10 วัน ล่องเรื อทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน
Royal Caribbean… Wonder of the SEAs!

บาร์ เซโลนา – ปัลมา เดอ มายอร์ กา – โพรวองซ์ – ฟอร์ เรนซ์
ปิ ซ่ า – โรม – เนเปิ ลส์ – บาร์ เซโลนา

15-24 ต.ค. 65 / 22-31 ต.ค. 65
เริ่มต้นที่….

109,900 บาท

(พิเศษ!! ราคานีร้ วมทัวร์ พาเที่ยวทุกประเทศ /ไม่รวมวีซ่าเชงเก้น/ รวมค่าทิปต่างๆแล้ว)
ขอสงวนสิ ทธิ์หากเรื อมีการปรับเปลีย่ นท่าเทียบเรื อ ซึ่งทางทัวร์ จะทาการแจ้ งให้ ลูกค้าทราบล่วงหน้ าต่อไป
โปรแกรม การท่ องเที่ยว Shore Excursion ของเรื อ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึน้ อยู่กับการเข้ าออกของตารางเดินทางเรื อ

Royal Caribbean… Wonder of the SEAs!

ประเภทห้ องพัก (เตียงสามารถแยกเป็ น เตียงคู่ได้ )
▪ ห้ องพักบนเรื อแบบกรุ๊ ปจะเป็ นแบบห้ องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ จะพักแบบ 3 ท่ าน / 3 เตียง
( TRIPLE ROOM ) ต้องทาการตรวจสอบกับบริษัท เนื่องจากห้ องพักบนเรื อ ที่สามารถพักได้ 3 ท่าน มีจานวนจากัด
▪ บริ ษั ทขอสงวนสิ ทธิ์ในการจัด เลขห้ องพักให้ กับ คณะ เนื่ องจากห้ องพักบนเรื อ เป็ นการจองแบบกรุ๊ ป และ ขึ้นอยู่กับ
ข้อกาหนดของประเภทห้ องพักในระดับที่ต่างกัน ซึ่งอาจจะทาให้ ท่านไม่ ได้ ห้องพักติดกันหรื อ ชั้นเดียวกัน ตามที่ลูกค้ า
ต้องการ

10 วัน ล่องเรื อทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน
Royal Caribbean… Wonder of the SEAs!
บาร์ เซโลนา – ปัลมา เดอ มายอร์ กา – โพรวองซ์ – ฟอร์ เรนซ์ - ปิ ซ่ า
โรม – เนเปิ้ ลส์ – บาร์ เซโลนา
วันแรก

กรุงเทพมหานคร

18.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน
เอมิเรสต์ แอร์ไลน์ส (EK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยเที่ยวบิน EK373 (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลาย
กับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นงั่ สายการบินฯ มีบริ การ อาหารค่า ระหว่างเที่ยวบิน

21.25 น.
วันที่สอง

ดูไบ – บาร์ เซโลนา - เช็คอินลงเรื อ Royal Caribbean Wonder of the Seas!!!

00.50 น.

08.35 น.

เดินทางถึงดูไบ แวะเปลี่ยนเครื่ อง เที่ยวบิน EK255 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย
ออกเดินทางจากสนามบินดูไบ (DXB) สู่สนามบินบาร์เซโลนา (BCN) บริ การอาหารเช้าบนเครื่ องบิน (ใช้เวลา
บินประมาณ 7.10 ชม.)
เดินทางถึงสนามบินบาร์เซโลนา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเข้าชมมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ ” (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่ งสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่สูงใหญ่ถึ ง 170
เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 โบสถ์ที่สร้างไม่เสร็ จนี้เป็ นสัญลักษณ์ของบาร์
เซโลนา เป็ นงานชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริ ยภาพของ เกาดี้ สถาปนิ กผูเ้ ลื่องชื่ อ มหาวิหารแห่ งนี้ มีความสู ง 170
เมตร ตั้งอยูบ่ นถนน Carrer de Mallorca งานชิ้นนี้มีความแปลกตาจากงานชิ้นอื่นของเกาดี ได้เวลา

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

14.30 น.

นาท่ านเช็ ค อิ น ขึ้ น เรื อส าราญ Royal Caribbean “Wonder of the SEAs” รอบปฐมฤกษ์ ที่ เปิ ดให้ บ ริ การใน
เส้ นทางเมดิเตอร์ เรเนียนเป็ นที่แรก

03.25 น.

