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10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (เรือยักษ์) 
Royal Caribbean… Allure of the SEAs 

 
โปรโมชั่น...สายการบนิเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) 

พฤษภาคม – ตุลาคม 2563  

ราคาเริ่มต้นที…่.99,900 บาท 
บาร์เซโลน่า – ปัลมา เดอ มายอร์กา (โซลเลอร์) – มาร์กเซย์ (อาร์ลส์) 
 ลา สเปเซีย (ชิงเกว เตเร่) - โรม – เนเป้ิลส์ (ซอร์เรนโต้) - บาร์เซโลน่า 

(พิเศษ!! ราคาน้ีรวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น /รวมทิปไกด์ คนขับแล้ว) 
ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลีย่นท่าเทียบเรือ ซึ่งทางทัวร์จะท าการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหนา้ต่อไป 

ท่องเท่ียว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเขา้ออกของตารางเดินทางเรือ 

ราคาทัวร์ 99,900 บาท : 9-18 พ.ค./ 20-29 มิ.ย./ 19-28 ก.ย./ 10-19 ต.ค./ 17-26 ต.ค./ 24 ต.ค.-2 พ.ย. 
ราคาทัวร์ 102,900 บาท : 9-18 พ.ค. (เริ่มต้นห้องพักแบบมีระเบียงวิวสวน) 
ราคาทัวร์ 103,900 บาท : 4-13 ก.ค. / 25 ก.ค.-3 ส.ค.  
ราคาทัวร์ 119,900 บาท : 8-17 ส.ค. (มีเฉพาะห้องแบบมีระเบียง) 

http://www.followmeholiday.com/
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Royal Caribbean… Allure of the SEAs! 
เรือมีขนาด 225,282 ตัน จุผู้โดยสารได้กว่า 6,296 คน มีท้ังหมด 18 ชั้น 

ประเภทห้องพัก (เตียงสามารถแยกเป็น เตียงคู่ได้) 
 

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

▪ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเลขห้องพักให้กับคณะ เน่ืองจากห้องพักบนเรือเป็นการจองแบบกรุ๊ป และ ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของ
ประเภทห้องพักในระดับที่ต่างกัน ซึ่งอาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันหรือ ช้ันเดียวกัน ตามที่ลูกค้าต้องการ 

▪ ทั้งน้ีห้องพักแบบมีระเบียงที่จองแบบกรุ๊ป อาจเจอห้องที่ติดเรือชูชีพได้ 

 
ห้องพักมีระเบียงวิวทะเล  (Ocean View with Balcony) 

 
 
ห้องพักมีระเบียงวิวสวน  (Central Park View with Balcony) 

 
 
ห้องพักแบบ Inside  

 
 
 
 

http://www.followmeholiday.com/
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วนัแรก กรงุเทพมหานคร  

 
18.30 น. คณะพบเจา้หนา้ที่และมัคคเุทศกไ์ดท้ี่เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ U (แถว U 14-18) ประตทูางเขา้ที่ 9 หรอื 10 อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิ

21.45 น. ออกเดนิทางสู่นครอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยเที่ยวบนิ TK 65 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ชั่วโมง) เพลดิเพลนิ
กบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทีวสี่วนตัวทุกที่น่ัง สายการบนิฯ มีบรกิาร อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหว่าง
เทีย่วบนิสูน่ครอสิตนับูล ประเทศตรุก ี 

 
วนัทีส่อง อสิตนับลู – บารเ์ซโลนา่   (-/L/D) 
 

04.10 น. เดนิทางถงึกรุงอสิตนับูลแวะเปลีย่นเครือ่ง เที่ยวบนิ TK1853 อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีภายใน
สนามบนิอสิตนับูลซึง่มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย  

07.25 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตนับูล (IST) สู่สนามบนิบารเ์ซโลน่า (BCN) โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ส 

บรกิารอาหารเชา้บนเครือ่งบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ชม.) 
10.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิบารเ์ซโลน่า ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจนี 
 
บ่าย น าท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าโกธคิควอเตอร ์(Gothic Quarter) หนึ่งในย่านท่องเที่ยวที่มีชือ่เสยีงแห่งหนึ่ง

ของเมอืงบารเ์ซโลน่าในแง่ของสถาปัตยกรรมโบราณอนังดงาม ในอดตีย่านเมอืงเกา่รมิท่าเรอืแห่งน้ีเป็นแหล่ง
อาศัยของชุมชนชาวยวิ ซึง่กลุม่อาคารในปัจจุบันไดม้กีารถูกบูรณะใหม้คีวามโมเดริน์มากขึน้ในชว่งศตวรรษที ่
20 บนพื้นฐานของสถาปัตยกรรมเดมิตัง้แต่ยุคโรมัน หลายส่วนของย่านน้ี เป็นถนนแคบๆ และส่วนมากเป็น

เพียงทางเทา้ซึ่งไม่สามารถเดินรถได ้น าท่านแวะถ่ายรูปกับ วิหารแห่งบาร์เซโลน่า (Cathedral of 
Barcelona) หรอืชือ่อย่างเป็นทางการ คอื The Cathedral of the Holy Cross and Saint Eulalia วหิารสไตล์
โกธคิโบราณซึง่มคีวามสวยงามไม่แพซ้ากราดา้ แฟมเิลยีร ์ใชเ้วลากอ่สรา้งราว 200 ปี ตัง้แตศ่ตวรรษที ่13 ถงึ
ศตวรรษที ่15 

