
เรื อขนาด 155,000 ตัน มีท้งั หมด 15 ชั้น
จุผู้โดยสารได้ 4,500 คน

ประเภทห้ องพัก (เตียงสามารถแยกเป็ น เตียงคู่ได้ )

EHC-TK-13D-SOUTHCARIBBEAN

13 วัน กลุ่มประเทศแคริบเบีย้ นใต้
โคลอมเบีย – เปอร์ โตริโก – เซนต์ โทมัส (หมู่เกาะเวอร์ จนิ้ ) – เซนต์ คติ ส์
แอนด์ เนวิส – แอนติกา – เซนต์ ลูเซีย – บาร์ เบโดส – ไมอามี่

10 ต.ค. 2562
07.00 น.

กรุ งเทพ – อิสตันบูล
คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์ เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคาร
ผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ เชคอินสายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ

09.25 น.

ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 59 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.15 ชัว่ โมง) เพลิดเพลิน
กับภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นงั่ และสายการบินฯ มีบริ การ อาหารเช้าและอาหารกลางวัน
ระหว่างเที่ยวบินสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

15.50 น.

เดินทางถึงกรุ งอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่ อง เที่ยวบิน TK800 อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตันบูลซึ่ งมีสินค้าให้เลือกซื้ อมากมาย
นําท่านล่องเรื อชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่ งเป็ นช่ องแคบที่เชื่ อมทะเลดํา (The Black sea) เข้ากับทะเลมาร์ มาร่ า
(Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิ้ นประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุ ด
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ขอบของทวีปยุโรปและสุ ดขอบของทวีปเอเชี ยมาพบกันที่นี่ นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยัง
เป็ นจุ ดยุทธศาสตร์ ที่สําคัญยิ่งในการป้ องกันประเทศตุรกี อีกด้วย เพราะมีป้อมปื นตั้งเรี ยงรายอยู่ตามช่ องแคบ
เหล่านี้ ว่ากันว่าจนกระทัง่ ถึงยุคของการนําเอาเรื อปื นใหญ่มาใช้ และไม่เคยปรากฏว่ากรุ งอิสตันบูลถู กถล่มจน
เสี ยหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทั้งนี้เป็ นเพราะป้ อมปื นดังกล่าวนี้ เอง ปี ค.ศ. 1973 มีการเปิ ดใช้สะพานบอสฟอรัส
ซึ่ งทําให้เกิดการเดินทางไปมาระหว่างฝั่งเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ้น ขณะที่ล่องเรื อท่านจะได้เพลิดเพลินกับ
ทิวทัศน์ขา้ งทางไม่ว่าจะเป็ น พระราชวังโดลมาบาชเช่ หรื อ บ้านเรื อนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่ งล้วน
แล้วแต่สวยงามตระการตาทั้งสิ้ น

คํ่า
21.00

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารไทย
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล

11 ต.ค. 2562 อิสตันบูล – โบโกตา (ประเทศโคลอมเบีย พักค้ าง 1 คืน)
01.45 น.
07.30 น.