ทางเรื อจะมีการตรวจ RT-PCR ก่อนทาการเช็คอินขึ้นเรื อ อันเป็ นมาตรการหลักในการป้ องกัน Covid 19 และ
ทุกท่านต้องแสดงวัคซีนพาสปอร์ตที่ได้รับการฉีดวัคซี นครบโดสในขณะเช็คอินด้วย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

วันที่สาม

ปัลมา เดอ มายอร์ ก้า – พระราชวังหลวง – ปราสาทเบลเวอร์ – มหาวิหารปัลมา

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อจอดเทียบท่าที่ ท่าเรื อปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca)
นาท่ านเที่ ยวชมเมื องปั ล มา เดอ มายอร์ ก า (Palma de Mallorca) แห่ ง หมู่เกาะมายอร์ กา (Mallorca) หมู่ เกาะ
แสนสวยในประเทศสเปน ซึ่ งตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์ เรเนี ยน เป็ นเกาะใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะแบลีแอริ ก เมือง
หลวงของเกาะคือเมืองปั ลมา เมืองซึ่ งเป็ นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในวันหยุดที่ได้รับความนิ ยมมาก
นาท่านเข้าชมปราสาทเบลเวอร์ (Bellver Castle) หนึ่ งในป้ อมปราการโบราณที่สร้างขึ้นช่วงต้นศตวรรษที่ 14
มีควาสูงประมาณ 112 เมตร ตั้งอยูบ่ นเนินเขานอกตัวเมืองปัลมา สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่กษัตริ ยเ์ จมส์ที่ 2 แห่ง
มายอร์ กา ซึ่ งแรกเริ่ มเป็ นที่ พานักของราชวงศ์ แต่ภายหลังถูกเปลี่ยนมาใช้เป็ นที่จองจานัก โทษในช่วงกลาง
ศตวรรษที่ 18 จนถึงศตวรรษที่ 20 ปั จจุบนั เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ให้นกั ท่องเที่ยวได้เข้าชมทัว่ ไป นาท่านเดินทางสู่
มหาวิห ารเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) โบสถ์โกธิ ค โรมัน คาทอลิ ก คู่บ้านคู่เมื องของเกาะมายอร์ ก า
สร้างขึ้นตามบัญชาของกษัตริ ยเ์ จมส์ที่ 1 แห่งอารากอนในปี ค.ศ. 1229 และเสร็ จสิ้ นในปี ค.ศ.1601 โดยใช้เวลา
ร่ วม 370 ปี ในการก่อสร้าง และได้มีการปรับปรุ งตามแบบฉบับของอันโตนิ โอ เกาดี้ สถาปนิกและผูอ้ อกแบบผู ้
มีชื่อเสี ยงแห่ งเมืองบาร์เซโลนาในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1901-1914 นาท่านเข้าชมความงดงามภายในมหาวิหาร
แห่งปัลมา ชมความงามของสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคโรมันที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ตกแต่งด้วย
กระจกลายสี ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่ านเข้าชมพระราชวัง หลวงอัลมาไดนา (Royal Palace of La Almadaina) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 14
เป็ นที่ประทับของกษัตริ ยแ์ ละราชินีสเปน ระหว่างการพานักในมายอร์กา พระราชวังแห่ งนี้สร้างขึ้นตรงข้ามกับ
มหาวิหารแห่ งปั ลมา เป็ นจุดเช็คอินที่สาคัญที่นักท่องเที่ยวทัว่ โลกต้องมาเยือนหากมายังหมู่เกาะมายอร์ก า นา
ท่านเข้าชมความสวยงามและความยิง่ ใหญ่ของพระราชวังหลวงแห่งหมู่เกาะมายอร์กา สมควรแก่เวลาอิสระให้
ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามของเมือง หรื อจะเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

15.00 น.
16.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อปัลมา เดอ มายอร์กา
เรื อออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อ ปัลมา เดอ มายอร์กา มุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรื อมาร์กเซย์ (โพรวองซ์)
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสาราญหรู ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนัง่ เล่นในคลับ
เลาจน์ หรื อทากิจกรรมที่มีภายในเรื อสาราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่วา่ จะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้าปลอด
ภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่าน
สามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสาราญ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ

