
 

 

 

10 วนั ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
Royal Caribbean… Symphony of the SEAs! 

 
เมษายน - ตุลาคม 2566 
เร่ิมต้นท่ี…. 129,900 บาท  

(พเิศษ!! ราคานีร้วมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ /ไม่รวมวซ่ีาเชงเก้น/ รวมค่าทิปต่างๆแล้ว) 

บาร์เซโลนา – ปัลมา เดอ มายอร์กา – โพรวองซ์ – ลา สเปเซีย – ชิงเกว่ แตร์เร  
 ริโอ แมกจิโอเร – โรม – ปอมเปอ ี– เนเป้ิล – บาร์เซโลนา 

ราคาทัวร์ 129,900 บาท : 29 เม.ย. – 8 พ.ค. 66 / 7-16 ต.ค. 66 / 14-23 ตค. 66 / 21-30 ต.ค. 66 
ราคาทัวร์ 135,900 บาท : 3-12 มิ.ย. 66  

 

ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลีย่นท่าเทียบเรือ ซ่ึงทางทัวร์จะท าการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป 



 

 

 

โปรแกรม การท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ 

ROYAL CARIBBEAN SYMPHONY OF THE SEA 
(รอยลั แคริบเบีย้น ซิมโฟน่ี ออฟ เดอะ ซีส์) 
เรือมีขนาด 230,000 ตัน มีทั้งหมด 16 ช้ัน 
ประเภทห้องพกั (เตียงสามารถแยกเป็น เตียงคู่ได้) 

ห้องพกัมีระเบียงวิวทะเล  (Ocean View with Balcony) 

 
ห้องพกัแบบ Inside  

 

เส้นทางเดนิเรือ RCB, Symphony of the Seas 



 

 

 

 

 

10 วนั ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
Royal Caribbean… Symphony of the SEAs! 
บาร์เซโลนา – ปัลมา เดอ มายอร์กา – โพรวองซ์ – ลา สเปเซีย – ชิงเกว่ แตร์เร  

 ริโอ แมกจิโอเร – โรม – ปอมเปอ ี– เนเป้ิล – บาร์เซโลนา 
 

วันแรก กรุงเทพมหานคร  
 

18.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้เคาน์เตอร์เชค็อิน ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชค็อินสายการบิน  
เอมิเรสต ์แอร์ไลน์ส (EK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.00 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยเท่ียวบิน EK373 (ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลาย
กบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ สายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่า ระหวา่งเท่ียวบิน  

 

วันท่ีสอง ดูไบ – บาร์เซโลนา – เข้าชมมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลยีร์- เข้าชมคาซามลิา - เช็คอนิลงเรือ  
 

00.50 น. เดินทางถึงดูไบ แวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน EK255 อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน
ซ่ึงมีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย  



 

 

 

03.25 น.  ออกเดินทางจากสนามบินดูไบ (DXB) สู่สนามบินบาร์เซโลนา (BCN) บริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลา
บินประมาณ 7.10 ชม.) 

08.35 น. เดินทางถึงสนามบินบาร์เซโลนา ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 น าท่านเขา้ชมมหาวิหารซากราดา้ ฟามิเลียร์” (Sagrada Familia) สัญลกัษณ์แห่งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีสูงใหญ่ถึง 170 

เมตร ออกแบบก่อสร้างอยา่งสวยงามแปลกตาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 โบสถท่ี์สร้างไม่เสร็จน้ีเป็นสัญลกัษณ์ของบาร์
เซโลนา  เป็นงานชั้นยอดท่ีแสดงถึงอจัฉริยภาพของ เกาด้ี สถาปนิกผูเ้ล่ืองช่ือ มหาวิหารแห่งน้ีมีความสูง 170 
เมตร ตั้งอยู่บนถนน Carrer de Mallorca งานช้ินน้ีมีความแปลกตาจากงานช้ินอ่ืนของเกาดี ไดเ้วลาน าท่านเขา้
ชมคาซามิลา (Casa Mila) สร้างมาตั้งแต่ปี 1906 – 1912 เป็นอพาร์ทเม้นท์หลังสุดท้ายท่ีออกแบบโดยเกาดี 
(Gaudi) เจา้ของตึกคือ Pere Milà และ Roser Segimón ชาวอเมริกนัท่ีมีฐานะจากการท าสวนกาแฟในประเทศ
กวัเตมาลา โดยไดจ้า้งเกาดี (Gaudi) ให้มาออกแบบอพาร์ทเมน้ทส่์วนตวัใหโ้ดยเฉพาะ และมีแผนในการเปิดให้
คนอ่ืนเช่าเพื่ออาศยั แมก้ระทัง่เจา้ชายจากประเทศอียปิตก์็เคยมาเช่าเพื่อพกัอาศยัท่ีน่ีมาแลว้  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

