
 

 

 

 

10 วนั ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
Royal Caribbean… Wonder of the SEAs! 

 
บาร์เซโลนา – ปัลมา เดอ มายอร์กา – โพรวองซ์ – ฟอร์เรนซ์  

 ปิซ่า – โรม – เนเปิลส์ – บาร์เซโลนา  

15-24 ต.ค. 65 / 22-31 ต.ค. 65 
เร่ิมต้นท่ี….109,900 บาท  

(พเิศษ!! ราคานีร้วมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ /ไม่รวมวซ่ีาเชงเก้น/ รวมค่าทิปต่างๆแล้ว) 
 

ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลีย่นท่าเทียบเรือ ซ่ึงทางทัวร์จะท าการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป 
โปรแกรม การท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ 

 



 

 

 

 

 

Royal Caribbean… Wonder of the SEAs! 
 

 
ประเภทห้องพกั (เตียงสามารถแยกเป็น เตียงคู่ได้) 

 

▪ ห้องพักบนเรือแบบกรุ๊ปจะเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง                       
( TRIPLE ROOM ) ต้องท าการตรวจสอบกบับริษัท เน่ืองจากห้องพกับนเรือ ท่ีสามารถพกัได้ 3 ท่าน มีจ านวนจ ากดั 

▪ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการจัดเลขห้องพักให้กับคณะ เน่ืองจากห้องพักบนเรือเป็นการจองแบบกรุ๊ป และ ขึ้นอยู่กับ
ข้อก าหนดของประเภทห้องพักในระดับท่ีต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันหรือ ช้ันเดียวกัน ตามท่ีลูกค้า
ต้องการ 
 
 

 



 

 

 

 

 

10 วนั ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
Royal Caribbean… Wonder of the SEAs! 

บาร์เซโลนา – ปัลมา เดอ มายอร์กา – โพรวองซ์ – ฟอร์เรนซ์ - ปิซ่า 
โรม – เนเป้ิลส์ – บาร์เซโลนา  

 

วันแรก กรุงเทพมหานคร  
 

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

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

 

วันท่ีสอง ดูไบ – บาร์เซโลนา - เช็คอนิลงเรือ Royal Caribbean Wonder of the Seas!!! 
 

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 ตั้งอยูบ่นถนน Carrer de Mallorca งานช้ินน้ีมีความแปลกตาจากงานช้ินอ่ืนของเกาดี ไดเ้วลา 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

14.30 น. น าท่านเช็คอินขึ้นเรือส าราญ Royal Caribbean “Wonder of the SEAs”  รอบปฐมฤกษ์ท่ีเปิดให้บริการใน
เส้นทางเมดิเตอร์เรเนียนเป็นท่ีแรก 



 

 

 

 

 ทางเรือจะมีการตรวจ RT-PCR ก่อนท าการเช็คอินขึ้นเรือ อนัเป็นมาตรการหลกัในการป้องกนั Covid 19 และ
ทุกท่านตอ้งแสดงวคัซีนพาสปอร์ตท่ีไดรั้บการฉีดวคัซีนครบโดสในขณะเชค็อินดว้ย 

 
 

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 

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)


 

 

 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

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 ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า 
 

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

น าท่านเดินทางสู่  เมืองฟลอเรนซ์  (Florence) หรือท่ีชาวอิตาเล่ียน อ่านออกเสียงว่า ฟิ เรนเซ่  (Firenze) 
(ระยะทาง 164 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) น าท่านชมเขตเมืองเก่ากรุงฟลอเรนซ์ เมืองตน้ต าหรับ
ศิลปะแบบเรเนซองส์ น าท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์ซานตา มาเรีย เดลฟิโอเร (Basilica Di Santa Maria Del 
Fiore) โบสถ์ท่ีสร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 13 ดา้นหน้าโบสถ์ประดบัตกแต่งด้วยหินอ่อน สีขาว 
เขียว และชมพู  มหาวิหารแห่งน้ีใหญ่เป็นล าดบั 4 ของทวีปยุโรปรองจาก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ มหาวิหาร
เซนตพ์อล และมหาวิหารมิลาน น าท่านชม จตัุรัสไมเคิล แองเจโล เพื่อชมรูปป้ันจ าลองของ "เดวิด" ท่ีโด่งดงั
ในต านาน   จากนั้นน าท่านชมสะพานเวคคิโอ (Ponte Vecchio) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1345 โดยนักออกแบบช่ือ 
Teddeo Gaddi คือ สะพานเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง เป็นสะพานเดียวของฟลอเรนซ์ท่ีรอดพน้การท าลายจากช่วง
สงครามโลกมาได ้ปัจจุบนักลายเป็นจุดชมวิว แหล่งดึงดูดนกัท่องเท่ียวท่ีส าคญัของเมือง 