 
15.00 น. น าท่านเช็คอนิขึน้เรอืส าราญที ่Royal Caribbean, Allure of the SEAs  
 

18.00 น. เรอืส าราญเดนิทางออกจากท่าเทยีบเรอืบารเ์ซโลน่า มุ่งหนา้สูท่่าเทยีบเรอืปัลมา เดอ มายอรก์า้ ประเทศสเปน 
 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลงัอาหารอสิระใหท้่านพักผ่อนตามอธัยาศยัหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 
 

 
 

 

http://www.followmeholiday.com/
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วนัทีส่าม ปลัมา เดอ มายอรก์า้ – โซลเลอร ์  (B/L/D) 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 
08.00 น. เรอืจอดเทยีบท่าที ่ท่าเรอืปัลมา เดอ มายอรก์า (Palma de Mallorca) หมู่เกาะมายอรก์า (Mallorca)  

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโซลเลอร ์(Soller) เมืองท่องเที่ยวในชนบทเล็กๆทางตอนเหนือของหมู่เกาะแบลเิอลิ
รกิ ห่างเพยีง 25 กโิลเมตรจากเมอืงปัลมา เดอ มายอรก์า เมืองน้ีมปีระชากรอาศยัเพยีง 14,000 คน เป็นหนึ่ง
ในเมืองวนิเทจที่มีเสน่ห์ยอ้นยุคน่าหลงไหล น าท่านชม จัตุรัส Plaza de la Constitucion จุดนัดพบของ

ชาวเมอืงในวนัหยุดและเป็นแหลง่ท่องเที่ยวซึง่เต็มไปดว้ยรา้นน่ารักๆและคาเฟ่มากมาย น าท่านเขา้ชม โบสถ์
เซนตบ์าโธมวิ (Church of St Bartomeu) โบสถโ์บราณยุคศตวรรษที่ 16 ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณจัตรุัสแห่งน้ี ไดร้ับ
การบูรณะเมื่อปี ค.ศ.1904 และออกแบบโดยสถาปนิกชาวคาตาลัน นาม Joan Rubio หนึ่งในศษิยเ์อกของ

ศลิปินเอกแห่งสเปน อันโตนิโอ เกาดี ้ภายในคงความสวยงามดัง้เดมิแบบโกธคิ ในขณะที่ภายนอกออกแบบ
ใหม่ใหม้ีความทันสมัยแบบโมเดริน์ ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางดว้ยรถแทรมสายวนิเทจ ที่ขบัเคลือ่นดว้ย
พลังงานไฟฟ้า เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 1913  สู่ เมืองพอรต์ ด ิโซลเลอร ์(Port de Soller) 

เมืองท่าซึง่ตัง้อยู่บนอ่าวรูปเกอืกมา้ทางตอนเหนือของเมืองโซลเลอร ์มีประชากรอาศัยเพียงราว 3,000 คน 
เป็นเมอืงรีสอรท์ขนาดเล็กทีเ่หมาะส าหรับนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาตากอากาศและตอ้งการความเงียบสงบไม่
วุน่วาย ซึง่ต่างจากเมืองท่าทางตอนใตข้องเกาะซึง่เต็มไปดว้ยนักท่องเที่ยวที่แน่นขนัด น าท่านเดนิเที่ยวชม

บริเวณชายหาดที่เต็มไปดว้ยรา้นอาหาร คาเฟ่ และรา้นขายสนิคา้พื้นเมือง จากนั้นไดเ้วลาสมควรน าท่าน
เดนิทางดว้ยรถโคช้กลบัสูเ่มอืง ปัลมา เดอ มายอรก์า (***หากรถแทรมไม่สามารถรองรับคณะได ้บรษัิทจะน า
ท่านเดนิทางดว้ยรถโคช้แทน) 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 
 

บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปกับ มหาวหิารเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) โบสถส์ไตลโ์กธคิโรมันคาทอร์ลคิ 
คูบ่า้นคูเ่มอืงของเกาะมายอรก์า สรา้งขึน้ตามบัญชาของกษัตรยิเ์จมสท์ี ่1 แห่งอารากอนในปี ค.ศ. 1229 และ
เสร็จสิน้ในปี ค.ศ.1601 โดยใชเ้วลาร่วม 370 ปีในการกอ่สรา้ง และไดม้กีารปรับปรุงตามแบบฉบับของอนัโตนิ
โอ เกาดี้ สถาปนิกและผูอ้อกแบบผูม้ีชื่อเสียงแห่งเมืองบารเ์ซโลน่าในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1901-1914  ชม

ความงามของสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิโรมันทีต่กแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ตกแตง่ดว้ยกระจกลายสทีี่
ใหญ่ทีส่ดุในโลกอกีดว้ย 

 

15.00 น. น าท่านเดนิทางสูท่่าเทยีบเรอืมารก์เซย ์

16.00 น. เรอืออกเดนิทางจากท่าเทยีบเรอืมารก์เซย ์มุ่งหนา้สูท่่าเทยีบเรอืลา สเปเซยี 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  
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วนัทีส่ ี ่  มารก์เซย ์– อารล์ส ์   (B/L/D) 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 
09.00 น. เรอืจอดเทยีบท่าทีท่่าเรอืมารก์เซย ์(ฝรัง่เศส) 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอาร์ลส์ (Arles) (ระยะทาง 91 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 1.30 ชม.) อีกหนึ่งเมือง
ประวตัศิาสตรโ์บราณทีต่ัง้อยู่รมิแม่น ้าโรน (Rhone river) ในจังหวดับูชส-์ด-ูโรน (Bouches-du-Rhône) ของ
แควน้โพรวองซ ์(Provence) แควน้ทีอ่ยู่ทางตอนใตข้องประเทศฝรั่งเศส เมอืงอารล์สส์ ์เป็นเมืองทีค่่อนขา้งมี