 
 
 

14.30 น. น าท่านเชค็อินขึ้นเรือส าราญ Royal Caribbean “Symphony of the SEAs”   
 

 
 



 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

วันท่ีสาม ปัลมา เดอ มายอร์ก้า – พระราชวังหลวง – ปราสาทเบลเวอร์ – มหาวิหารปัลมา  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca)  

น าท่านเท่ียวชมเมืองปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) แห่ง หมู่เกาะมายอร์กา (Mallorca) หมู่เกาะ
แสนสวยในประเทศสเปน ซ่ึงตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเกาะใหญ่ท่ีสุดในหมู่เกาะแบลีแอริก เมือง
หลวงของเกาะคือเมืองปัลมา เมืองซ่ึงเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวในวนัหยุดท่ีไดรั้บความนิยมมาก          
น าท่านเขา้ชมปราสาทเบลเวอร์ (Bellver Castle) หน่ึงในป้อมปราการโบราณท่ีสร้างขึ้นช่วงตน้ศตวรรษท่ี 14 
มีควาสูงประมาณ 112 เมตร ตั้งอยูบ่นเนินเขานอกตวัเมืองปัลมา สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่กษตัริยเ์จมส์ท่ี 2 แห่ง 
มายอร์กา  ซ่ึงแรกเร่ิมเป็นท่ีพ  านักของราชวงศ์ แต่ภายหลงัถูกเปล่ียนมาใช้เป็นท่ีจองจ านักโทษในช่วงกลาง
ศตวรรษท่ี 18 จนถึงศตวรรษท่ี 20 ปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑใ์หน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชมทัว่ไป น าท่านเดินทางสู่ 
มหาวิหารเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) โบสถ์โกธิคโรมันคาทอลิก คู่บ้านคู่เมืองของเกาะมายอร์กา 
สร้างขึ้นตามบญัชาของกษตัริยเ์จมส์ท่ี 1 แห่งอารากอนในปี ค.ศ. 1229 และเสร็จส้ินในปี ค.ศ.1601 โดยใชเ้วลา
ร่วม 370 ปีในการก่อสร้าง และไดมี้การปรับปรุงตามแบบฉบบัของอนัโตนิโอ เกาด้ี สถาปนิกและผูอ้อกแบบผู ้
มีช่ือเสียงแห่งเมืองบาร์เซโลนาในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1901-1914 น าท่านเขา้ชมความงดงามภายในมหาวิหาร
แห่งปัลมา ชมความงามของสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคโรมนัท่ีตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ตกแต่งดว้ย
กระจกลายสีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2_(%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2)


 

 

 

บ่าย น าท่านเขา้ชมพระราชวงัหลวงอัลมาไดนา (Royal Palace of La Almadaina) สร้างขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี 14 
เป็นท่ีประทบัของกษตัริยแ์ละราชินีสเปน ระหวา่งการพ านกัในมายอร์กา พระราชวงัแห่งน้ีสร้างขึ้นตรงขา้มกบั
มหาวิหารแห่งปัลมา เป็นจุดเช็คอินท่ีส าคญัท่ีนักท่องเท่ียวทัว่โลกตอ้งมาเยือนหากมายงัหมู่เกาะมายอร์กา น า
ท่านเขา้ชมความสวยงามและความยิง่ใหญ่ของพระราชวงัหลวงแห่งหมู่เกาะมายอร์กา สมควรแก่เวลาอิสระให้
ท่านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามของเมือง หรือจะเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั  