กลางวัน

ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินโบโกตา (BOG) โดยเที่ยวบิน TK800 (ใช้เวลาบิน
ประมาณ 13.45 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินโบโกตา นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านเที่ยวชม กรุ งโบโกตา (Bogota) เมืองหลวงของโคลอมเบีย นําท่านชมจตุรัสโบลิวาร์ (Plaza de Bolivar)
ซึ่ งตั้งอยู่ใจกลางเมือง และยังเป็ นที่ต้ งั อนุ เสาวรี ย ์ ไซมอน โบลิวาร์ ผูน้ าํ แห่ งการเคลื่อนไหวให้ประเทศในเขต
อเมริ กาใต้ปลดแอกตัวเองจากการเป็ นเมืองขึ้นของประเทศมหาอํานาจผูล้ ่าอาณานิ คม จนได้รับหรื อที่รู้จกั ใน
นาม “สงครามโบลิวาร์ ” โดยศิลปิ นชาวอิตาเลี่ยนได้เป็ นผูร้ ังสรรค์รูปปั้ นนี้ ในปี 1846 บริ เวณจตุรัสแห่ งนี้ ยงั เป็ น
ที่ต้ งั ของอาคารที่ทาํ การของรัฐบาล โดยทางทิ ศเหนื อเป็ นที่ ต้ งั ของพระราชวังแห่ งความยุติธรรม (Palace of
Justice) อาคารที่เปรี ยบเหมือนสัญลักษณ์แห่ งความยุติธรรมของประเทศ ส่ วนทางทิศใต้ของจตุรัสเป็ นที่ต้ งั ของ
รัฐบาลและอาคารรัฐสภาของโคลอมเบีย นําท่านถ่ายรู ปกับหมู่อาคารในแบบโคโลเนี ยลสเปน ที่มีประวัติศาสตร์
อันยาวนานและยังคงสภาพสมบูรณ์ จวบจนปั จจุบนั ทางตะวันออกของจตุรัสเป็ นที่ต้ งั ของวิหารแห่ งโบโกตา
(Primary Cathedral of Bogota) เป็ นโบสถ์โรมันคาทอลิก สร้างในศตวรรษที่ 17 และยังคงความงามจนปัจจุบนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทองคํา (Gold Museum – El Museo del Oro) แห่ งโคลอมเบีย ซึ่ งเรี ยกได้วา่ เป็ น
พิพิธภัณฑ์ทองคําที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในจัดแสดงข้าวของเครื่ องใช้ เครื่ องประดับ และ วัสดุอื่นๆจากทองคํา
ในช่ วง Pre-Hispanic มี ชิ้นงานลํ้าค่าจัดแสดงกว่า 55,000 ชิ้ น นอกจากนี้ ในส่ วนชั้นสอง และ ชั้นสามของ
พิพิ ธภัณฑ์ย งั จัดแสดง ข้าวของเครื่ องใช้ใ นอดี ตที่ส ามารถขุดพบในประเทศโคลอมเบีย สะท้อนให้เห็ นถึ ง
วัฒนธรรมและการดํารงชีวติ ของชนเผ่าพื้นเมืองในอดีต นําท่านเที่ยวชมย่านแคนเดอลาเรี ย (La Candelaria) ย่าน
ประวัติศาสตร์ อนั เก่ าแก่ แห่ งกรุ งโบโกตา ที่ ซ่ ึ งมี การรั กษาและบู รณะอาคารและสิ่ งก่ อสร้ างเก่ าแก่ นับร้ อยปี
รวมถึงโบสถ์ที่มีอายุกว่า 400 ร้อยปี นําท่านเข้าชมความงามของโบสถ์ ซานฟรานซิ สโก (San Francisco Church)
ได้เวลานําท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขามองเซอร์ รัต (Monserrate) เป็ นเทือกเขาแนวยาวโอบล้อมกรุ งโบโกตา บน
ยอดเขายังเป็ นที่ต้ งั ของโบสถ์เก่าแก่อีกด้วย นําท่านเข้าชมโบสถ์แห่ งยอดเขามองเซอร์ รัต จากนั้นอิสระให้ท่าน
ได้เก็บภาพกรุ งโบโกตา เมืองหลวงของประเทศโคลอมเบียจากมุมสู ง ซึ่ งเรี ยกได้วา่ เป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดใน
การชมวิวเมืองโบโกตา

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 4 ดาว Atton Bogota 93 Hotel **** หรื อเทียบเท่า

12 ต.ค. 2562
เช้า
09.30 น.

โบโกตา (ประเทศโคลอมเบีย) – ซานฮวน (เปอร์ โตริโก)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินโบโกตา เพื่อเชคอิน
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12.32 น.
16.28 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินซานฮวน ประเทศเปอร์ โตริ โก โดยเที่ยวบิน... (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินซานฮวน ประเทศเปอร์ โตริ โก
นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 4 ดาว ****

13 ต.ค. 2562

ซานฮวน – เชคอินลงเรื อสาราญ Royal Caribbean “Freedom of the Seas!!”