วันที่สี่

โพรวองซ์

เช้า
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อมาร์กเซย์ (โพรวองซ์) ประเทศฝรั่งเศส
นาท่านเข้าชมอาสนวิหารมาร์ แซย์ (Cathedral de la Major) หรื อชื่อเต็มว่า อาสนวิหารนักบุญมารี ยอ์ งค์ใหญ่
แห่ งมาร์ แซย์ เป็ นโบสถ์โรมันคาทอลิกที่มีฐานะเป็ นอาสนวิหาร ที่ต้ งั อยู่ที่เมืองมาร์แซย์ จังหวัดบุช -ดูว-์ โรน
แคว้นโพรวองซ์ซาลป์ โกตดาซู ร์ ประเทศฝรั่งเศส อาสนวิหารมาร์ แซย์มีฐานะเป็ นอาสนวิหารรองมาตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1896 และเป็ นที่ต้ งั อาสนะของอัครมุขมณฑลแห่งมาร์แซย์ จากนั้นนาท่านเข้าชมสานักสงฆ์เซ็นต์วิคเตอร์
(Abbey of St. Victor) ที่ก่อตั้งขึ้นในช่วงปลายสมัยโรมันในมาร์ เซย์ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสตั้งชื่ อตามนักบุญ
ทหารและพลีชีพในท้องถิ่นวิกเตอร์ออฟมาร์เซย์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านเข้าชมป้ อมปราการซองจวน (Fort Saint Jean) เป็ นป้ อมปราการในมาร์กเซย์ สร้างขึ้นในปี 1660 โดย
Louis XIV ที่ปากทางเข้า Old Port นับตั้งแต่ปี 2013 สะพานแห่ งนี้ เชื่ อมโยงกันด้วยสะพานเชื่อมโยงสองแห่ ง
กับย่านประวัติศาสตร์ Le Panier และพิพิ ธภัณ ฑ์อารยธรรมยุโรปและเมดิเตอร์ เรเนี ยน นาท่านเข้าชมความ
ยิ่งใหญ่ของป้ อมปราการที่ สะท้อนให้เห็นความรุ่ งเรื องของฝรั่งเศสในยุคก่อน สมควรแก่เวลานาท่านสู่ ถนน
เลอพาเนีย (Le Panier) ย่านเมืองเก่าของมาร์ กเซย์ เป็ นบริ เวณที่ชาวกรี กได้เข้ามาตั้งรกรากที่นี่กว่า 2,600 ปี ตัว
เมื องเก่าตั้งอยู่ท างตอนเหนื อของท่ าเรื อเก่ า (Old Port) ได้เวลานาท่านเข้าชม Vieille Charite อาคารเก่ าแก่ ที่
สร้างในปี ค.ศ. 1640 เพื่อเป็ นที่พกั พิงของคนยากจนในเมือง ต่อมาได้มีการสร้างโบสถ์ตามศิลปะแบบ Italian
Baroque ขึ้นมาด้วย หมู่อาคารนี้ ยงั คงสภาพสมบูรณ์มาถึงปั จจุบนั และกลายเป็ นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เก็บรักษา
งานชั้นเยีย่ มอีกด้วย

16.30 น.
18.00 น.
ค่า

นาท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อมาร์กเซย์
เรื อออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อมาร์กเซย์ มุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรื อ ลา สเปเซีย (La Spezia)
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

วันที่ห้า

ฟลอเรนซ์ - ปิ ซ่ า

เช้า
08.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อ ลา สเปเซีย (La Spezia) ประเทศอิตาลี
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งฟลอเรนซ์ (Florence) หรื อ ที่ ช าวอิ ต าเลี่ ย น อ่ า นออกเสี ย งว่ า ฟิ เรนเซ่ (Firenze)
(ระยะทาง 164 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) นาท่านชมเขตเมืองเก่ ากรุ งฟลอเรนซ์ เมืองต้นตาหรับ
ศิล ปะแบบเรเนซองส์ น าท่ านแวะถ่ายรู ป กับ โบสถ์ซ านตา มาเรี ย เดลฟิ โอเร (Basilica Di Santa Maria Del
Fiore) โบสถ์ที่สร้ างขึ้นในช่วงปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 13 ด้านหน้าโบสถ์ประดับตกแต่งด้วยหิ นอ่อน สี ขาว
เขียว และชมพู มหาวิหารแห่ งนี้ ใหญ่เป็ นลาดับ 4 ของทวีปยุโรปรองจาก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ มหาวิหาร
เซนต์พอล และมหาวิหารมิลาน นาท่านชม จัตุรัสไมเคิล แองเจโล เพื่อชมรู ปปั้ นจาลองของ "เดวิด" ที่โด่งดัง
ในตานาน จากนั้นนาท่านชมสะพานเวคคิโอ (Ponte Vecchio) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1345 โดยนักออกแบบชื่ อ
Teddeo Gaddi คือ สะพานเก่าแก่ที่สุดของเมือง เป็ นสะพานเดียวของฟลอเรนซ์ที่รอดพ้นการทาลายจากช่ วง
สงครามโลกมาได้ ปัจจุบนั กลายเป็ นจุดชมวิว แหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สาคัญของเมือง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