ความโดดเดน่ในดา้นของโบราณสถานส าคญัทีม่มีาตัง้แตยุ่คสมัยโรมาเนสก ์และดว้ยประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน
ของเมืองน่ันเอง ที่เป็นสาเหตุใหอ้งคก์ารยูเนสโกยกใหเ้มืองอารล์ส ์เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1981  น า
ท่านเขา้ชมโรมัน แอมฟิเธยีเตอร ์(Roman Ampthitheatre) ตกึรูปร่างทรงกลมขนาดใหญ่ ทีส่รา้งขึน้ประมาณ 

ชว่งศตวรรษที ่1 ภายในมอีัฒจันทรส์ าหรับคนน่ังชมการแสดงตา่งๆ หนึง่ในโบราณสถานโรมันทีถู่กยกใหเ้ป็น
มรดกโลกของเมืองอาร์ลส  ์จากนั้นน าท่านชมโรงละครโรมันและครปิโตปอรตคิุส (Roman theatre and 
Cryptoporticus) ซึง่ตัง้อยู่ใกล ้ๆ กนักับสนามกฬีา ชมโรงละคารกลางแจง้และชมทางเดนิใตด้นิสถาปัตยกรรม

โรมันโบราณที่มีความเก่าแก่มากแห่งหนึ่งของเมือง  จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์แซงต ์โทรแปงค ์
(St.Trophime Church) เป็นโบสถท์ี่สรา้งขึน้ในชว่งชว่งศตวรรษที ่3 สรา้งขึน้ในแบบของสถาปัตยกรรมแบบ
โรมัน โดยโบสถแ์ห่งน้ีถอืวา่เป็นโบสถแ์ห่งบชิอบคนแรกของเมอืงอารล์ส ์อกีดว้ย ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางกลับ

สู ่เมอืงมารก์เซย ์(Marseille) (ระยะทาง 91 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 ชม.) 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจนี 

 
บ่าย น าท่านเขา้ชม โบสถน์อเทรอดาม เดอลาการด์ (Basilique Notre-Dame de la Garde) ที่ตัง้อยู่บนยอดเขา 

โบสถ์แห่งน้ีสรา้งขึน้อย่างงดงามดว้ยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีรูปพระแม่มารีเป็นองค์

ประธาน เล่ากันว่าในสมัยก่อนคนแถบน้ีมักมาขอพรกับพระนางเพื่อใหก้ารเดนิเรือปลอดภัยและเมื่อเดนิเรือ
ปลอดภัยกลับมาแลว้ก็มักจะน าเอาเครื่องแขวนมาเป็นของแกบ้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปทางเทศบาลเมืองได ้
ปรับปรุงใหส้ถานที่แห่งน้ีเป็นอนุสรณ์สถานอันศักดิส์ทิธิแ์ละกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชือ่เสยีงของเมือง
มารก์เซย ์ จากนัน้น าท่านชมบรเิวณท่าเรอื Le Vieux Port เป็นท่าเรอืเกา่แกข่องเมอืงมารก์เซย ์บรเิวณท่าเรือ

แห่งน้ีเป็นที่รูจ้ักกันในนามประตูสู่เมดเิตอรเ์รเนียน สมัยโบราณก็ยังเคยเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกจิที่ส าคัญใน
การคา้ขายระหวา่งประเทศแถบชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนและประเทศอาณานคิมของฝรั่งเศส 

 

17.00 น. น าท่านเดนิทางกลบัสู ่ท่าเรอืมารก์เซย ์

18.00 น. เรอืออกเดนิทางจากท่าเทยีบเรอืมารก์เซย ์เพือ่มุ่งหนา้สูท่่าเรอืลา สเปเซยี ประเทศอติาล ี

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลงัอาหารอสิระใหท้่านพักผ่อนตามอธัยาศยัหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 
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วนัทีห่า้ ลา สเปเซยี   (B/L/D) 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

08.30 น. เรอืเทยีบท่า ณ ท่าเทยีบเรอื ลา สเปเซยี (La Spezia) ประเทศอติาล ี
 น าท่าน น่ังรถไฟสูช่งิเกว ่แตรเ์ร (CINQUE TERRE) หมู่บา้นเล็กๆ ทีต่ัง้อยู่บนชายฝ่ังรเิวยีร่าของอติาล ีหมู่บา้น

สสีันสดใส 5 หมู่บา้นที่เรียงรายกนัอยู่รมิทะเลลกิูเรยี อดตีบรเิวณน้ีเคยเป็นชุมชนชาวประมงอาศัยการจับปลา

และปลกูไร่องุ่นตามแนวชายเขา ดว้ยเสน่หข์องเมืองรมิทะเลทีค่งความเป็นธรรมชาต ิจงึไดร้ับการประกาศเป็น
ม รดกโลกจ ากยู เน ส โก  ห มู่ บ ้านทั ้ งห ้าคื อ  MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, 
MANAROLA และ RIOMAGGIORE 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 
 

 
 
บ่าย น าท่านชมความงามของหมู่บา้นรโิอแมกจโิอเร (Riomaggiore) หมู่บา้นเล็กๆ ทีม่ีเสน่หแ์ละบรรยากาศเหมอืน

เมืองตุ๊กตา บา้นเรือนสีสันสดใสตัง้ลดหลั่นกันบนหนา้ผาที่ปกคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจีตัดกันกับน ้าทะเลเมดิ

เตอรเ์รเนียนสเีทอรค์อยซ ์ท าใหก้ลายเป็นสถานที่ท่องเทีย่วยอดฮติที่หากมีโอกาสตอ้งเขา้มาสัมผัส อสิระให ้
ท่านชมความงดงามและถ่ายรูปตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางกลบัโดยรถไฟกลบัสูท่่าเรอื ลา สเปเซยี 