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเที่ยวป้อมปราการ 2 ป้อมหลักที่ลอ้ มรอบเมืองอยู่ 2 ที่คือ Castillo San Felipe del Morro (or el Morro) ถูก
สร้างในช่วง 1765-1787 โดยสเปน และเป็ นป้ อมที่ใหญ่ที่สุดที่สเปนเคยสร้างมาในยุค New World (ประมาณปี
1600) ที่ สเปนต้องสร้ างป้ อมปราการแห่ งนี้ เพราะที่นี่เป็ นที่หมายปองของเจ้าอาณานิ คมในยุคนั้นเพราะเป็ น
ศูนย์กลางการส่ งออกในทะเลแคริ บเบี้ยน ส่ วนอีกป้ อมก็คือ Castillo San Cristóbal โดยป้ อมนี่ได้สร้างเสร็ จในปี
1790 เป็ นป้ อมปราการอีกแห่ งของเปอร์ โตริ โก้ นําท่านชมความยิง่ ใหญ่อลังการของป้ อมปราการที่ยงั คงความ
แข็งแกร่ งตั้งตระหง่านหันหน้าสู่ ทะเลแคริ บเบี้ยน อิสระให้ท่านได้เก็ยภาพความสวยงามตามอัธยาศัย ได้เวลานํา
ท่านแวะถ่ายรู ปกับลาฟอนทาเลซา (La Fortaleza) หรื อที่รู้จกั ในนามพระราชวังซานตา แคทารี นา (Palacio de
santa Catalina) สร้างขึ้นในปี 1533 แล้วเสร็ จในปี 1540 สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ นป้ อมปราการอีกแห่ งเพื่อป้ องกันการ
รุ กรานจากแคริ บอินเดียน ปั จจุบนั ใช้เป็ นที่พาํ นักของผูว้ า่ การรัฐ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเข้าชมโบสถ์ซานฮวน (Cathedral de San Juan) เป็ นโบสถ์เก่าแก่อนั ดับสองของเมืองซานฮวน สร้างขึ้น
ในปี 1521 และผ่านการบูรณะหลายครั้งจากความเสี ยหายที่ได้รับหลังพายุเฮอร์ ริเคนพัดผ่าน นําท่านชมความ
สวยงามของโบสถ์เก่าแห่งเมืองซานฮวน
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15.00 น.

นําท่านเชคอินลงเรื อสาราญ Royal Caribbean “Freedom of the Seas!!” ให้ท่านได้ผอ่ นคลายอิริยาบถ และใน
วันแรกของการเชคอินลงเรื อสําราญ ทางเรื อจะมีพิธีการซ้อมหนีไฟ ดังนั้นทุกท่านจะต้องเข้าร่ วมการซ้อมหนี ไฟ
ในวันนี้ โดยทางเรื อจะมีการเชคชื่อ ดังนั้นท่านต้องแสดงตน ณ จุดนัดพบ

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
เรื อสําราญออกจากท่าเรื อ ซานฮวน มุ่งหน้าสู่ เมืองชาร์ ลอตต์อะมาลี แห่งเซนต์โทมัส (หมู่เกาะเวอร์ จิ้น)

20.30น.

หมายเหตุ กิจกรรม Shore Excursion ทีอ่ งิ การท่ องเทีย่ วเชิ งธรรมชาติและการดูสัตว์ ทะเล อาจมีการปรั บเปลี่ยนหากสภาพ
อากาศไม่ เอือ้ อานวย หรื อกิจกรรมนั้นได้ หยุดให้ บริ การจาก local supplier หรื อ จากทางเรื อ ซึ่งจะมีแจ้ งให้ ท่าน
ได้ รับทราบต่ อไป
14 ต.ค. 2562
เช้า
08.00 น.