 

 

 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) (ระยะทาง 82 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)  เมืองบ้านเกิดของ              
กาลิเลโอ นกัดาราศาสตร์เอกของโลก เมืองน้ีท่ีเป็นท่ีรู้จกัอยา่งดีเก่ียวกบัหอเอนเมืองปิซ่า ซากโบราณวตัถุของ
เมืองท่ียงัหลงเหลือจากศตวรรษท่ี 5 ก่อนคริสตกาล  เมืองปิซ่าไดรั้บเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ. 1987 น าท่านชมและถ่ายรูปกบัหอเอนเมืองปิซ่า (The Leaning Tower of Pisa) ตั้งอยู่
ในจัตุ รัส เดล  ดูโอโม่  (Piazza Del Duomo) หอระฆังของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นหอ
ทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว กาลิเลโอเคยใช้หอน้ีทดลองเก่ียวกับเร่ืองแรงโน้มถ่วงของโลก 
นอกจากน้ีหอเอนเมืองปิซ่ายงัเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุกลางอีกดว้ย 

 

18.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือลา สเปเซีย  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
20.30 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) เพื่อมุ่งหนา้สู่ ทา่เรือชิวิคตาเวคเคีย 
 
วันท่ีหก วาติกนั – พพิธิภัณฑ์วาติกนั – ปราสาทเซนต์แองเจโล – เมืองโบราณออสเทีย อนัทิกา  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ ชิวิคตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน (Vatican) รัฐอิสระท่ีเล็กท่ีสุดและเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกาย

โรมนัคาทอลิก น าท่านเขา้ชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) ซ่ึงไดรั้บการขนานนามว่าเป็นมหา
วิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก รู้จกักนัโดยชาวอิตาลีว่า Basilica di San Pietro in Vaticano หรือ เซนต์ปีเตอร์บาซิลิ



 

 

 

 

กา (Saint Peter's Basilica) มหาวิหารน้ีเป็นมหาวิหารหน่ึงในส่ีของมหาวิหารหลกัในกรุงโรม ประเทศอิตาลี  
อยู่ในนครรัฐวาติกนั เป็นดินแดนท่ีตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรมและเป็นท่ีประทบัของพระสันตปาปา ซ่ึงเป็นประมุข
สูงสุดแห่งศาสนาคริสต์ นิกาย Roman Catholic State of the Vatican City ซ่ึงนครรัฐวาติกนัจดัว่าเป็นประเทศ
ท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก อนัมีศูนยก์ลางคือมหาวิหารเซนตปี์เตอร์ ซ่ึงไดรั้บการออกแบบโดยอจัฉริยะบุคคล 
Michelangelo จากนั้นน าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน (Vatican Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาและ
ศิลปะขนาดใหญ่ตั้งอยูใ่นนครรัฐวาติกนั กรุงโรม ประเทศอิตาลี สร้างขึ้นในสมเด็จพระสันตะปาปาจูเลียสท่ี 2 
ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 16 เป็นสถานท่ีท่ีเก็บรวบรวมผลงานทางศิลปะของศาสนจกัรคาทอลิกท่ีมีอายหุลายร้อยปี 
โดยวตัถุท่ีจดัแสดงในพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีมีมากกว่า 70,000 ช้ิน ทั้งยงัเป็นสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวจะมีโอกาสไดช้ม
ผลงานช้ินเอกของศิลปินระดบัโลกหลายท่าน  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย  น าท่านเขา้ชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทเซนต์แองเจโล (St. Angelo Castle) ปราสาทเก่าแก่อายุกว่า 1,900 ปี 
สมยัก่อนใช้เป็นสุสานส าหรับจกัรพรรดิโรมนัและครอบครัว สร้างในยุคพระเจา้ฮาเดรียน โดยป้อมทรงกลม
ตรงกลางมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 200 ฟุต มีความแข็งแรงทนทานมาก ต่อมาในศตวรรษท่ี 14 พระ
สันตะปาปานิโคลสัท่ี 3 ไดเ้ปล่ียนน ามาใชเ้ป็นปราสาทเพื่อพกัอาศยั และใชเ้ป็นป้อมปราการ นอกจากน้ียงัใช้
เป็นท่ีคุมขงันกัโทษอีกดว้ย ซ่ึงปราสาทน้ีเคยไดช่ื้อว่าเป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดในกรุงโรม และการตกแต่งบางส่วน
ยงัแสดงถึงศิลปะสมยัยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ ในหลายพนัปีท่ีผ่านมาก็ถูกต่อเติมตกแต่งจนมีความสวยงาม
อลงัการมาจนถึงตอนน้ี ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์แห่งชาติของกรุงโรม ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมเมืองโบราณออส
เทีย อนัทิกา (Ostia Antica Ancient City) เป็นแหล่งโบราณคดีขนาดใหญ่ใกลก้ับเมืองทันสมยัของ Ostia ซ่ึง
เป็นท่ีตั้งของเมืองท่าเรือของกรุงโรมโบราณ ต านานเล่าว่า Ostia Antica ก่อตั้งขึ้นท่ีปาก Tyber ในศตวรรษท่ี 7 
โดยกษตัริย ์Ancus Marciusto เพื่อป้องกนักรุงโรมจากการโจมตีทางทะเล และยงัเป็นเมืองท่าเรือในการคา้ขาย
และจดัหาอาหารเขา้สู่กรุงโรมอีกดว้ย เรียกไดว้่าเป็นเมืองท่าท่ีมีความส าคญักบักรุงโรมในอดีตมาก เห็นไดจ้าก
เมืองโบราณและซากปรักหกัพงัท่ียงัคงสมบูรณ์ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรุ่งเรืองของเมืองท่าแห่งน้ีในอดีต 