 

 
 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  
หลงัอาหารอสิระใหท้่านพักผ่อนตามอธัยาศยัหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

17.00 น. น าท่านเดนิทางกลบัสู ่ท่าเรอื ลา สเปเซยี 

18.00 น.  เรอืออกเดนิทางจากท่าเรอื ลา สเปเซยี (La Spezia) เพือ่มุ่งหนา้สู ่ท่าเรอืชวิคิตาเวคเคยี 
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วนัทีห่ก  โรม – วาตกินั   (B/L/D) 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 
07.00 น. เรอืเทยีบท่า ณ ท่าเรอื ชวิคิตาเวคเคยี ประเทศอติาล ี

น าท่านเดนิทางสู่ นครรัฐวาตกิัน (Vatican) รัฐอสิระที่เล็กที่สุดและเป็นศูนย์กลางของศาสนาครสิตน์ิกาย
โรมันคาทอลกิ จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปดา้นนอกกบัมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St. Peter’s Basilica) ซึง่ไดร้ับ
การขนานนามว่าเป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก รูจ้ักกันโดยชาวอิตาลีว่า Basilica di San Pietro in 

Vaticano หรือ เซนตปี์เตอรบ์าซลิกิา (Saint Peter's Basilica) มหาวหิารน้ีเป็นมหาวหิารหนึ่งในสีข่องมหา
วหิารหลกัในกรุงโรม ประเทศอติาล ี (อกี 3  มหาวหิารคอื: มหาวหิารเซนตจ์อหน์แลเตอรร์ัน มหาวหิารซานตา
มาเรยีมายอเร และ มหาวหิารเซนตพ์อลนอกก าแพง) อยู่ในนครรัฐวาตกินั เป็นดนิแดนที่ตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม

และเป็นทีป่ระทับของพระสนัตะปาปา ซึง่เป็นประมุขสงูสดุแห่งศาสนาครสิต ์นกิาย Roman Catholic State of 
the Vatican City ซึง่นครรัฐวาตกิันจัดว่าเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก อันมีศูนยก์ลางคอืมหาวหิาร
เซนตปี์เตอร ์ซึง่ไดร้ับการออกแบบโดยอจัฉรยิะบุคคล Michelangelo จากนัน้น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑค์าปิโต

ลเิน (Capitoline Museum) หนึง่ในพพิธิภัณฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงและเกา่แกท่ีส่ดุแห่งหนึง่ของกรุงโรม จุดเริม่ตน้ของ
การกอ่ตัง้พพิธิภัณฑแ์ห่งน้ีในอดตี เริม่จากพระสนัตะปาปา โป๊ป ซกิตสุ ที ่4 (Pope Sixtus IV) ไดบ้รจิาคทอง
สมัฤทธิโ์บราณ หรอื Ancient Bronze ใหแ้กช่าวกรุงโรม เมือ่ปี ค.ศ.1471 หลังจากนัน้งานสะสมมาขึน้เรือ่ยๆ

จนถูกเปิดเป็นพิพิธภัณฑอ์ย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ.1734 และเป็นพิพิธภัณฑแ์ห่งแรกของโลก ปัจจุบัน
บริหารงานโดยสภาของกรุงโรม ใชเ้ป็นสถานที่จัดเก็บและจัดแสดงงานศลิปะ โบราณวัตถุ อีกทั ้งยังมี
ประตมิากรรมทางโบราณคดอีันล ้าค่ามากมายตัง้แต่ยุคโรมัน ยุคกลาง และยุคเรอเนซองส ์จากนั้นน าท่าน           

แวะถ่ายรูปกบัโคลอสเซยีม (Colosseum) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก ไดร้ับการขนานนามวา่เป็นสนามกฬีา
กลางแจง้ขนาดใหญ่เริ่มสรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดเิวสปาเซียนแห่งอาราจักรโรมันและสรา้งเสร็จในสมัย
จักรพรรดติติสั (Titus) สามารถจุคนกวา่ 50,000 คน 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจนี 
 
บ่าย น าท่านชม น ้าพุเทรวี ่(The Trevi Fountain) น ้าพุที่เหล่านักท่องเทีย่วนยิมมาโยนเหรยีญอธษิฐานเพื่อใหไ้ด ้

กลบัมาเยอืนกรุงโรมอกีครัง้ ไดเ้วลาน าท่านสูย่่าน บันไดสเปน (Spanish Step) แหล่งนัดพบของชาวโรมและ
นักท่องเที่ยวทั่วโลก เป็นจัตุรัสที่มีอาคารสวยงามและจ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง
สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิLouis Vuitton, Prada, Dior, Chanel และอืน่ๆอกีมากมาย หรือจะเลอืกเก็บ

ภาพบรรยากาศใจกลางเมืองบรเิวณ บันไดสเปน  ใหท้่านสัมผัสบรรยากาศเมืองหลวงของอติาล ีอสิระให ้
ท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

17.30 น. น าท่านเดนิทางกลบัสูท่่าเรอืชวิคิตาเวคเคยี 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 
20.00 น. เรอืส าราญออกจากท่าเทยีบเรอืชวิคิตาเวคเคยีมุ่งหนา้สูท่่าเทยีบเรอืคานส ์ประเทศฝรั่งเศส 

หลงัอาหารอสิระใหท้่านพักผ่อนตามอธัยาศยัหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 
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วนัทีเ่จ็ด เนเป้ิลส ์– ซอรเ์รนโต ้  (B/L/D) 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 
07.00 น. เรอืจอดเทยีบท่า ณ ท่าเรอื เมอืงเนเป้ิลส ์ประเทศอติาล ี