 

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปัลมา เดอ มายอร์กา 
16.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ ปัลมา เดอ มายอร์กา มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย ์(โพรวองซ์) 

อิสระใหท้่านพกัผอ่น บนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นในคลบั 
เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอด
ภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่าน
สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
 
 
 
 
 

 
วันท่ีส่ี โพรวองซ์ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือมาร์กเซย ์(โพรวองซ์) ประเทศฝร่ังเศส 

น าท่านเขา้ชมอาสนวิหารมาร์แซย ์(Cathedral de la Major) หรือช่ือเต็มว่า อาสนวิหารนักบุญมารียอ์งค์ใหญ่
แห่งมาร์แซย ์เป็นโบสถ์โรมนัคาทอลิกท่ีมีฐานะเป็นอาสนวิหาร ท่ีตั้งอยู่ท่ีเมืองมาร์แซย ์จงัหวดับุช-ดูว-์โรน 
แควน้โพรวองซ์ซาลป์โกตดาซูร์ ประเทศฝร่ังเศส อาสนวิหารมาร์แซยมี์ฐานะเป็นอาสนวิหารรองมาตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1896 และเป็นท่ีตั้งอาสนะของอคัรมุขมณฑลแห่งมาร์แซย ์จากนั้นน าท่านเขา้ชมส านกัสงฆเ์ซ็นตว์ิคเตอร์ 
(Abbey of St. Victor) ท่ีก่อตั้งขึ้นในช่วงปลายสมยัโรมนัในมาร์เซยท์างตอนใตข้องฝร่ังเศสตั้งช่ือตามนักบุญ
ทหารและพลีชีพในทอ้งถ่ินวิกเตอร์ออฟมาร์เซย ์



 

 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย  น าท่านเขา้ชมป้อมปราการซองจวน (Fort Saint Jean) เป็นป้อมปราการในมาร์กเซย ์สร้างขึ้นในปี 1660 โดย 
Louis XIV ท่ีปากทางเขา้ Old Port นับตั้งแต่ปี 2013 สะพานแห่งน้ีเช่ือมโยงกนัดว้ยสะพานเช่ือมโยงสองแห่ง
กับย่านประวติัศาสตร์ Le Panier และพิพิธภณัฑ์อารยธรรมยุโรปและเมดิเตอร์เรเนียน น าท่านเขา้ชมความ
ยิ่งใหญ่ของป้อมปราการท่ีสะทอ้นให้เห็นความรุ่งเรืองของฝร่ังเศสในยุคก่อน สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ถนน
เลอพาเนีย (Le Panier) ยา่นเมืองเก่าของมาร์กเซย ์เป็นบริเวณท่ีชาวกรีกไดเ้ขา้มาตั้งรกรากท่ีน่ีกว่า 2,600 ปี ตวั
เมืองเก่าตั้งอยู่ทางตอนเหนือของท่าเรือเก่า (Old Port) ได้เวลาน าท่านเขา้ชม Vieille Charite อาคารเก่าแก่ท่ี
สร้างในปี ค.ศ. 1640 เพื่อเป็นท่ีพกัพิงของคนยากจนในเมือง ต่อมาไดมี้การสร้างโบสถต์ามศิลปะแบบ Italian 
Baroque ขึ้นมาดว้ย หมู่อาคารน้ียงัคงสภาพสมบูรณ์มาถึงปัจจุบนัและกลายเป็นพิพิธภณัฑ์ศิลปะท่ีเก็บรักษา
งานชั้นเยีย่มอีกดว้ย 

16.30 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย ์
18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือมาร์กเซย ์มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 



 

 

 

   
 

วันท่ีห้า ลา สเปเซีย – ชิงเกว่ แตร์เร – ริโอ แมกจิโอเร 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.30 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) ประเทศอิตาลี 