ชาร์ ลอตต์ อะมาลี, เซนต์ โทมัส (หมู่เกาะเวอร์ จิน้ – Virgin Island)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อสําราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อ ชาร์ลอตต์อะมาลี, เซนต์โทมัส
นําท่านเปิ ดประสบการณ์วา่ ยนํ้ากับสิ งโตทะเลแคริ บเบี้ยน (Caribbean Sea Lion Swim) ณ Coral World Ocean
Park แห่งเซนต์โทมัส ซึ่ งท่านสามารถสัมผัสสิ งโตทะเลได้อย่างใกล้ชิด อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่ารักและ
ดํานํ้าดูสิงโตทะเลแบบเต็มอิ่ม จวบจนได้เวลานําท่านเดินทางสู่ Coki Beach ซึ่ งเป็ นชายหาดสี ขาว ทอดตัวเรี ยบ
ทะเล อิสระให้ท่านได้ดาํ นํ้าดู สัตว์ทะเลนานาชนิ ด หรื อจะผ่อนคลายอิริยาบถบริ เวณชายหาด ก่อนนําท่านกลับ
ขึ้นเรื อสําราญ เพื่อท่องเที่ยวในช่วงบ่าย

EHC-TK-13D-SOUTHCARIBBEAN

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ

บ่าย

นําท่านเดินเที่ยวชมเมืองชาร์ ลอตต์อะมาลี (Charlotte Amalie) จากท่าเรื อ พร้อมสัมผัสประสบการณ์ข้ ึนเคเบิ้ล
คาร์ สู่จุดชมวิวพาราไดซ์ พอยท์ (Paradise Point) ในระดับความสู ง 700 เมตร ซึ่งเป็ นจุดชมวิวที่สามารถเห็นเมือง
ชาร์ ลอตต์อะมาลี ได้จากมุมสู ง อิ สระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านเดิ นเที่ ยว
บริ เวณท่าเรื อ พร้อมเลือกซื้ อของฝากของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
เรื อสําราญออกจากท่าเรื อเมืองชาร์ ลอตต์อะมาลี มุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อเมืองบาสแตร์ (ประเทศสหพันธรัฐเซนต์คิสต์
แอนด์ เนวิส)

20.00น.

15 ต.ค. 2562

บาสแตร์ (ประเทศสหพันธรัฐเซนต์ คิสต์ แอนด์ เนวิส)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
นําท่านลงเรื อคาตามารานเพื่อมุ่งหน้าสู่ เกาะเนวิส ซึ่ งเป็ นอีกเกาะหนึ่ งแห่ งสหพันธรัฐเซนต์คิสต์ แอนด์ เนวิส
สนุ กสานกับกิจกรรมการนัง่ เรื อคาตามารานชมความสวยงามของทะเลแคริ บเบี้ยน พร้ อมทั้งดํานํ้าชมปะการัง
และความสวยงามของโลกใต้ทะเลแห่ งอ่าว ซี ครู ด (Secluded bay) หากโชคดีท่านอาจได้พบเห็นเต่าทะเลแคริ บ
เบี้ยน และ ปลากระเบน (Stingray) ที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณนี้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันบนเรื อคาตามาราน (Light Meal)

บ่าย

นําท่านสู่ ชายหาดเนวิส ให้ท่านได้ผอ่ นคลายอิริยาบถ หรื อจะเลื อกดํานํ้าดู ปะการังบริ เวณเรี ยบหาด สมควรแก่
เวลาเรื อคาตามาราน นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อเมืองบาสแตร์ ให้ท่านได้อาบนํ้าและเปลี่ยนเสื้ อผ้า จากนั้นนําท่าน
เที่ยวชมเมืองบริ เวณท่าเรื อเมืองบาสแตร์ ซึ่ งมีสินค้าและของที่ระลึกให้เลื อกซื้ อ อิสระให้ท่านได้เดิ นเล่นและ
เก็บภาพบรรยากาศของเมืองบาสแตร์ เมืองหลวงของสหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิส และเป็ น 1 ในศูนย์กลาง
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เศรษฐกิจที่สาํ คัญของเกาะลีวาร์ด เมืองบาสแตร์ถือเป็ น 1 ในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในแคริ บเบี้ยนตะวันออกอีกด้วย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย

21.00น.