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซอรเ์รนโต ้(Sorrento) เมอืงชายทะเลทีม่ตีวัเมอืงเรยีงรายตามแนวของผาหนิสงู
ทวิทัศนส์วยงามเหลา่น้ีไดส้รา้งความประทับใจใหนั้กท่องเทีย่ว จนเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีง  น าท่าน
แวะถ่ายรูปกบั อารามซานฟรานเซสโก (Church and Cloister of San Francesco) ส านักสงฆโ์บราณตัง้แต่

ยุคศตวรรษที ่8 ซึง่สรา้งขึน้อยูบ่รเิวณรมิฝ่ังใกลก้บัท่าเรอืของเมอืงซอรเ์รนโต ้โดยตวัโบสถถ์ูกสรา้งขึน้
ภายหลงัอยู่ในอาณาเขตเดยีวกนัชว่งศตวรรษที ่14 แบบสไตลบ์าโร๊กดว้ยหนิออ่นสขีาวนวล สิง่ทีน่่าสนใจของ
สถานทีน้ี่คอืบรเิวณกฏุ ิหรอืทีเ่รยีกวา่ Cloister ซึง่สรา้งเป็นสีเ่หลีย่มลอ้มรอบสวนทีม่นี ้าพุอยู่ตรงกลาง และ

ยังคงรักษาศลิปะดัง้เดมิ ในอดตีไวเ้ป็นอย่างด ีทัง้น้ี Cloister เป็นสถานทีน่ยิมของชาวเมอืงซอรเ์รนโตส้ าหรับ
จัดพธิมีงคลสมรส หรอืงานเทศกาลรืน่เรงิในฤดรูอ้น (หากบรเิวณดา้นในปิดใหเ้ขา้ชมดว้ยการจัดการแสดงหรอื
ดว้ยเหตผุลอนัหนึง่อนัใด จะน าท่านถ่ายรูปภายนอกแทน) จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกบั วหิารแห่งซานแอนโต
นโิน (Basilica di Sant'Antonino) ซึง่สรา้งขึน้เพือ่อทุศิแกนั่กบุญผูอ้ปุถัมภเ์มอืงซอรเ์รนโต ้อกีหนึง่ส ิง่กอ่สรา้ง
ทางศาสนาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแห่งหนึง่ของเมอืงซอรเ์รนโต ้ สรา้งขึน้ดว้ยสไตลบ์าโรก อยู่บรเิวณจัตรุัสซานแอนโต
นโิน 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 
 

บ่าย น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงเนเป้ิลส ์(Naples) หรือทีน่ิยมเรยีกเป็นภาษาอติาลวี่า เมืองนาโปล ี(Napoli) คอื

อกีหนึง่เมอืงท่องเทีย่วทีม่ีชือ่เสยีงและมคีวามส าคัญทางประวตัศิาสตร ์ศลิปะวฒันธรรม สถาปัตยกรรม ดนตร ี
และศาสตร์การท าอาหาร ที่ไดร้ับการยอมรับจากทั่วโลกอีกทั ้งยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัดเนเป้ิลส ์
(Province of Naples) และแควน้กัมปาเนีย (Campania) แควน้ที่ตัง้อยู่ทางทิศใตข้องประเทศอติาลน่ัีนเอง

เมืองเนเป้ิลสต์ัง้อยู่ที่ชายฝ่ังดา้นตะวันตกของอติาลตีดิกับอ่าวเนเป้ิลส ์(Naples Bay) กึง่กลางระหวา่งพื้นที่
ภูเขาไฟสองแห่ง คอื ภูเขาไฟวสิเุวยีส และกมัปีเฟลเกรยแ์ละยังเป็นเมอืงทีม่บีทบาทส าคญัในคาบสมุทรอติาล ี
มาตลอด 2,800 ปีนับแตก่อ่ตัง้เมอืงขึน้มา ดว้ยเหตน้ีุเมอืงเนเป้ิลสจ์งึถอืวา่เป็นเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแห่งหนึง่ของ

โลกโดยเฉพาะบรเิวณใจกลางของเมืองเนเป้ิลยังเป็นศูนยก์ลางเมอืงทางประวตัศิาสตรท์ี่ใหญ่ที่สุดในยุโรป 
และไดร้ับการขึน้ทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโก ้(Unesco) ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995   น าท่านชม
และถ่ายรูปกับจัตุรัสเพลิบิสซโิต (Piazza del Plebiscito) หนึ่งในจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมือง เนเป้ิลส ์

ตัง้อยู่ใกล ้ๆ กับบรเิวณอ่าว ซึง่ถูกลอ้มรอบไปดว้ยเหล่าอาคารสถานที่ที่มคีวามส าคญัของเมือง น าท่านเขา้ชม
พระบรมมหาราชวังแห่งเมืองเนเป้ิลส ์(Royal Palace of Naples) เป็น 1 ใน 4 ของที่พ านักของกษัตรยิแ์ห่ง
ราชวงศบ์ูรบ์ง (Bourbon Kings) หนึ่งในราชวงศท์ี่ส าคัญที่สุดในทวปียุโรป   อสิระใหท้่านไดม้ีเวลาชอ้ปป้ิง
สนิคา้แบรนดเ์นม และ สนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศยั หรือจะเลอืกเก็บภาพความน่าประทับใจของเมอืง เนเป้ิลส ์
กบังานสถาปัตยกรรมของหมู่อาคารเกา่แกม่ากมายทีย่ังคงสะทอ้นความรุ่งเรอืงของอาณาจักรโรมันในอดตี 

 

17.30 น. น าท่านเดนิทางสูท่่าเทยีบเรอื เมอืงเนเป้ิลส ์

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลงัอาหารอสิระใหท้่านพักผ่อนตามอธัยาศยัหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