 

 

 

 

 
 

17.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
20.00 น. เรือส าราญออกจากท่าเทียบเรือชิวิคตาเวคเคียมุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเนเป้ิลส์ ประเทศอิตาลี 
 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

วันท่ีเจ็ด เนเปิลส์ – โวเมอร์โร – ปราสาทเซนต์แอลโม - เมืองโบราณเฮอร์คูลาเนียม- พระราชวังหลวง 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือเนเป้ิลส์ ประเทศอิตาลี 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองโวเมอร์โร (Vomero) น าท่านเขา้ชมปราสาทเซนต์แอลโม (Castle of St. Elmo) ป้อม

ปราการยุคกลางท่ีตั้งอยู่บนเนินเขาโวเมอร์โร ติดกบั Certosa di San Martino ซ่ึงสามารถมองเห็นเมืองเนเป้ิลส์
ในอิตาลี ช่ือ "Sant'Elmo" มาจากอดีตโบสถ์สมยัศตวรรษท่ี 10 ท่ีอุทิศให้กับ Sant'Erasmo ย่อมาจาก "Ermo" 
และในท่ีสุดก็เปล่ียนเป็น "Elmo" ป้อมปราการตั้งอยู่ใกลก้บัปลายทางดา้นบนของ Petraio ซ่ึงเป็นเส้นทางเดิน
เทา้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองระหวา่งเนเป้ิลส์บนและล่าง จากนั้นน าท่านเขา้ชมปราสาทเดลโลโว (Castle 
of Dellovo) เป็นปราสาทท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเนเปิลส์ ปราสาทท่ีปัจจุบนัตั้งอยู่บนเกาะบอร์โก มารินาโร ซ่ึงเป็น
เกาะเดิมท่ีชาวกรีกเขา้มาตั้งรกรากคร้ังแรกในศตวรรษท่ี 7 ก่อนคริสตกาล สร้างขึ้นโดยชาวนอร์มนัในศตวรรษ
ท่ี 12 นบัเป็นอีกปราสาทโบราณท่ียงัคงสภาพสมบูรณ์แมจ้ะผา่นมาหลายร้อยปี 

 



 

 

 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองโบราณเฮอร์คูลาเนียม (Herculaneum Ancient City) เป็นเมืองโรมนัโบราณท่ีตั้งอยู่ในเขต
ชานเมืองของเนเปิลส์ และถูกฝังโดยเถา้ถ่านท่ีตกลงมาและลาวาจากการปะทุของภูเขาไฟวิสุเวียสในปี ค.ศ. 79 
เรียกไดว้่าเป็นอีกเมืองโบราณท่ีโดนฝังจากการระเบิดของภูเขาไฟวิสุวียส ไม่ต่างจากเมืองปอมเปอิ จากนั้นน า
ท่านเท่ียวชมเมืองเนเป้ิล เมืองศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป และไดรั้บการขึ้นทะเบียนจาก
องคก์ารยูเนสโก้ (Unesco) ให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995 น าท่านชมและถ่ายรูปกบัจตุรัสเพิลบิสซิโต 
(Piazza del Plebiscito) หน่ึงในจตุรัสท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองเนเป้ิล ตั้ งอยู่ใกล้ๆกับบริเวณอ่าว ซ่ึงถูก
ลอ้มรอบไปดว้ยเหล่าอาคารสถานท่ีท่ีมีความส าคญัของเมือง น าท่านเขา้ชมราชวงัหลวงแห่งเนเปิลส์ (Royal 
Palace of Naples) เป็น 1 ใน 4 ของท่ีพ  านักของกษตัริยแ์ห่งราชวงศ์บูร์บง (Bourbon Kings) หน่ึงในราชวงศ์ท่ี
ส าคญัท่ีสุดในทวีปยุโรป (***หากราชวงัปิดให้เขา้ชม ทางทวัร์จะจดัหาโปรแกรมทดแทน) อิสระให้ท่านไดมี้
เวลาช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม และ สินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั หรือจะเลือกเก็บภาพความน่าประทบัใจของ
เมืองเนเป้ิล กับงานสถาปัตยกรรมของหมู่อาคารเก่าแก่มากมายท่ียงัคงสะท้อนความรุ่งเรืองของอาณาจักร
โรมนัในอดีตไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 