บ่าย

นาท่ านเดิ น ทางสู่ เมื องปิ ซ่ า (Pisa) (ระยะทาง 82 กม. ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 1 ชม.) เมื องบ้านเกิ ดของ
กาลิเลโอ นักดาราศาสตร์เอกของโลก เมืองนี้ ที่เป็ นที่รู้จกั อย่างดีเกี่ยวกับหอเอนเมืองปิ ซ่า ซากโบราณวัตถุของ
เมืองที่ยงั หลงเหลือจากศตวรรษที่ 5 ก่อนคริ สตกาล เมืองปิ ซ่าได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ข้ ึนทะเบียน
เป็ นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1987 นาท่านชมและถ่ายรู ปกับหอเอนเมืองปิ ซ่า (The Leaning Tower of Pisa) ตั้งอยู่
ในจั ตุ รั ส เดล ดู โ อโม่ (Piazza Del Duomo) หอระฆั ง ของศาสนาคริ สต์ นิ ก ายโรมั น คาทอลิ ก เป็ นหอ
ทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างด้วยหิ นอ่อนสี ขาว กาลิเลโอเคยใช้หอนี้ ทดลองเกี่ ยวกับเรื่ องแรงโน้มถ่วงของโลก
นอกจากนี้หอเอนเมืองปิ ซ่ายังเป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางอีกด้วย

18.00 น.
ค่า
20.30 น.

นาท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อลา สเปเซีย
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
เรื อเดินทางออกจากท่าเรื อ ลา สเปเซีย (La Spezia) เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อชิวิคตาเวคเคีย

วันที่หก

วาติกนั – พิพธิ ภัณฑ์ วาติกนั – ปราสาทเซนต์ แองเจโล – เมืองโบราณออสเทีย อันทิกา

เช้า
07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเรื อ ชิวิคตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี
นาท่ านเดิ นทางสู่ นครรั ฐวาติ กัน (Vatican) รั ฐอิ ส ระที่ เล็ก ที่ สุ ดและเป็ นศูน ย์ก ลางของศาสนาคริ ส ต์นิ ก าย
โรมันคาทอลิก นาท่านเข้าชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) ซึ่ งได้รับการขนานนามว่าเป็ นมหา
วิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก รู ้จกั กันโดยชาวอิตาลีว่า Basilica di San Pietro in Vaticano หรื อ เซนต์ปีเตอร์ บาซิ ลิ

กา (Saint Peter's Basilica) มหาวิหารนี้ เป็ นมหาวิหารหนึ่ งในสี่ ของมหาวิหารหลักในกรุ งโรม ประเทศอิตาลี
อยู่ในนครรัฐวาติกนั เป็ นดินแดนที่ต้ งั อยู่ใจกลางกรุ งโรมและเป็ นที่ประทับของพระสันตปาปา ซึ่งเป็ นประมุข
สู งสุ ดแห่ งศาสนาคริ สต์ นิกาย Roman Catholic State of the Vatican City ซึ่ งนครรัฐวาติกนั จัดว่าเป็ นประเทศ
ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก อันมีศูนย์กลางคือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ซึ่ งได้รับการออกแบบโดยอัจฉริ ยะบุคคล
Michelangelo จากนั้น น าท่ า นเข้าชมพิ พิ ธ ภัณ ฑ์วาติ กัน (Vatican Museum) เป็ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ท างศาสนาและ
ศิลปะขนาดใหญ่ต้งั อยูใ่ นนครรัฐวาติกนั กรุ งโรม ประเทศอิตาลี สร้างขึ้นในสมเด็จพระสันตะปาปาจูเลียสที่ 2
ในช่วงต้นศตวรรษที่ 16 เป็ นสถานที่ที่เก็บรวบรวมผลงานทางศิลปะของศาสนจักรคาทอลิกที่มีอายุหลายร้อยปี
โดยวัตถุที่จดั แสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีมากกว่า 70,000 ชิ้น ทั้งยังเป็ นสถานที่ที่นกั ท่องเที่ยวจะมีโอกาสได้ชม
ผลงานชิ้นเอกของศิลปิ นระดับโลกหลายท่าน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ ของปราสาทเซนต์แองเจโล (St. Angelo Castle) ปราสาทเก่าแก่อายุกว่า 1,900 ปี
สมัยก่อนใช้เป็ นสุ สานสาหรับจักรพรรดิโรมันและครอบครัว สร้างในยุคพระเจ้าฮาเดรี ยน โดยป้ อมทรงกลม
ตรงกลางมี เส้ นผ่านศู น ย์ก ลางประมาณ 200 ฟุ ต มี ความแข็งแรงทนทานมาก ต่อ มาในศตวรรษที่ 14 พระ
สันตะปาปานิโคลัสที่ 3 ได้เปลี่ยนนามาใช้เป็ นปราสาทเพื่อพักอาศัย และใช้เป็ นป้ อมปราการ นอกจากนี้ ยงั ใช้
เป็ นที่คุมขังนักโทษอีกด้วย ซึ่ งปราสาทนี้ เคยได้ชื่อว่าเป็ นอาคารที่สูงที่สุดในกรุ งโรม และการตกแต่งบางส่ วน
ยังแสดงถึ งศิ ลปะสมัยยุคฟื้ นฟู ศิลปวิทยาการ ในหลายพันปี ที่ผ่านมาก็ถูกต่อเติมตกแต่งจนมีความสวยงาม
อลังการมาจนถึงตอนนี้ ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์แห่ งชาติของกรุ งโรม ได้เวลานาท่านเข้าชมเมืองโบราณออส
เทีย อันทิ กา (Ostia Antica Ancient City) เป็ นแหล่งโบราณคดีขนาดใหญ่ใกล้กับเมืองทันสมัยของ Ostia ซึ่ ง
เป็ นที่ต้ งั ของเมืองท่าเรื อของกรุ งโรมโบราณ ตานานเล่าว่า Ostia Antica ก่อตั้งขึ้นที่ปาก Tyber ในศตวรรษที่ 7
โดยกษัตริ ย ์ Ancus Marciusto เพื่อป้ องกันกรุ งโรมจากการโจมตีทางทะเล และยังเป็ นเมืองท่าเรื อในการค้าขาย
และจัดหาอาหารเข้าสู่ กรุ งโรมอีกด้วย เรี ยกได้ว่าเป็ นเมืองท่าที่มีความสาคัญกับกรุ งโรมในอดีตมาก เห็นได้จาก
เมืองโบราณและซากปรักหักพังที่ยงั คงสมบูรณ์ สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่ งเรื องของเมืองท่าแห่งนี้ในอดีต