 น าท่าน นั่งรถไฟสู่ชิงเกว่ แตร์เร (CINQUE TERRE) หมู่บ้านเล็กๆ ท่ีตั้ งอยู่บนชายฝ่ังริเวียร่าของอิตาลี 
CINQUE TERRE หมู่บ้านสีสันสดใส 5 หมู่บ้านท่ีเรียงรายกันอยู่ริมทะเลลิกู เรีย อดีตบริเวณน้ีเคยเป็น 
ชุมชนชาวประมงอาศยัการจบัปลาและปลูกไร่องุ่นตามแนวชายเขา ดว้ยเสน่ห์ของเมืองริมทะเลท่ีคงความเป็น  
ธรรมชาติ จึงได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก  หมู่บ้านทั้งห้าคือ MONTEROSSO AL MARE, 
VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

 



 

 

 

 
 
 

บ่าย น าท่านชมความงามของหมู่บา้นริโอแมกจิโอเร (Riomaggiore) หมู่บา้นเล็กๆ ท่ีมีเสน่ห์และบรรยากาศเหมือน
เมืองตุ๊กตา บา้นเรือนสีสันสดใสตั้งลดหลัน่กนับนหน้าผาท่ีปกคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขียวขจีตดักนักบัน ้ าทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ ท าให้กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮิตท่ีหากมีโอกาสตอ้งเขา้มาสัมผสั อิสระให้
ท่านชมความงดงามและถ่ายรูปตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัโดยรถไฟกลบัสู่ท่าเรือลาสเปเซีย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

20.30 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย 
 

วันท่ีหก โรม – จัตุรัสนาโวนา – วิหารแพนธีออน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ ชิวิคตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่กรุงโรม (Rome) น าท่านเท่ียวชม จตุรัสนาโวนา (Piazza Navona) จตุรัสท่ีงดงามท่ีสุดแห่ง

หน่ึงในกรุงโรม ท่ีมีองค์ประกอบของส่ิงก่อสร้าง ทั้ งโบสถ์ น ้ าพุ และอาคารโดยรอบท่ีลว้นส่งเสริมความ
งดงามใหแ้ก่กนั จตุัรัสแห่งน้ีในยคุโรมนัโบราณเคยใชเ้ป็นสนามกีฬาท่ีไวใ้ชแ้ข่งมา้ แต่ปัจจุบนักลายเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวส าคญัแห่งหน่ึงท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งมาเยือน โดยบริเวณกลางจตุรัสเป็นท่ีตั้งของเสาโอเบลิสก์จาก
อียิปต์ ตั้งอยู่เบ้ืองหน้าโบสถ์เซนต์แอกเนสอินอะโกนี จากนั้นน าท่านชม "น ้ าพุจตุมหานที" (Fountain of the 
Four Rivers) ซ่ึงแต่ละมุมจะมีรูปป้ันซ่ึงแทน แม่น ้ าสายส าคญัจาก 4 ทวีป ไดแ้ก่ แม่น ้าคงคา แม่น ้ าดานูป แม่น ้ า



 

 

 