20.00 น.  เรอืออกเดนิทางจาก ท่าเรอืเมอืงเนเป้ิลส ์เพือ่มุ่งหนา้สู ่ท่าเรอืบารเ์ซโลนา ประเทศสเปน 

 
วนัทีแ่ปด AT SEA    (B/L/D) 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

อสิระใหท้่านพักผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเล่นใน     
คลบั เลาจน์ หรอืท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงทีร่า้นขายสนิคา้

ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอืน่ๆอกีมากมาย กจิกรรมความบันเทงิอันหลากหลายที่
ท่านสามารถเลอืกใชบ้รกิารบนเรอืส าราญ เชน่ 
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Public Room : บารแ์ละเลาจน ์หอ้งสมุด หอ้งอนิเตอรเ์น็ต 

Entertainment : ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืมจีัดแสดงหรอืจะเลอืกน่ังเลน่ในคลบั เลาจน ์บารต์า่งๆ 
หลากหลาย สไตล ์คาสโิน ดสิโกเ้ธค หอ้งเลน่เกม 
Sport and Activities : สระวา่ยน ้า สปอรท์คอรท์ ฟิตเนต มนิกิอลฟ์ 

Spa and Wellness  : หอ้งสปา หอ้งสตรมี บวิตี ้ซาลอน โยคะ และอืน่ๆ อกีมากมายเรอื 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 
 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  
 หลงัอาหารอสิระใหท้่านพักผ่อนตามอธัยาศยัหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 
หมายเหต ุ   กอ่นเรอืกลบัเทยีบท่าในค า่วนัน้ีท่านจะไดร้ับป้ายผูกกระเป๋าสตีา่งๆ ซึง่เป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลง 

 จากเรือ ท่านจะตอ้งจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของเครื่องใชท้ี่จ าเป็นไวใ้นกระเป๋า

เดินทางใบเล็ก เพราะเจา้หนา้ที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตัง้แต่กลางดกึ  และบัญชี

คา่ใชจ้่ายต่างๆ จะถูกสง่มาใหท้่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัรุ่งขึน้ ส าหรับท่านทีต่อ้งการช าระผ่านบัตร
เครดติ ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใชจ้่ายผ่านบัตรเครดติที่ท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวันที่ท่านเช็คอนิโดย

อตัโนมัต ิ
 
วนัทีเ่กา้ บารเ์ซโลนา่    (B/L/-) 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

07.00 น. เรอืจอดเทยีบท่าทีท่่าเรอืบารเ์ซโลน่า 

08.30 น. น าท่านเช็คเอาทอ์อกจากเรอืส าราญ พรอ้มรับกระเป๋าสมัภาระ 

 น าท่านเดนิทางสู่ La Roca Village (ระยะทาง 37 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาที) ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต 

ซึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นมลดราคาขายกวา่ 140 บูตคิ อาทเิชน่ ARMANI, BURBERRY, COACH, GUCCI, GEOX, 
GUESS, LACOSTE, LONGCHAMP, MICHAEL KORS, PANDORA, POLO RALPH LAUREN, SAMSONITE, 
THE NORTH FACE, TOD’S, TUMI, และอืน่ๆอกีมากมาย อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย ไดเ้วลาสมควร

น าท่านเดนิทางกลบัสูเ่มอืงบารเ์ซโลน่า (ระยะทาง 37 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจนี 

 
บ่าย น าท่านถ่ายรูปกบัมหาวหิารซากราดา้ ฟามเิลยีร ์(Sagrada Familia) สญัลกัษณแ์ห่งสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ทีสู่งใหญ่ถงึ 

170 เมตร ออกแบบกอ่สรา้งอย่างสวยงามแปลกตาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1882 โบสถท์ี่สรา้งไม่เสร็จน้ีเป็นสญัลกัษณ์

ของบารเ์ซโลนา  เป็นงานชัน้ยอดทีแ่สดงถงึอจัฉรยิภาพของ เกาดี ้สถาปนกิผูเ้ลือ่งชือ่ มหาวหิารแห่งน้ีมคีวาม
สงู 170 เมตร ตัง้อยู่บนถนน Carrer de Mallorca งานชิน้น้ีมคีวามแปลกตาจากงานชิน้อืน่ของเกาดี ้ตรงสสีัน
อนัเรยีบนิง่แบบโทนสธีรรมชาต ิใหค้วามรูส้กึทีส่งบผ่อนคลายและเยอืกเย็นเพราะความทีเ่ป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์

แตก็่ยังคงรายละเอยีดละเมยีดทีล่ะไม ดจูากลวดลายสลกัเสลาทีด่า้นนอกตวัโบสถแ์ละภายใน แสดงใหเ้ห็นถงึ
แรงศรัทธาในศาสนาอย่างท่วมทน้ 

 

16.00 น. น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิบารเ์ซโลน่า (BCN) เพือ่เชค็อนิและท า Tax Refund  

19.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิบารเ์ซโลน่า สู ่สนามบนิอสิตนับูลโดยเทีย่วบนิที ่TK1856 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 

ชัว่โมง) สายการบนิมบีรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผ่อน บนเครือ่งบนิ 

23.30 น. เดนิทางมาถงึสนามบนิอสิตนับูล ประเทศตรุก ีแวะเปลีย่นเครือ่ง 

 

วนัทีส่บิ กรงุเทพมหานคร 

01.25 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯโดยเทีย่วบนิ TK 68 สายการบนิฯ มบีรกิารอาหาร 2 รอบ คอื อาหารค า่ และ อาหารเชา้ 

15.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ (BON VOYAGE) 
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10 วนั ลอ่งเรอืทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน (เรอืยกัษ)์ 

Royal Caribbean… Allure of the SEAs 
 

ราคาทวัร ์99,900 บาท : 20-29 ม.ิย./ 19-28 ก.ย./ 10-19 ต.ค./ 17-26 ต.ค./ 24 ต.ค.-2 พ.ย. 
ราคาทวัร ์102,900 บาท : 9-18 พ.ค. (เร ิม่ตน้หอ้งพกัแบบมรีะเบยีงววิสวน) 

ราคาทวัร ์103,900 บาท : 4-13 ก.ค. / 25 ก.ค.-3 ส.ค.  
ราคาทวัร ์119,900 บาท : 8-17 ส.ค. (มเีฉพาะหอ้งแบบมรีะเบยีง) 
 

อตัราคา่บรกิาร 9-18 พ.ค. ม.ิย / ก.ย. / 
ต.ค. 