เรื อสําราญออกจากท่าเรื อเมืองบาสแตร์ มุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อเมืองเซนต์จอน ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา

16 ต.ค. 2562

เซนต์ จอนส์ (ประเทศแอนติกาและบาร์ บูดา)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
นําท่านสัมผัสประสบการณ์วา่ ยนํ้ากับปลากระเบน (Sting Ray) แห่ งทะเลแคริ บเบี้ยน พร้อมเก็บภาพความน่ารัก
ของปลากระเบนอย่า งใกล้ชิ ด อิ สระให้ท่า นได้ว่า ยนํ้าและดํานํ้า ได้อย่า งเต็มที่ ก่อนนํา ท่านกลับสู่ เรื อสําราญ
(ระยะเวลาในการทําทัวร์ประมาณ 3 ชัว่ โมง) สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู่ เรื อสําราญ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
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บ่าย

นําท่านเดิ นเล่นบริ เวณท่าเรื อเมืองเซนต์จอนส์ เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแอนติกาและบาร์
บูดา ประเทศที่ต้ งั อยูใ่ นเวสต์อินดีส์ ทะเลแคริ บเบียน เซนต์จอนส์เป็ นจุดศูนย์กลางด้านการค้าของประเทศและ
เป็ นเมืองท่าของเกาะแอนติกา นําท่านเที่ยวชมหมู่อาคารโบราณสี สันสวยงามและอิสระใหท่านได้เลือกซื้ อของ
ฝากของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย โดยท่านต้องกลับขึ้นเรื อก่อนเวลา 16.00 น.

17.00น.
คํ่า

เรื อสําราญออกจากท่าเรื อเมืองเซนต์จอน มุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อเมืองแคสตรี ส์ ประเทศเซนต์ลูเซี ย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย

17 ต.ค. 2562

แคสตรีส์ (ประเทศเซนต์ ลูเซีย)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
นําท่านสัมผัสความสวยงามของเกาะแคสตรี ส์ แห่ งประเทศเซนต์ลูเซี ย โดยทําท่านนัง่ รถเที่ยวชมความสวยงาม
รอบเกาะ ไม่วา่ จะเป็ นสวนประวัติศาสตร์ Diamond Estate แห่ งซู เฟรย์ ซึ่ งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก
ให้เป็ นมรดกโลกแห่ งหนึ่ งของประเทศเซนต์ลูเซี ย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพสวนประวัติศาสตร์ ได้ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานําท่านเดิ นทางสู่ สวนพฤกษศาตร์ แห่ งเซ็ นต์ลูเซี ย ซึ่ งเป็ นสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกพืชพันธ์
หลากหลานสายพันธุ์ ไม่วา่ จะเป็ นดอกไม้ในแถบแคริ บเบี้ยน รวมถึงนํ้าตก (Multicolor Waterfall) ซึ่ งนับเป็ นอีก
หนึ่งไฮไลท์แห่งเซนต์ลูเซี ย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยในสวน โดยทางทัวร์ จดั ค่าอาหารให้ท่านละ 30 USD

บ่าย

อิสระให้ท่านได้แช่นาํ แร่ ร้อน (Hot spring) แห่ งเซนต์ลูเซี ย ซึ่ งเชื่ อว่าสามารถรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆได้ดี
(หากท่านใดต้องการแช่น้ าํ แร่ ให้เตรี ยมชุ ดว่ายนํ้าไปด้วย ผ้าขนหนู สามารถนําจากเรื อลงไปได้) สมควรแก่เวลา
นําท่านเดินทางกลับสู่ เรื อสําราญ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันแปลกตาแห่ งประเทศเซนต์ลูเซี ย หากมี
เวลาท่านสามารถเดินเล่นบริ เวณท่าเรื อ พร้อมเลือกซื้ อของฝากและของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
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18.00น.
คํ่า