ไนล ์และ แม่น ้ าพลาตา้ (Rio de la Plata ในทวีปอเมริกาใต)้ ซ่ึงน ้ าพุแห่งน้ี จานโลเรนโซ เเบร์นินี ศิลปินฝีมือ
เยี่ยมอีกคนหน่ึงของอิตาลีเป็นผูอ้อกแบบ อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามโดยรอบ ไดเ้วลาน าท่านเขา้
ชมวิหารแพนธีออน (Pantheon) วิหารขนาดใหญ่อาย ุ2,000 กว่าปีมาแลว้ และยงัถือเป็นอาคารในยุคโรมนัท่ีมี
สภาพสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึงท่ียงัหลงเหลือมาถึงปัจจุบนัอีกดว้ย แต่เดิมวิหารแพนธีออน สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพ
เจ้าของชาวโรมัน แต่ในช่วงท่ีคริสตจกัรเรืองอ านาจ วิหารแห่งน้ีได้ถูกปรับเปล่ียนให้เป็นโบสถ์ในคริสต์
ศาสนาจนถึงทุกวนัน้ี สถาปัตยกรรมของตวัวิหารดา้นหนา้มีลกัษณะเป็นเสาสูงตน้ใหญ่ รับกบัหลงัคาหนา้จัว่
สามเหล่ียม ส่วนอาคารด้านหลงัมีหลงัคาทรงโดมครอบอาคารทรงกลม ส่วนบนสุดของโดมมีช่องแสงรูป
วงกลมขนาดใหญ่ หรือท่ีเรียกว่า "โอคูลัส" ช่องแสงน้ีเช่ือว่าเป็นทางเช่ือมระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า เม่ือ
แสงแดดส่องกระทบลงมาก็ท าให้เกิดภาพท่ีงดงาม อีกทั้งอาคารแห่งน้ียงัมีความน่าท่ึงตรงท่ีไม่ตอ้งมีเสาค ้า
กลางทั้งท่ีมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร  ภายในวิหารแห่งน้ียงัไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ีฝังศพกษตัริย ์บุคคลในราชวงศแ์ละ
บุคคลส าคญั ซ่ึงหน่ึงในนั้นคือ ราฟาเอล จิตรกรช่ือดงัผูส้ร้างสรรคง์านศิลปะช้ินงามเอาไวท่ี้โรมจ านวนมาก 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ใกลก้รุงโรม Castel Romano Designer Outlet ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลตท่ี
รวมเอาแบรนดสิ์นคา้จากดีไซน์เนอร์ชั้นน ามาลดราคาตลอดทั้งปี อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือของฝากหรือ
เลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมต่างๆไดต้ามอธัยาศยั 

 

17.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
20.00 น. เรือส าราญออกจากท่าเทียบเรือชิวิคตาเวคเคียมุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเนเป้ิล ประเทศอิตาลี 



 

 

 

 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 
 

วันท่ีเจ็ด เนเป้ิล – ปอมเปอ ี 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือเนเป้ิล ประเทศอิตาลี 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองปอมเปอี (Pompeii) (ระยะทาง 30 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) น าท่าน เขา้ชม

พิพิธภณัฑป์อมเปอี เป็นพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ท่ีจดัแสดงเร่ืองราวไวอ้ย่างน่าสนใจ อดีตเมืองปอมเปอี (Pompei) 
มีฐานะเป็นเมืองศูนยก์ลางทางการคา้ท่ีแน่นขนดัไปดว้ยร้านคา้, ตลาด และห้องแถว นอกจากน้ียงัมีสนามกีฬา, 
โรงละคร, วิหาร, โรงอาบน ้ าสาธารณะ, หอนางโลม เมืองปอมเปอีสูญหายจากหนา้ประวติัศาสตร์ อนัเน่ืองจาก
ถูกทบัถมดว้ยเถา้ลาวาจากการระเบิดของภูเขาไฟวิซูเวียสในปีค.ศ. 79 หลงัการขุดส ารวจในศตวรรษท่ี 16 ภาพ
ชีวิตของชาวโรมนักว่าสองพนัปี ไดป้รากฏแก่สาธารณะชน น าท่านชมสภาพของเมืองท่ีขุดคน้ขึ้นมาบ่งบอก
ถึงร่องรอยความเจริญและความยิง่ใหญ่ของเมืองน้ีในอดีต  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเนเป้ิล (Naples) หรือท่ีนิยมเรียกเป็นภาษาอิตาลีว่า เมืองนาโปลี (Napoli) คืออีก
หน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ ศิลปะวฒันธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี 
และศาสตร์การท าอาหาร ท่ีไดรั้บการยอมรับจากทัว่โลกอีกทั้งยงัเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัเนเป้ิล (Province 
of Naples) และแควน้กมัปาเนีย (Campania) แควน้ท่ีตั้งอยู่ทางทิศใตข้องประเทศอิตาลีนัน่เองเมืองเนเป้ิลตั้งอยู่
ท่ีชายฝ่ังด้านตะวนัตกของอิตาลีติดกับอ่าวเนเป้ิล (Naples Bay) ก่ึงกลางระหว่างพื้นท่ีภูเขาไฟสองแห่ง คือ 
ภูเขาไฟ       วิสุเวียส และกมัปีเฟลเกรยแ์ละยงัเป็นเมืองท่ีมีบทบาทส าคญัในคาบสมุทรอิตาลี มาตลอด 2,800 ปี
นับแต่ก่อตั้งเมืองขึ้นมา ด้วยเหตุน้ีเมืองเนเป้ิลจึงถือว่าเป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกโดยเฉพาะ
บริเวณใจกลางของเมืองเนเป้ิลยงัเป็นศูนยก์ลางเมืองทางประวติัศาสตร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป และไดรั้บการขึ้น
ทะเบียนจากองค์การยูเนสโก (Unesco) ให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995 น าท่านชมและถ่ายรูปกับ
จตุรัสเพิลบิสซิโต (Piazza del Plebiscito) หน่ึงในจตุรัสท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองเนเป้ิล ตั้ งอยู่ใกล้ๆ กับ
บ ริเวณ อ่าว  ซ่ึ งถูกล้อมรอบไปด้วยเหล่ าอาคารสถาน ท่ี ท่ี มีความส าคัญของเมือง น าท่ าน เข้าชม
พระบรมมหาราชวงัแห่งเมืองเนเป้ิล (Royal Palace of Naples) เป็น 1 ใน 4 ของท่ีพ  านักของกษัตริย์แห่ง
ราชวงศ์บูร์บง (Bourbon Kings) หน่ึงในราชวงศท่ี์ส าคญัท่ีสุดในทวีปยุโรป (***หากราชวังปิดให้เข้าชม ทาง
ทัวร์จะจัดหาโปรแกรมอ่ืนท่ีเหมาะสมให้แทน) อิสระให้ท่านไดมี้เวลาช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม และ สินคา้
พื้นเมืองตามอธัยาศยั หรือจะเลือกเก็บภาพความน่าประทบัใจของเมืองเนเป้ิล กบังานสถาปัตยกรรมของหมู่
อาคารเก่าแก่มากมายท่ียงัคงสะทอ้นความรุ่งเรืองของอาณาจกัรโรมนัในอดีตไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 