กรกฎาคม 8-17 ส.ค. 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู ่INSIDE)  ท่านละ - 99,900 103,900 119,900 
(หอ้ง Balcony) 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู ่Central Park 

View)   
ท่านละ 

102,900 - - - 

อพัเกรดเป็นหอ้งพักแบบมรีะเบยีงทะเล (พกั

หอ้งคู ่Sea-View Balcony) ท่านละ 

10,000 17,000 17,000 - 

พักเดีย่วเพิม่ ท่านละ (คดิทีห่อ้งพักราคาเริม่ตน้
ของแตล่ะชว่งเดนิทาง ซึง่เป็นราคาเริม่ตน้) 

46,000 
(Central 

Park) 

48,000 
(Inside) 

45,000 
(Inside) 

63,000 
(Balcony) 

ชัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทัวร ์เริม่ตน้ทีท่่านละ 
(ราคายนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm 

เทา่น ัน้) 

90,000-130,000 
 

ไม่เอาตัว๋เครือ่งบนิหักคา่ใชจ้่าย (ผูใ้หญ่)  (ไม่
รวมตัว๋ BKK-IST-BCN-IST-BKK) 

20,000 20,000 20,000 22,000 

กรณีมวีซีา่แลว้หรอืไม่ตอ้งยืน่วซีา่ หักคา่ใชจ้่าย ไมร่วมวซีา่ 

 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิ 
ทีส่ายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยันเท่านัน้ (คดิ ณ วนัที่  31 ส.ค.2562) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 
▪ กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้
▪ กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไม่เกนิ 7 

กก.  
 
โปรแกรมท่องเทีย่วลอ่งเรอืส าราญ (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถงึ 

▪ ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักท่องเทีย่วโดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไม่เกนิ 20 กก./ท่าน) 
▪ คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามัน, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 
▪ คา่ประกนัภัยการเดนิทางอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท   
(ประกนัภัยไม่ครอบคลมุผูท้ีอ่ายุเกนิ 85 ปี) 

▪ คา่ภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ และคา่ service fee ของทางเรอื 

▪ คา่อาหารทุกมือ้ตามระบุ, คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่
▪ เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
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อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

▪ คา่วซีา่เชงเกน้ ประมาณ 2,800 – 3,000 บาท 
▪ คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 
▪ คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 
การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 45,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดร้ับการยนืยันกรุ๊ปออกเดนิทางแน่นอน 
    ส ารองทีน่ ัง่ (ผูเ้ดนิทางพกัเดีย่ว) ทา่นละ 60,000 บาท 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 60 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง  
กรณียกเลกิ 
* ยกเลกิ 120 วนั ล่วงหนา้กอ่นเดนิทาง (ไม่มคีา่ใชจ้่าย)  

* ยกเลกิ 90-119 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่มัดจ า 25% 
* ยกเลกิ 60-89 วนั ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่มัดจ า 50% 
* ยกเลกิ 30-59 วนั ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่มัดจ าเต็มจ านวน  

* ยกเลกิ 08-29 วนั ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่ใชจ้่ายเต็มจ านวน 
* ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 7 วนั ลว่งหนา้ก่อนเดนิทาง หักคา่ใชจ้่ายเต็มจ านวน 
***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิ

วซีา่ในทุกกรณี ไม่วา่คา่ใชจ้่ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก็์ตาม*** 
หมายเหต ุ:  
▪ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางใน กรณีที่มีผูเ้ดนิทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให ้ผูเ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง 
▪ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ท่องเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ
บนิ  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อบุัตเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้น้ีจะค านงึและ
รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

▪ การท่องเทีย่วน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีที่

ท่านปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์การใชบ้รกิารทีท่างทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ ท่านไดท้ าการตกลงหรอืแจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทาง 
▪ บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธวซีา่และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่่านช าระ มาแลว้  หาก

ท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเน่ืองจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ หลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ 

▪ สถานฑตูเก็บคา่ธรรมเนียมวซีา่ และไม่คนืทุกกรณี 
▪ ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะ ไม่รับผดิชอบ หาก

ท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบุคคธรรมดา  

 
กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เคร ือ่งบนิเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิ
ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

ต ัว๋เคร ือ่งบนิ 
▪ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ
สายการบนิเท่านัน้ (ในกรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านัน้) 

▪ ท่านทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยัน

วา่ทัวรนั์น้ๆ ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไมไ่ดร้ับการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้
ยกเลกิ บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได ้

▪ เมือ่ท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
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โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( 
TRIPLE ROOM ) ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนั 
ซึง่อาจจะท าใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

▪ โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูมิติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ
ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเท่านัน้ 

▪ ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 
กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ 

▪ กรุณางดน าของมคีม ทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 
เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่
เดยีวกนัในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีร่ักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้
และหา้มมรี่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์อง

