
 

 

11 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (ทริปปฐมฤกษ์) 
เรือส ำรำญล ำใหม่ และ ใหญ่ท่ีสุดในโลกปี 2021 

Wonder of the SEAs! 

 
***โปรโมช่ันปี 2565 ...บินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) *** 

6-16 พฤษภำคม 2565  

รำคำทัวร์ เร่ิมต้นที.่.. 115,900 บำท 
ฌิโรนำ (พักผ่อนก่อนเช็คอินขึ้นเรือ 1 คืน) - บำร์เซโลนำ - ปัลมำเดมำยอร์กำ (โซลเลอร์)  

มำร์กเซย (อำร์ลส์) - ลำ สเปเซีย (ชิงเกว แตร์เร) - โรม - เนเปิลส์ (ซอร์เรนโต) - บำร์เซโลนำ 
 

(พิเศษ!! รำคำนี้รวมทัวร์พำเที่ยวทุกประเทศ / ค่ำวีซ่ำเชงเก้น / ค่ำไกด์ คนขับแล้ว) 
 

ขอสงวนสิทธ์ิหำกเรือมีกำรปรับเปลี่ยนท่ำเทียบเรือ บริษัทจะรีบแจ้งให้ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำต่อไป 
ท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม ขึน้อยู่กับกำรเข้ำออกของตำรำงเดินทำงเรือ 



 

 

 



 

 

Royal Caribbean… Wonder of the SEAs! 
Wonder of the Seas ล ำนี้ มีทั้งหมด 18 ช้ัน และ 2,867 ห้อง รองรับผู้โดยสำรได้มำกถึง 6,988 คน  

Suite Neighborhood ใหม่ควบคู่ไปกับ Central Park ที่เป็นท่ีนิยม  
AquaTheater แบบเปิดโล่งท่ีมีรูปลักษณ์ใหม่ มี Ultimate Abyss สไลด์เดอร์ท่ีสูงท่ีสุดในทะเล  

 
 

ประเภทห้องพัก (เตียงสำมำรถแยกเป็น เตียงคู่ได้) 
 

▪ ห้องพักบนเรือแบบกรุ๊ปจะเป็นแบบห้องพักคู่  ( TWN/DBL ) กรณีที่ท่ำนมีควำมประสงค์จะพักแบบ  3 ท่ำน / 3 เตียง                       
( TRIPLE ROOM ) กรุณำตรวจสอบกับบริษัท เน่ืองจำกห้องพักบนเรือ ที่สำมำรถพักได้ 3 ท่ำน มีจ ำนวนจ ำกัด 

▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรจัดเลขห้องพักให้กับคณะ เน่ืองจำกห้องพักบนเรือเป็นกำรจองแบบกรุ๊ป และ ขึน้อยู่กับข้อก ำหนดของ
ประเภทห้องพักในระดับที่ต่ำงกัน ซ่ึงอำจจะท ำให้ท่ำนไม่ได้ห้องพักติดกัน หรือ ช้ันเดียวกัน ตำมที่ลูกค้ำต้องกำร 

 
                           ห้องพกัแบบ Inside                ห้องพกัวิวทะเล  (Ocean View)            ห้องพักแบบมีระเบียง (Balcony) 



 

 

11 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (ทริปปฐมฤกษ์) 
เรือส ำรำญล ำใหม่ และ ใหญ่ท่ีสุดในโลกปี 2021 

Wonder of the SEAs! 
***ตารางเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาได ้ตามประกาศของสายการบิน*** 

 

6 พฤษภำคม 2565 กรุงเทพมหำนคร  
 

20.00 น. คณะพบเจ้าหนา้ท่ีและมคัคุเทศก์ได้ทีเ่คาน์เตอร์เช็คอินแถว U ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10 อาคารผูโ้ดยสารขาออก 
ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชค็อินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกับ
ภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกท่ีนั่ง สายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เที่ยวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี  

 

7 พฤษภำคม 2565 อิสตันบูล – บำร์เซโลนำ – ฌิโรนำ 
 

05.10 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปล่ียนเคร่ือง เที่ยวบิน TK1853 อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตนับูลซ่ึงมีสินคา้ให้เลือกซ้ือมากมาย  

07.40 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่สนามบินบาร์เซโลนา (BCN) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส 
บริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.35 ชม.) 

10.15 น. เดินทางถึงสนามบินบาร์เซโลนา ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางไปยงั
เมืองฌิโรนา (Girona) (ระยะทาง 117 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) หน่ึงในเมืองส าคญัของแควน้คา
ตาลุญญา ท่ีมีประวตัิศาสตร์มายาวนาน ในอดีตเป็นส่วนหน่ึงของจกัรวรรดิโรมนั ปัจจุบนัเต็มไปด้วยบา้นเรือน

รำยละเอียดเที่ยวบิน  
วนัเดินทาง สนามบินตน้ทาง สนามบินปลายทาง เที่ยวบิน เวลาตน้ทาง เวลาปลายทาง 