 

 

 

 
 

17.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเทียบ เรือเนเป้ิล 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
19.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือเนเป้ิล เพื่อมุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือบาร์เซโลนา ประเทศสเปน 
 

วันท่ีแปด Cruising  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ี
ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน์, หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เนต 
Entertainment :ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย

สไตลค์าสิโน, ดิสโกเ้ธค, ห้องเล่นเกมส์ 
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 หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

หมายเหตุ      ก่อนเรือกลบัเทียบท่าในค ่าวนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลง
จากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้ห้อง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเลก็ เพราะ
เจา้หนา้ท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็ค
ก่อนท าการช าระในวนัรุ่งขึ้น ส าหรับท่านท่ีตอ้งการช าระผ่านบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ี
ท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 
 

วันท่ีเก้า บาร์เซโลนา – เขามงเซอร์รัต – ช้อปป้ิง 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
05.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือบาร์เซโลนา ประเทศสเปน 
08.00 น. น าท่านเช็คเอาทอ์อกจากเรือส าราญ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ 
 น าท่านเดินทางสู่ยอดเขามงเซอร์รัต (Montserrat) น าท่านเขา้ชมวิหารมงเซอร์รัตซ่ึงตั้งอยู่บนเขามงเซอร์รัตท่ี