สายการบนิทีท่่านไม่อาจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 
▪ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่เกนิ 

7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 
▪ ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้

ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าหนักสว่น
ทีเ่กนิ 

▪ กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 
การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีคา่ทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเคร ือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย สาย

การบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋า
จรงิ ทั ้งน้ีจะชดเชยไม่เกนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกิจ 
(Business) ดงันัน้จงึไม่แนะน าใหโ้หลดของมคีา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร ์ไม่ใช่ระหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ
เดนิทางที่บรษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย ดังนัน้ท่านจงึไม่ควร
โหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์การชดเชย

คา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เท่านัน้ 
▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้่านได ้ 
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เอกสารประกอบการขอวซี่าอติาล ี

(ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 10-15 วันท าการ) 
สถานทตูไมอ่นุญาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดังนัน้ถา้ทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรณุา

แจง้บรษัิททัวรฯ์ เพือ่ขอยืน่วซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบตั๋วเครือ่งบนิในชว่งทีท่า่นจะ
เดนิทางมาดว้ย 

 
(การเตรยีมเอกสาร กรุณาอา่นใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ) 

 
1. หนังสอืเดนิทาง อายุใชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป มหีนา้วา่งอย่างนอ้ย 2 แผ่น และไมช่ ารดุ ขาด หรอืเปียกน า้ 
2. รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเิมตร 2 รปู พืน้ฉากหลงัรปูตอ้งเป็นพืน้สขีาว (อยา่ถา่ยเอง เพราะพืน้

เป็นสเีทา ใชไ้มไ่ด)้ เปิดหู เปิดหนา้ผาก หา้มสวมแวน่สายตาหรอืใสค่อนแท็กเลนส ์(รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 
เดอืน... 
(สถานทตูมกีารเทยีบรปูกบัหนา้วซีา่ทีเ่คยได)้  

3. ส าเนาบัตรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกทีม่รีายละเอยีดบา้นเลขทีม่าดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ.....หากมกีารเปลีย่นค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. ส าเนาทะเบยีนหย่า (กรณีผูห้ญงิ.....ถา้หย่าและหากมกีารใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สตูบิัตร (กรณีเด็กต า่กว่า 18 ปีบรบิูรณต์อ้งแนบสตูบิัตรมา)  
8. กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ:์ (หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้ม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดงัน้ี  

- เด็ก เดนิทางกบับุคคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอ
เท่านัน้ และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบุชือ่) มคีวามสมัพันธอ์ย่างไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเท่านัน้และให ้

ระบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบับดิา (ระบุชือ่บดิา)  
- เด็ก เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเท่านัน้และให ้

ระบุวา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัมารดา (ระบุชือ่มารดา)   
หนงัสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งรบัรองเอกสาร ประทบัตราจากกระทรวงการตา่งประเทศ

เทา่น ัน้ 
กรณีอ านาจการปกครองบุตรฝ่ายใดฝ่ายนงึ 
-ใบส าเนาบันทกึการหย่า โดยระบุวา่บุตรอยู่ในอ านาจการปกครองของใคร 

-ใบปกครองบุตร (ปค. 14) จากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจรงิเท่านัน้) หรอื ใบฟ้องหย่าผูใ้ชอ้ านาจศาล 
เอกสารการปกครองบตุร จะตอ้งรบัรองเอกสาร ประทบัตราจากกระทรวงการตา่งประเทศเทา่น ัน้ 
กรณีบุตรบุญธรรม 

-ใบจดทะเบยีนรับบุตรบุญธรรม จากทางอ าเภอ/เขต 
ใบจดทะเบยีนรบับตุรบญุธรรม จะตอ้งรบัรองเอกสาร ประทบัตราจากกระทรวงการตา่งประเทศเทา่น ัน้ 
***ถา้เอกสารมใิชเ่อกสารออกจากประเทศไทย จะตอ้งไดร้ับการรับรองเอกสารจากสถาณทูตของประเทศนัน้ๆ 

ประจ าการในประเทศไทย*** 
9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

(ไมต่อ้งระบสุถานทตู ประเทศและวนัทีเ่ดนิทาง) 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  
- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ (อายุไม่เกนิ 3 

เดอืน) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 
- กรณีพนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงนิเดอืน  
- กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบันศกึษา นัน้ว่าก าลงัศกึษาอยู่ ระบุชัน้ปีทีศ่กึษา  
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10.หลกัฐานการเงนิ :   

ส าเนาสมุดบัญชยีอ้นหลงั 3 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนที่จะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไม่ต า่กวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง  1 
ท่าน และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไม่กา้วขา้มเดอืน (ปรับสมุดและส าเนา 7 วนัก่อนยืน่วซีา่) 

หมายเหตุ : หากสมุดบัญชแีสดงยอดรวมทีม่กีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไม่ตอ่เน่ือง) เชน่จากเดอืน 1 ขา้มไปเป็น

ยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไม่ม)ี ท่านตอ้งไปขอ Bank statement และยอดลา่สดุอพัเดท 7 วนันับจากวนัยืน่วซีา่ 
จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบัญช ี

************* ตอ้งเป็นบญัชอีอมทรพัยเ์ทา่น ัน้ ************** 

 
หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงนิใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรยีมเอกสารดงัน้ี 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชือ่เจา้ของบัญช ีรับรองคา่ใชจ้่ายใหใ้คร (ตอ้งระบุชือ่ผู ้
ถูกรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสตูบิัตร, ทะเบียนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธว์่าเป็นคน

ในครอบครัวเดยีวกนั 

 (สถานทตูไมร่ับพจิารณาบัญชกีระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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