6 พ.ค. 2565 กรุงเทพฯ (BKK) อิสตนับูล (IST) TK69 23.00 05.10+1 
7 พ.ค. 2565 อิสตนับูล (IST) บาร์เซโลนา (BCN) TK1853 07.40 10.15 
15 พ.ค. 2565 บาร์เซโลนา (BCN) อิสตนับูล (IST) TK1856 18.45 23.20 
16 พ.ค. 2565 อิสตนับูล (IST) กรุงเทพฯ (BKK) TK68 01.45 15.25 



 

 

หลากสีสันท่ีตั้งอยู่ริมแม่น ้ าออนญา (Onyar River) มีช่ือเสียงจากการถูกใช้เป็นฉากหลักในการถ่ายท าเมือง 
Bravos และเมือง King’s Landing  ในการถ่ายท าซีรียช่ื์อดงั Game of Throne ตั้งแต่ปี ค.ศ.2011 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านตามรอยสถานที่ถ่ายท าซีรียเ์ร่ืองดังอย่าง Game of Throne อย่าง เมืองฌิโรนา (Girona) ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
เมืองที่ถูกใชเ้ป็นฉากถ่ายท าเมือง Bravos น าท่านถ่ายรูปกบั วิหารซานตา้มาเรียแห่งฌิโรนา (Cathedral of Santa 
Maria de Girona) โบสถโ์รมนัคาธอลิกโบราณ ก่อสร้างตั้งแต่ยุคศตวรรษท่ี 11 แบบสไตล์โรมาเนสก์ มีการต่อ
เติมหลายยุคสมยั อาทิเช่น สไตลโ์กธิกช่วงศตวรรษที่ 13 และสไตลบ์าโรกในภายหลงัตน้ศตวรรษที่ 17 ก่อนจะ
เสร็จส้ินเม่ือศตวรรษท่ี 18 ท าให้เป็นหน่ึงในโบสถ์ที่ประกอบดว้ยสถาปัตยกรรมหลากหลายที่มีความสวยงาม
อย่างลงตวั บริเวณด้านหน้าโบสถ์เป็นบนัไดสไตล์บาโรก ที่เป็นฉากถ่ายท าส าคญัของซีร่ีย ์Game of Throne 
จากนั้นแวะถ่ายรูปกับ โบสถแ์ห่งเซนตเ์ฟลิกส์ (Basilica de Sant Feliu) อีกหน่ึงโบสถ์ส าคญัที่มีขนาดใหญ่เป็น
ล าดับท่ีสองของเมืองฌิโรนาซ่ึงตั้งอยู่ใกลเ้คียงกับวิหารซานตา้มาเรีย ใช้เวลาก่อสร้างตั้งแต่ศตวรรษท่ี 12-17 
ผ่านชมภายนอก อาราม  Monastery of Sant Pere de Galligants ส านักสงฆ์โบราณตั้งแต่ศตวรรษท่ี 10 น าท่าน
เดินทางสู่ ถนน Bisbe Cartaña ซ่ึงถนนแห่งน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงในฉากท่ียิ่งใหญ่ของอาร์ย่า สตาร์ค ท่ีตอ้งเผชิญ
กับช่วงเวลาท่ีสูญเสียดวงตา จากนั้นน าท่านชม Pujada Sant Domenec อีกหน่ึงฉากถ่ายท าหนังส าคญัในย่าน
เมืองเก่าซ่ึงเป็นขั้นบนัไดสไตลบ์าโรก  

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
 

น ำท่ำนเข้ำพักสู่โรงแรมที่พกัในเมือง GIRONA   หรือเทียบเท่ำ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 พฤษภำคม 2565 บำร์เซโลนำ  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางไปยงั LA ROCCA VILLAGE OUTLET (ระยะทาง 37 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)   
ชอ้ปป้ิงเอาท์เลต ซ่ึงมีสินคา้แบรนด์เนมลดราคาขายกว่า 140 บูติค อาทิเช่น ARMANI, BURBERRY, COACH, 
GUCCI, GEOX, GUESS, LACOSTE, LONGCHAMP, MICHAEL KORS, PANDORA, POLO RALPH 
LAUREN, SAMSONITE, THE NORTH FACE, TOD’S, TUMI, และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปป้ิง
ตามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองบาร์เซโลนา (ระยะทาง 37 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
45 นาท)ี (***ร้านค้าในยุโรปส่วนมากจะปิดท าการในวันอาทิตย์) 
 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย*** 
 

13.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรท าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองบาร์เซโลนา  
14.00 น. น าท่านเช็คอินขึ้นเรือส ำรำญ Royal Caribbean “Wonder of the SEAs!” 
18.00 น. เรือส าราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือบาร์เซโลนา มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือ ปัลมาเดมายอร์กา ประเทศสเปน 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
 

9 พฤษภำคม 2565 ปัลมำเดมำยอร์กำ – โซลเลอร์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่าเรือปัลมาเดมายอร์กา (Palma de Mallorca) หมู่เกาะมายอร์กา (Mallorca)  