สูงถึง 1,236 เมตรจากน ้ าทะเล ภูเขามงเซอร์รัต มีลกัษณะรูปทรงเป็นหินตะปุ่ มตะป ่ าแปลกประหลาดโดยค าว่า 
Montserrat หมายถึง ปุ่ มปม ซ่ึงในภาษาคาตาลนั ซ่ึงเป็นภาษาหลักของคนในแถบน้ีใช้ส่ือสารกัน ว่ากันว่า
บริเวณน้ีเดิมเคยเป็นทะเลมาก่อนเพราะยงัมีซากเศษหอยอยูท่ ัว่ไปรวมไปถึงหินรูปทรงประหลาดของยอดเขาก็
คาดว่าเกิดจากแรงดนัตามธรรมชาตินบัลา้นปีมาแลว้ อาณาบริเวณท่ีตั้งของวิหารมงเซอร์รัตซ่ึงซ่อนตวัอยู่บน
ยอดเขาได้อย่างตระการตานั้น มีพื้นท่ีกวา้งขวางจนท าให้ฉงนว่าผูค้นในอดีตน าวสัดุก่อสร้างมากมายขึ้นมา
สร้างบนเขาท่ีสูงขนาดน้ีไดอ้ย่างไร เหมือนเมืองในฝันอย่างไรอย่างนั้นเลยทีเดียว ภายในวิหารมีศิลปกรรมท่ี
งดงามตระการตามากมายให้ชม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประติมากรรมรูปป้ันท่ีตกแต่งบนอาคารทั้งหลายท่ีงดงาม
เกินบรรยาย รอบๆบริเวณวิหารมีทั้งโบสถ์คริสต์นิกายคาทอลิค โรงแรม ภตัตาคาร ร้านคา้ขายของท่ีระลึก 
ห้องสมุด ห้องแสดงศิลปะ และส านักนักบวชเบนาดิก(Benedictine) ซ่ึงเป็นองค์กรนักบวชคาทอลิคบริหาร
วิหารอยู่บนน้ี สถานท่ีทั้งหมดจึงเป็นบรรยากาศแบบเงียบเรียบสงบตามแบบฉบับส านักปฏิบัติธรรมของ



 

 

 

นักบวช  โดยมี จุดเด่น ท่ี มีพระแม่มารีด า (Black Madonna หรือ  The Virgin of Montserrat) ท่ี มี ช่ือเสี ยง
ประดิษฐานอยู่ ซ่ึงชาวสเปนซ่ึงนับถือศาสนาคริสต์คาทอลิคส่วนใหญ่เขามีความเช่ือว่าภูเขาน้ีเป็นสถานท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิ และมกัมาสักการะพระแม่มารีท่ีน่ี 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านสู่ถนนชอ้ปป้ิงสายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ยา่นท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของบาร์เซโล
นาแหล่งท่องเท่ียวอนัเป็นท่ีช่ืนชอบของคนทุกวยั ถนนสายเล็กๆ ท่ีมีความยาวเพียง  1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสัน
เสน่ห์น่าประทบัใจทั้งกลางวนัและกลางคืน อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิง ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้และเส้ือผา้
แบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมชั้นน าซ่ึงมีร้าน ตั้งอยู่
ตลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้อาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, 
LOEWE และอ่ืนๆ อีกมากมาย น าท่านเดินทางสู่ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ El Corte Ingles ซ่ึงเป็นห้างท่ีรวม
สินคา้แบรนดเ์นมต่างๆมากมายใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม หรือ ของฝากตามอธัยาศยั  

 

18.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินบาร์เซโลนา (BCN) เพื่อเชค็อินและท า Tax Refund  
21.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินบาร์เซโลนา กลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี EK188 (ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ชัว่โมง) 

บริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่นบนเคร่ืองบิน 
 

วันท่ีสิบ กรุงเทพมหานคร 

05.55 น. เดินทางมาถึงนครอิสตนับูล แวะเปล่ียนเคร่ือง 
09.30 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี EK372 (ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหาร 

บนเคร่ืองบิน 



 

 

 

18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 

10 วนั ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
Royal Caribbean… Symphony of the SEAs! 

 

ราคาทัวร์ 129,900 บาท : 29 เม.ย. – 8 พ.ค. 66 / 7-16 ต.ค. 66 / 14-23 ต.ค. 66 / 21-30 ต.ค. 66 
ราคาทัวร์ 135,900 บาท : 3-12 มิ.ย. 66  

 

อตัราค่าบริการ  29 เม.ย. / 21 ต.ค. 7, 14 ต.ค. 66 3-12 มิ.ย. 66 
ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องคู่ INSIDE) ท่านละ 129,900 129,900 135,900 
อพัเกรดเป็นหอ้งพกัแบบมีระเบียงทะเล  
(พกัห้องคู่ Sea-View Balcony) ท่านละ 