18.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเทียบเรือเนเปิลส์ 
20.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือเนเป้ิล เพื่อมุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือบาร์เซโลนา ประเทศสเปน 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

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 ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

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

วันท่ีเก้า บาร์เซโลนา - เข้าชมคาซามลิา - ช้อปป้ิง 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
05.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือบาร์เซโลนา ประเทศสเปน 
08.00 น. น าท่านเช็คเอาทอ์อกจากเรือส าราญ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ 
 น าท่านเขา้ชมคาซามิลา (Casa Mila) สร้างมาตั้งแต่ปี 1906 – 1912 เป็นอพาร์ทเมน้ท์หลงัสุดท้ายท่ีออกแบบ

โดยเกาดี (Gaudi) เจา้ของตึกคือ Pere Milà และ Roser Segimón ชาวอเมริกนัท่ีมีฐานะจากการท าสวนกาแฟใน
ประเทศกวัเตมาลา โดยไดจ้า้งเกาดี (Gaudi) ให้มาออกแบบอพาร์ทเมน้ท์ส่วนตวัให้โดยเฉพาะ และมีแผนใน
การเปิดใหค้นอ่ืนเช่าเพื่ออาศยั แมก้ระทัง่เจา้ชายจากประเทศอียปิตก์็เคยมาเช่าเพื่อพกัอาศยัท่ีน่ีมาแลว้  



 

 

 

 

 
 

 

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… Wonder of the SEAs! 

ราคาทัวร์ 109,900 บาท (เร่ิมต้นห้อง Inside) 14-24 ต.ค. 65 / 21-31 ต.ค. 65 
 

 

อตัราค่าบริการ ปี 2565 ตุลาคม 2565 
ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องคู่ INSIDE) ท่านละ 109,900 

อพัเกรดเป็นหอ้งพกัแบบมีระเบียงทะเล  
(พกัห้องคู่ Sea-View Balcony) ท่านละ 

10,000 

พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ  
(คิดท่ีห้องพกัแบบ INSIDE ซ่ึงเป็นราคาเร่ิม) 

35,000 

ราคาผูใ้หญ่/เด็ก (ห้องพกั 3 ท่าน) ท่านละ 103,900 

เด็กทารก อายไุม่เกิน 2 ปี  
 (นบัอายุจนถึงวนัเดินทางกลบั) 

39,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคายืนยัน
ได้ก็ต่อเม่ือที่นั่ง confirm เท่านั้น) 

90,000 – 120,000 

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

29,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี  23 มิ.ย. 65) ** 

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 85 
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 (เรียกเก็บในอินวอยช์) 
▪ 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 วนัหลงัมีการจอง 
    ส ารองท่ีนั่ง (ผู้เดินทางพกัเดี่ยว) ท่านละ 70,000 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  การก่อจราจล  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 าเภอเท่านั้นและให้
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 

- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไมต่ ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการ
รับรอง  1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 7 วนัก่อนยืน่วีซ่า) 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 

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

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

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

ช่ือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  



 

 

 

 

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่า
เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 

 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 



 

 

 

 

แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  
10 วนั ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

Royal Caribbean… Wonder of the SEAs! 
ราคาทัวร์ 109,900 บาท (เร่ิมต้นห้อง Inside) :   15-24 ต.ค. 65    22-31 ต.ค. 65  
 

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

BALCONY) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการย่ืน 

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

       

       

       

       

       

       

หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัวา่ เป็นการท าวีซ่าในกลุ่มเชงเกน้ 
(รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าด้วยนะคะ เน่ืองจากต้องกรอกข้อมูลในการย่ืนวีซ่า) 

 
 
 

ช่ือผู้ส ารองที่นั่ง............................................................... เอเย่นต์........................................................................ 
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อเีมล์............................................................ 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 
 

 