เรื อสําราญออกจากท่าเรื อเมืองแคสตรี ส์ มุ่งหน้าสู่ เมืองบริ ดจ์ทาวน์ ประเทศบาร์ เบโดส
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย

18 ต.ค. 2562
เช้า

บริดจ์ ทาวน์ (บาร์ เบโดส)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
นําท่านเที่ยวชมเมืองบริ ดจ์ทาวน์ (Bridgetown) เป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศบาร์ เบโดส ใน
อดี ตเป็ นเมืองหลวงหนึ่ งในสามเมืองของสหพันธรัฐอินเดี ย ตะวันตก สถานที่ ต้ งั ของเมื องก่ อตั้งขึ้ นโดยผูต้ ้ งั
รกรากชาวอังกฤษในปี ค.ศ. 1628 โดยการนําของเซอร์ วิลเลียม คอร์ ตเทน ที่เซนต์เจมส์ทาวน์ ปั จจุบนั เป็ นเมือง
จุดหมายปลายทางที่ สําคัญในแคริ บเบียน มี ความสําคัญด้านเศรษฐกิ จ สนเทศศาสตร์ การชุ มนุ ม และท่าเรื อ
สําราญ และในวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 2011 ย่านเมืองเก่าและแกร์ ริสัน ได้รับเลือกเป็ นมรดกโลกโดยยูเนสโก
(UNESCO World Heritage) อีกด้วย นําท่านเที่ยวชมเมืองหลวงและสถานที่สําคัญๆของประเทศบาร์ เบโดส ไม่
ว่า จะเป็ นอาคารรั ฐสภา (Parliament House) ซึ่ งสร้ างในสมัยศตวรรษที่ 18 จากนั้นนํา ท่า นชมจัตุรัส นัก รบ
(National Heroes Square) และชมหมู่อาคารบ้านเรื อนโบราณสี สันสวยงาม อิ สระให้ท่านได้เก็บภาพตาม
อัธยาศัย ก่อนนําท่านเดินทางกลับสู่ เรื อสําราญ
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ

บ่าย

นําท่านสัมผัสประสบการณ์ลงเรื อดํานํ้า Atlantis Submarine เพื่อชมความสวยงามของโลกใต้ทะเล (กิ จกรรม
ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ซ่ ึ งขึ้นกับทางเรื อสําราญเป็ นสําคัญ)

17.00น.

เรื อสําราญออกจากท่าเรื อเมืองบริ ดจ์ทาวน์ มุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อเมืองซานฮวน เปอร์ โตริ โก้

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
อิสระให้ทา่ นได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย

19 ต.ค. 2562

At Sea

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสําราญหรู ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลื อกรับประทานอาหารหรื อนัง่ เล่นในคลับ
เลาจน์ หรื อทํากิจกรรมที่มีภายในเรื อสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่วา่ จะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้าปลอด
ภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนาการอื่ นๆอี กมากมาย กิ จกรรมความบันเทิ งอันหลากหลายที่ ท่า น
สามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสําราญ เช่น
Public Room
:บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์ เนต
Entertainment
:ชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อมีจดั แสดงหรื อจะเลือกนัง่ เล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ ต่างๆหลากหลาย
Sport and Activities :สระว่ายนํ้า สปอร์ทคอร์ท ฟิ ตเนต มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness :ห้องสปา ห้องสตรี ม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

20 ต.ค. 2562
เช้า
08.00 น.