17.00 น.

นาท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรื อชิวิคตาเวคเคีย

ค่า
20.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อสาราญออกจากท่าเทียบเรื อชิวิคตาเวคเคียมุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรื อเนเปิ้ ลส์ ประเทศอิตาลี
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

วันที่เจ็ด

เนเปิ ลส์ – โวเมอร์ โร – ปราสาทเซนต์ แอลโม - เมืองโบราณเฮอร์ คูลาเนียม- พระราชวังหลวง

เช้า
07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเรื อเนเปิ้ ลส์ ประเทศอิตาลี
นาท่ านเดิ นทางสู่ เมื องโวเมอร์ โร (Vomero) น าท่ านเข้าชมปราสาทเซนต์แอลโม (Castle of St. Elmo) ป้ อม
ปราการยุคกลางที่ต้ งั อยู่บนเนินเขาโวเมอร์โร ติดกับ Certosa di San Martino ซึ่งสามารถมองเห็นเมืองเนเปิ้ ลส์
ในอิตาลี ชื่อ "Sant'Elmo" มาจากอดีตโบสถ์สมัยศตวรรษที่ 10 ที่อุทิศให้กับ Sant'Erasmo ย่อมาจาก "Ermo"
และในที่สุดก็เปลี่ยนเป็ น "Elmo" ป้ อมปราการตั้งอยู่ใกล้กบั ปลายทางด้านบนของ Petraio ซึ่งเป็ นเส้นทางเดิน
เท้าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองระหว่างเนเปิ้ ลส์บนและล่าง จากนั้นนาท่านเข้าชมปราสาทเดลโลโว (Castle
of Dellovo) เป็ นปราสาทที่ เก่าแก่ที่สุดในเนเปิ ลส์ ปราสาทที่ ปัจจุบนั ตั้งอยู่บนเกาะบอร์ โก มาริ นาโร ซึ่ งเป็ น
เกาะเดิมที่ชาวกรี กเข้ามาตั้งรกรากครั้งแรกในศตวรรษที่ 7 ก่อนคริ สตกาล สร้างขึ้นโดยชาวนอร์มนั ในศตวรรษ
ที่ 12 นับเป็ นอีกปราสาทโบราณที่ยงั คงสภาพสมบูรณ์แม้จะผ่านมาหลายร้อยปี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านเที่ยวชมเมืองโบราณเฮอร์คูลาเนี ยม (Herculaneum Ancient City) เป็ นเมืองโรมันโบราณที่ ต้ งั อยู่ในเขต
ชานเมืองของเนเปิ ลส์ และถูกฝังโดยเถ้าถ่านที่ตกลงมาและลาวาจากการปะทุของภูเขาไฟวิสุเวียสในปี ค.ศ. 79
เรี ยกได้ว่าเป็ นอีกเมืองโบราณที่โดนฝังจากการระเบิดของภูเขาไฟวิสุวียส ไม่ต่างจากเมืองปอมเปอิ จากนั้นนา
ท่านเที่ยวชมเมืองเนเปิ้ ล เมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และได้รับการขึ้นทะเบียนจาก
องค์การยูเนสโก้ (Unesco) ให้เป็ นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995 นาท่านชมและถ่ายรู ปกับจตุรัสเพิลบิสซิโต
(Piazza del Plebiscito) หนึ่ งในจตุ รัส ที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด ในเมื อ งเนเปิ้ ล ตั้งอยู่ใ กล้ๆ กับ บริ เวณอ่ า ว ซึ่ งถู ก
ล้อมรอบไปด้วยเหล่าอาคารสถานที่ที่มีความสาคัญของเมือง นาท่านเข้าชมราชวังหลวงแห่ งเนเปิ ลส์ (Royal
Palace of Naples) เป็ น 1 ใน 4 ของที่พานักของกษัตริ ยแ์ ห่ งราชวงศ์บูร์บง (Bourbon Kings) หนึ่ งในราชวงศ์ที่
สาคัญที่สุดในทวีปยุโรป (***หากราชวังปิ ดให้เข้าชม ทางทัวร์จะจัดหาโปรแกรมทดแทน) อิสระให้ท่านได้มี
เวลาช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม และ สิ นค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย หรื อจะเลือกเก็บภาพความน่าประทับใจของ
เมื องเนเปิ้ ล กับงานสถาปั ตยกรรมของหมู่อาคารเก่ าแก่ มากมายที่ ยงั คงสะท้อนความรุ่ งเรื องของอาณาจัก ร
โรมันในอดีตได้อย่างดีเยีย่ ม
นาท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรื อเนเปิ ลส์
เรื อเดินทางออกจากท่าเรื อเนเปิ้ ล เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรื อบาร์เซโลนา ประเทศสเปน
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