13,000 18,000 13,000 

พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ  
(คิดท่ีห้องพกัแบบ INSIDE ซ่ึงเป็นราคา
เร่ิม) 

35,000 37,000 41,000 

ราคาผูใ้หญ่/เด็ก (ห้องพกั 3 ท่าน) ท่านละ 119,900 119,900 125,900 
เด็กทารก อายไุม่เกิน 2 ปี  
 (นบัอายุจนถึงวนัเดินทางกลบั) 

39,900 39,900 41,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ี
ท่านละ (ราคายืนยันได้ก็ต่อเม่ือที่นั่ง confirm 

เท่านั้น) 

100,000 – 140,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัค่าใชจ่้าย (ผูใ้หญ่)   
(ไม่รวมตัว๋ BKK-DXB-BCN-DXB-BKK) 

32,000 32,000 32,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี  23/11/2022) ** 

 
ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 25 กก. กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 
โปรแกรมท่องเท่ียวล่องเรือส าราญ (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 



 

 

 

▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินEK  (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 25 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 80 
ปี) ประกนัครอบคลุมการติดเช้ือ Covid 19 

▪ ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  
▪ ค่าบริการ (Service fee, Gratuities) บนเรือ 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ 
  

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
▪ ค่าวีซ่าเชงเกน้ 4,000 บาท (เรียกเก็บในอินวอยซ์) 
▪ คา่เจา้หนา้ท่ียกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพื่อป้องกนัการสูญหาย 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท,์ แฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 60,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัการจอง 
    ส ารองท่ีนั่ง (ผู้เดินทางพกัเดี่ยว) ท่านละ 60,000 บาท 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 60 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลกิ 
กรณียกเลิก (ตามเง่ือนไขของเรือส าราญ) 
* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  
* ยกเลิก 30-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่ามดัจ าเรือ, มดัจ าตัว๋  
   เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า หรือ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้นจริง 
* ยกเลิก 0-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าทวัร์เตม็จ านวน 
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก

วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ :  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 



 

 

 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  
การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ การท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้ าการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้ น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช าระมาแล้ว                  
หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

▪ สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
▪ ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะ ไม่รับผิดชอบ             

หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา  

 

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 
 

 
ห้องพกับนเรือ 
▪ ห้องพกับนเรือแบบกรุ๊ปจะเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง                       

( TRIPLE ROOM ) ตอ้งท าการตรวจสอบกบับริษทั เน่ืองจากหอ้งพกับนเรือ ท่ีสามารถพกัได ้3 ท่าน มีจ านวนจ ากดั 



 

 

 

▪ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการจดัเลขห้องพกัให้กับคณะ เน่ืองจากห้องพกับนเรือเป็นการจองแบบกรุ๊ป และ ขึ้นอยู่กับ
ขอ้ก าหนดของประเภทหอ้งพกัในระดบัท่ีต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัหรือ ชั้นเดียวกนั ตามท่ีลูกคา้
ตอ้งการ 

 
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 าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของ
สายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่
เกิน 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 ่ากวา่มาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  



 

 

 

▪ กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาสเปน 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วนัท าการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต 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 ห้ามสวมแว่นสายตาหรือใส่คอนแทคเลนส์ (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน... 
(สถานทูตมีการเทียบรูปกบัหน้าวีซ่าท่ีเคยได้)  
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 าเภอเทา่นั้นและให้
ระบุวา่ บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

หนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศ
เท่าน้ัน 

กรณีอ านาจการปกครองบุตรฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
▪ 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 จะตอ้งไดรั้บการรับรองเอกสารจากสถานทูตของประเทศนั้นๆ 
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:   
 - Bank Certificate หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน มีอายไุมเ่กิน 1 เดือน 

- รายการเดินบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน (Bank Statement) นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไมต่ ่ากวา่ 
100,000 บาทต่อการรับรอง  1 ท่าน อพัเดตยอดล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน 
 

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

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

ช่ือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่า

เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 

 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 