เมืองเก่าซานฮวน – ไมอามี่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
นําท่านเชคเอาท์ออกจากเรื อสําราญ พร้อมกระเป๋ าสัมภาระ เพื่อเที่ยวชมเมืองเก่าซานฮวนก่อนขึ้นเครื่ องกลับ
นําท่านเที่ยวชมเมืองเก่าซานฮวน (San Juan) เมืองหลวงของเปอร์ โตริ โก และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่ 42 ของ
สหรัฐอเมริ กา เมืองซานฮวนเป็ นเมืองเก่าแก่อนั ดับ 2 ของเมืองในหมู่เกาะทะเลแคริ บเบี้ยนที่ถูกสร้างโดยชาว
ยุโรป เกาะแห่ งนี้ ถูกค้นพบโดยนักเดินเรื อชื่อดัง คริ สโตเฟอร์ โคลัมบัส ผูค้ น้ พบทวีปอเมริ กาและได้ต้ งั ชื่ อตอน
ค้นพบเกาะนี้ วา่ San Juan Bautista แต่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็ น Puerto Rico และในยุคสเปนเรื องอํานาจในปี
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1509 สเปนก็เข้ามายึดครองเกาะเปอร์ โตริ โก เนื่องจากเป็ นท่าเรื อที่สําคัญในการลําเลียงเสบียงจากทวีปอเมริ กา
เหนือและใต้ไปยังประเทศสเปน จนกระทัง่ ปี 1898 จึงถูกยกให้สหรัฐอเมริ กาหลังจากสเปนแพ้สงครามสเปนสหรัฐอเมริ กา เมืองนี้ถือว่าเป็ นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดภายใต้เขตอํานาจของสหรัฐอเมริ กา และยังเป็ นศูนย์กลางเมือง
ท่าที่สําคัญในสมัยก่อน นําท่านเที่ยวชมรอบเขตเมืองเก่าที่มีหมู่อาคารโบราณสี สัน สวยงาม สะท้อนให้เห็ นถึ ง
ความเจริ ญรุ่ งเรื องตั้งแต่สมัยยังอยูภ่ ายใต้การปกครองของสเปน จนองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองเก่าซาน
ฮวน เป็ นเมืองมรดกโลกตั้งแต่ปี 1982 อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองเก่าซานฮวน

11.00 น.
13.45 น.
16.45 น.
20.45 น.

นําท่านเดินทางสู่ สนามบินซานฮวนเพื่อเช็คอิน
อิสระอาหารกลางวันภายในสนามบินตามอัธยาศัย
เครื่ องออกเดินทางจากสนามบินซานฮวน สู่ สนามบินไมอามี่ โดยเที่ยวบิน AA1299
เดินทางถึงสนามบินไมอามี่ นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ สายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส
ออกเดินทางจากสนามบินไมอามี่ (MIA) สู่ สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK78
(ใช้เวลาบินประมาณ 11.15 ชัว่ โมง) บริ การอาหาร เครื่ องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่ องบิน

********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
21 ต.ค. 2562

ไมอามี่ – อิสตันบูล

15.05 น.
20.10 น.

เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK64 (ใช้เวลาบิน 8 ชัว่ โมง)
สายการบินมีบริ การอาหารคํ่าระหว่างเที่ยวบิน
22 ต.ค. 2562 กรุ งเทพมหานคร
09.40 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
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13 วัน กลุ่มประเทศแคริบเบีย้ นใต้
โคลอมเบีย – เปอร์ โตริโก – เซนต์ โทมัส (หมู่เกาะเวอร์ จนิ้ ) – เซนต์ คติ ส์
แอนด์ เนวิส – แอนติกา – เซนต์ ลูเซีย – บาร์ เบโดส – ไมอามี่
อัตราค่าบริ การ (บาท)
10-22 ตุลาคม 2562
ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน (พักห้อง Balcony ในเรื อ)
165,000
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
38,000
เด็กอายุ 2-12 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
160,000
ชั้นธุ รกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (เฉพาะเที่ยวบินของสายการบิน TK เท่านั้น)
125,000
(มีเพียง 10 ที่นงั่ ในชั้นธุ รกิจ : BKK-IST-BOG//MIA-IST-BKK)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน (ผูใ้ หญ่) – หักค่าตัว๋ คืนท่านละ(BKK- IST-BOG//MIA-IST-BKK)
32,000
ค่าวีซ่าโคลอมเบีย ท่านสามารถใช้วซี ่าอเมริ กาเข้าได้
ไม่รวมวีซ่าอเมริ กา
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562) **
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดิ นทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิ ด
ห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเที่ยวแคริ บเบี้ยนใต้ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK/AV/AA (กระเป๋ าเดินทาง 1 ใบ นํ้าหนัก ไม่เกิน 20 กก./ใบ)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, ประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าภาษีในประเทศทุกประเทศในรายการ
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), เรื อพักห้องมีระเบียง, รวม Gratuities แล้ว
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 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมค่าทิปต่างๆ
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าวีซ่าอเมริ กา (ลูกค้าจะต้องแสดงตนเพื่อยืน่ วีซ่า และ สัมภาษณ์ดว้ ยตัวเองเท่านั้น)
สําหรับการยื่นวีซ่าอเมริ กา ลู กค้าสามารถดําเนิ นการยื่นวีซ่าด้วยตนเองทั้งหมดได้ โดยเข้าไปทําการสมัครได้ทาง เว็บ
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html (หากใช้ข้อมู ล ของทางบริ ษ ัท รบกวนติ ด ต่ อ ) หากลู ก ค้าให้ท างบริ ษ ัท
ดําเนิ นการในส่ วนของวีซ่าอเมริ กาทั้งหมด เสี ยค่าธรรมเนี ยมและค่าดําเนิ นการเพิ่มท่านละ 7,000 บาท (ในกรณี น้ ี ทาง
บริ ษทั จะแจ้งนัดหมายให้ลูกค้ามาทําการสัมภาษณ์อีกที)
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม แนะนําให้ท่านดูแลกระเป๋ าด้วยตัวเอง เพื่อป้ องกันการสู ญหาย
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้ระบุ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชําระเงิน

งวดที่ 1 : สํารองที่นงั่ จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ ปออกเดินทางแน่นอน
สารองที่นั่ง (ผู้เดินทางพักเดี่ยว) ท่ านละ 70,000 บาท
งวดที่ 2 : ชําระส่ วนที่เหลือ 60 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
* ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
* ยกเลิก 90-119 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจํา 50%
* ยกเลิก 30-89 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจําเต็มจํานวน
* ยกเลิก 08-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจํานวน
* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจํานวน
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนําเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิกวี
ซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณีที่มีผ้ ูเดินทาง ต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดิ นทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคํานึ งและรักษา
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ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อน
เดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่า นถู ก ปฎิ เสธการเข้า หรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นัก ท่องเที่ ย วใช้หนังสื อเดิ นทางบุ ค คล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดิ นทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่า
ทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
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 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตราฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่ วน
ที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ทเี่ ช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิ ดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิ น) โดยปกติ ป ระกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน
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13 วัน กลุ่มประเทศแคริบเบีย้ นใต้
โคลอมเบีย – เปอร์ โตริโก – เซนต์ โทมัส (หมู่เกาะเวอร์ จนิ้ ) – เซนต์ คติ ส์
แอนด์ เนวิส – แอนติกา – เซนต์ ลูเซีย – บาร์ เบโดส – ไมอามี่
(ราคานีร้ วมทัวร์ พาเทีย่ วทุกประเทศ...พักห้ องระบียง Balcony ทุกห้ อง)
ราคาทัวร์ 165,000 บาท
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

10 – 22 ตุลาคม 2562
ห้องพัก
(SGL/TWN/TRP)

สะสมไมล์

อาหาร

ชื่ อผู้สารองทีน่ ั่ง............................................................... เอเย่ นต์ ................................................................
โทรศัพท์ ............................................ แฟกซ์ ................................. อีเมล์........................................................
โทรศัพท์ มือถือ..........................................................
*** เอเย่ นต์ กรุ ณาส่ งแฟกซ์ สารองทีน่ ั่ง และ หน้ าพาสปอร์ ต มาที่ แฟกซ์ 02 635 1421 ***
ติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ โทร 02 635 1415