18.00 น.
20.00 น.
ค่า
วันที่แปด

Cruising

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสาราญหรู ตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนั่งเล่นใน
คลับ เลาจน์ หรื อทากิจกรรมที่มีภายในเรื อสาราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่วา่ จะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้า
ปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่
ท่านสามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสาราญ เช่น

Public Room
Entertainment

: บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เนต
:ชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อมีจดั แสดงหรื อจะเลือกนัง่ เล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย
สไตล์คาสิ โน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกมส์
Sport and Activities : สระว่ายน้ า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิ ตเนต, มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรี ม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
หมายเหตุ ก่อนเรื อกลับเทียบท่าในค่าวันนี้ ท่านจะได้รับป้ ายผูกกระเป๋ าสี ต่างๆ ซึ่งเป็ นตัวกาหนดลาดับการนากระเป๋ าลง
จากเรื อ ท่านจะต้องจัดกระเป๋ าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่ องใช้ที่จาเป็ นไว้ในกระเป๋ าเดินทางใบเล็ก เพราะ
เจ้าหน้าที่ของเรื อจะมาเก็บกระเป๋ าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่ งมาให้ท่านตรวจเช็ค
ก่อนทาการชาระในวันรุ่ งขึ้น สาหรับท่านที่ตอ้ งการชาระผ่านบัตรเครดิต ทางบริ ษทั เรื อจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่
ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ
วันที่เก้ า
เช้า
05.00 น.
08.00 น.

บาร์ เซโลนา - เข้าชมคาซามิลา - ช้ อปปิ้ ง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเรื อบาร์เซโลนา ประเทศสเปน
นาท่านเช็คเอาท์ออกจากเรื อสาราญ พร้อมรับกระเป๋ าสัมภาระ
นาท่านเข้าชมคาซามิลา (Casa Mila) สร้ างมาตั้งแต่ปี 1906 – 1912 เป็ นอพาร์ ทเม้นท์หลังสุ ดท้ายที่ออกแบบ
โดยเกาดี (Gaudi) เจ้าของตึกคือ Pere Milà และ Roser Segimón ชาวอเมริ กนั ที่มีฐานะจากการทาสวนกาแฟใน
ประเทศกัวเตมาลา โดยได้จา้ งเกาดี (Gaudi) ให้มาออกแบบอพาร์ทเม้นท์ส่วนตัวให้โดยเฉพาะ และมีแผนใน
การเปิ ดให้คนอื่นเช่าเพื่ออาศัย แม้กระทัง่ เจ้าชายจากประเทศอียปิ ต์ก็เคยมาเช่าเพื่อพักอาศัยที่นี่มาแล้ว

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านสู่ถนนช้อปปิ้ งสายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ย่านที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของบาร์เซโล
นาแหล่งท่องเที่ยวอันเป็ นที่ชื่นชอบของคนทุกวัย ถนนสายเล็กๆ ที่มีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสัน
เสน่ ห์น่าประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ ง ท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าและเสื้ อผ้า
แบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรื อจะช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมชั้นนาซึ่งมีร้าน ตั้งอยู่
ตลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่านสามารถเลื อกซื้ อสิ นค้าอาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI,
LOEWE และอื่นๆ อีกมากมาย นาท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ El Corte Ingles ซึ่งเป็ นห้างที่รวม
สิ นค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสิ นค้าแบรนด์เนม หรื อ ของฝากตามอัธยาศัย

18.00 น.
21.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินบาร์เซโลนา (BCN) เพื่อเช็คอินและทา Tax Refund
ออกเดินทางจากสนามบินบาร์เซโลนา กลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK188 (ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชัว่ โมง)
บริ การอาหาร เครื่ องดื่ม และพักผ่อนบนเครื่ องบิน

วันที่สิบ

กรุงเทพมหานคร

05.55 น.
09.30 น.

เดินทางมาถึงนครอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ EK372 (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหาร
บนเครื่ องบิน
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

18.40 น.

10 วัน ล่องเรื อทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน
Royal Caribbean… Wonder of the SEAs!
ราคาทัวร์ 109,900 บาท (เริ่มต้นห้ อง Inside) 14-24 ต.ค. 65 / 21-31 ต.ค. 65
อัตราค่าบริการ ปี 2565

ตุลาคม 2565

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้ องคู่ INSIDE) ท่านละ

109,900

อัพเกรดเป็ นห้องพักแบบมีระเบียงทะเล
(พักห้ องคู่ Sea-View Balcony) ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ
(คิดที่ห้องพักแบบ INSIDE ซึ่งเป็ นราคาเริ่ ม)
ราคาผูใ้ หญ่/เด็ก (ห้องพัก 3 ท่าน) ท่านละ

10,000

103,900

เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี

39,900

35,000

(นับอายุจนถึงวันเดินทางกลับ)

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยัน

90,000 – 120,000

ได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักค่าใช้จ่าย (ผูใ้ หญ่)

29,000

(ไม่รวมตัว๋ BKK-DXB-BCN-DXB-BKK)

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ ง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 23 มิ.ย. 65) **
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
▪ กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
▪ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 25 กก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรื อสาราญ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
▪ ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินEK (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 25 กก./ท่าน)
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
▪ ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท

▪
▪
▪
▪

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85
ปี ) ประกันครอบคลุมการติดเชื้อ Covid 19
ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ
ค่าบริ การ (Service fee, Gratuities) บนเรื อ
ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ

อัตรานีไ้ ม่รวมถึง
▪ ค่าวีซ่าเชงเก้น 4,000 บาท (เรี ยกเก็บในอินวอยช์)
▪ ค่าเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋ า ท่านต้องดูแลกระเป๋ าด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสูญหาย
▪ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรี ด, โทรศัพท์, แฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองที่นงั่ จ่าย 60,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการจอง
สารองที่นั่ง (ผู้เดินทางพักเดี่ยว) ท่ านละ 70,000 บาท
งวดที่ 2 : ชาระส่วนที่เหลือ 60 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
กรณียกเลิก (ตามเงื่อนไขของเรื อสาราญ)
* ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
* ยกเลิก 30-119 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ งที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นค่ามัดจาเรื อ, มัดจาตัว๋
เครื่ องบิน, ค่าวีซ่า หรื อ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจริ ง
* ยกเลิก 0-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าทัวร์เต็มจานวน
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
หมายเหตุ :
▪ บริ ษ ทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณี ที่มีผูเ้ ดิน ทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
▪ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด

▪ การท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องเงินคืน ในกรณี ที่
ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้น ท่านได้ทาการตกลงหรื อแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
▪ บริ ษ ัท ฯ จะไม่ รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้จ่ ายที่ เกิ ด ขึ้ น หากท่ านถู ก ปฎิ เสธวี ซ่ าและจะไม่ คื น เงิ น ค่ าทัวร์ ที่ ท่ านช าระมาแล้ว
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
▪ สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
▪ ในกรณี ที่ ท่ านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดิ นทางกับคณะ บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะ ไม่รับผิดชอบ
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ งเพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
▪ ในกรณี ลูกค้าดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
▪ ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
▪ เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
ห้ องพักบนเรื อ
▪ ห้องพักบนเรื อแบบกรุ๊ ปจะเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
( TRIPLE ROOM ) ต้องทาการตรวจสอบกับบริ ษทั เนื่องจากห้องพักบนเรื อ ที่สามารถพักได้ 3 ท่าน มีจานวนจากัด
▪ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการจัดเลขห้องพักให้กั บคณะ เนื่ องจากห้องพักบนเรื อ เป็ นการจองแบบกรุ๊ ป และ ขึ้นอยู่กับ
ข้อกาหนดของประเภทห้องพักในระดับที่ต่างกัน ซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันหรื อ ชั้นเดียวกัน ตามที่ลูกค้า
ต้องการ
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน

▪ กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
▪ หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสั มภาระ
▪ สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิม่ เป็ นสิ ทธิ์ของ
สายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
▪ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
▪ ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนัก
ส่วนที่เกิน
▪ กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบิน
จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิ โลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง
ทั้งนี้ จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business)
ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
▪ กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่ องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน ) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
▪ กรณีกระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้

เอกสารประกอบการขอวีซ่าสเปน
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทาการ)
สถานทูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ
เพื่อขอยืน่ วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย

(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ)
1. หนังสื อเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น และไม่ ชารุด ขาด หรื อเปี ยกน้า
2. รูปถ่ ายสี หน้ าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้ องเป็ นพื้นสีขาว (อย่าถ่ ายเอง เพราะพื้นเป็ นสี
เทา ใช้ ไม่ ได้) เปิ ดหู เปิ ดหน้ าผาก ห้ ามสวมแว่นสายตาหรื อใส่ คอนแทคเลนส์ (รูปถ่ ายต้ องถ่ ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน...
(สถานทูตมีการเทียบรูปกับหน้ าวีซ่าที่เคยได้ )
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคานาหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สาเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คานาหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สูติบตั ร (กรณี เด็กต่ากว่า 18 ปี บริ บรู ณ์ตอ้ งแนบสูติบตั รมา)
8. กรณี เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริ บรู ณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิม่ เติมดังนี้
▪ เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
▪ เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้
ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
▪ เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้
ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)

หนังสื อยินยอมให้ เดินทางไปต่ างประเทศ จะต้ องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่ างประเทศ
เท่ านั้น
กรณี อานาจการปกครองบุตรฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
▪ ใบสาเนาบันทึกการหย่า โดยระบุวา่ บุตรอยูใ่ นอานาจการปกครองของใคร
▪ ใบปกครองบุตร (ปค. 14) จากทางอาเภอ/เขต (ตัวจริ งเท่านั้น) หรื อ ใบฟ้องหย่าผูใ้ ช้อานาจศาล
เอกสารการปกครองบุตร จะต้ องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่ างประเทศเท่ านั้น

กรณี บุตรบุญธรรม
▪ ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางอาเภอ/เขต
ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จะต้ องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่ างประเทศเท่ านั้น
***ถ้าเอกสารมิใช่เอกสารออกจากประเทศไทย จะต้องได้รับการรับรองเอกสารจากสถานทูตของประเทศนั้นๆ
ประจาการในประเทศไทย***
9. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
(ไม่ ต้องระบุสถานทูต ประเทศและวันที่เดินทาง)
จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN
- กรณีผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3
เดือน)
- กรณีผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณีพนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงิ นเดือน
- กรณีที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
- กรณีเป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา

10.หลักฐานการเงิน:
- Bank Certificate หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน มีอายุไม่เกิน 1 เดือน
- สาเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการ
รับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสาเนา 7 วันก่อนยืน่ วีซ่า)

หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1
ข้ามไปเป็ นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement และยอดล่าสุดอัพเดท 7 วันนับ
จากวันยืน่ วีซ่า จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาเนาสมุดบัญชี

************* ต้องเป็ นบัญชีออมทรัพย์เท่ านั้น **************
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสื อรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุ
ชื่อผูถ้ ูกรับรองในจดหมายด้วย)

- กรุ ณาแนบสู ติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่า
เป็ นคนในครอบครัวเดียวกัน

(สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)

แบบฟอร์ มการสารองที่นั่ง
10 วัน ล่องเรื อทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน
Royal Caribbean… Wonder of the SEAs!
ราคาทัวร์ 109,900 บาท (เริ่มต้ นห้ อง Inside) :
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

เบอร์โทรศัพท์

15-24 ต.ค. 65
ห้องพัก
(INSIDE/

BALCONY)

22-31 ต.ค. 65
เลขที่
สะสมไมล์

อาหาร
(หากแพ้อาหาร
โปรดระบุ

)

สถานฑูตที่ท่านเคยสแกน
ลายนิ้วมือในการยื่น
วีซ่าเชงเก้น (กรุ ณาระบุ)
(หลังวันที่ 14 พ.ย. 2556)

หมายเหตุ : ประเทศอังกฤษ ไม่จดั ว่า เป็ นการทาวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น
(รบกวนเอเย่ นต์ ใส่ เบอร์ โทรศัพท์ ลูกค้ าด้ วยนะคะ เนื่องจากต้ องกรอกข้ อมูลในการยื่นวีซ่า)

ชื่ อผู้สารองที่นั่ง............................................................... เอเย่นต์ ........................................................................
โทรศัพท์ ............................................ แฟกซ์ ................................. อีเมล์............................................................
โทรศัพท์ มือถือ..........................................................