 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโซลเลอร์ (Soller) เมืองท่องเที่ยวในชนบทเล็กๆทางตอนเหนือของหมู่เกาะแบลีแอริก 
ห่างเพียง 25 กิโลเมตร จากเมืองปัลมาเดมายอร์กา เมืองน้ีมีประชากรอาศยัเพียง 14,000 คน เป็นหน่ึงในเมือง    
วินเทจที่มีเสน่ห์ยอ้นยุคน่าหลงใหล น าท่านชม จัตุรัส Plaza de la Constitucion จุดนัดพบของชาวเมืองใน
วนัหยุดและเป็นแหล่งท่องเที่ยวซ่ึงเต็มไปดว้ยร้านน่ารักๆและคาเฟ่มากมาย น าท่านเขา้ชม โบสถเ์ซนตบ์าโธมิว 
(Church of St Bartomeu) โบสถโ์บราณยุคศตวรรษที่ 16 ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณจตัุรัสแห่งน้ี ไดร้ับการบูรณะเม่ือปี ค.ศ.
1904 และออกแบบโดยสถาปนิกชาวคาตาลนั นาม Joan Rubio หน่ึงในศิษยเ์อกของศิลปินเอกแห่งสเปน อนัโต
นิโอ เกาดี ภายในคงความสวยงามดั้งเดิมแบบโกธิก ในขณะท่ีภายนอกออกแบบใหม่ให้มีความทนัสมยัแบบโม
เดิร์น ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทาง สู่ เมืองพอร์ต เดอ โซลเลอร์ (Port de Soller) เมืองท่าซ่ึงตั้งอยู่บนอ่าวรูป
เกือกม้าทางตอนเหนือของเมืองโซลเลอร์ มีประชากรอาศยัเพียงราว 3,000 คน เป็นเมืองรีสอร์ทขนาดเล็กที่
เหมาะส าหรับนกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาตากอากาศและตอ้งการความเงียบสงบไม่วุ่นวาย ซ่ึงต่างจากเมืองท่าทาง
ตอนใต้ของเกาะซ่ึงเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่แน่นขนัด น าท่านเดินเที่ยวชมบริเวณชายหาดที่เต็มไปด้วย
ร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านขายสินคา้พ้ืนเมือง ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองปัลมาเดมายอร์กา  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) โบสถ์สไตล์โกธิกโรมันคาทอลิก
คู่บา้นคู่เมืองของเกาะมายอร์กา สร้างขึ้นตามบญัชาของกษตัริยเ์จมส์ท่ี 1 แห่งอารากอนในปี ค.ศ. 1229 และเสร็จ
ส้ินในปี ค.ศ.1601 โดยใช้เวลาร่วม 370 ปีในการก่อสร้าง และได้มีการปรับปรุงตามแบบฉบบัของอนัโตนิโอ 
เกาดี สถาปนิกและผูอ้อกแบบผูม้ีช่ือเสียงแห่งเมืองบาร์เซโลนาในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1901-1914  ชมความงาม
ของสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิกโรมนัที่ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ตกแต่งดว้ยกระจกลายสีที่ใหญ่ที่สุด
ในโลกอีกดว้ย 

 

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือปัลมาเดมายอร์กา (Palma de Mallorca) 
16.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ เพื่อมุ่งหนา้สู่ท่าเรือมาร์กเซย (ฝรั่งเศส) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

 
 
 



 

 

10 พฤษภำคม 2565  มำร์กเซย – อำร์ลส์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ีท่าเรือมาร์กเซย (ฝรั่งเศส) 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอาร์ลส์ (Arles) (ระยะทาง 91 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 1.30 ชม.) อีกหน่ึงเมืองประวตัิศาสตร์

โบราณท่ีตั้งอยู่ริมแม่น ้ าโรน (Rhone River) ในจงัหวดับูช-ดูว-์โรน (Bouches-du-Rhône) ของแควน้โพรวองซ์ 
(Provence) แควน้ท่ีอยู่ทางตอนใตข้องประเทศฝรั่งเศส เมืองอาร์ลส์เป็นเมืองท่ีค่อนขา้งมีความโดดเด่นในดา้น
ของโบราณสถานส าคญัท่ีมีมาตั้งแต่ยุคสมยัโรมาเนสก์ และด้วยประวตัิศาสตร์อนัยาวนานของเมืองนั่นเองท่ี
เป็นสาเหตุให้องคก์ารยูเนสโกยกให้เมืองอาร์ลส์ เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1981  น าท่านเขา้ชมโรมนั แอมฟิ
เธียเตอร์ (Roman Ampthitheatre) ตึกรูปร่างทรงกลมขนาดใหญ่ ท่ีสร้างขึ้นประมาณ ช่วงศตวรรษท่ี 1 ภายในมี
อฒัจนัทร์ส าหรับคนนั่งชมการแสดงต่างๆ หน่ึงในโบราณสถานโรมันท่ีถูกยกให้เป็นมรดกโลกของเมือง
อาร์ลส์ จากนั้นน าท่านชมโรงละครโรมนัและคริปโตปอรติกุส (Roman Theatre and Cryptoporticus) ซ่ึงตั้งอยู่
ใกล้ๆ กนักบัสนามกีฬา ชมโรงละครกลางแจง้และชมทางเดินใตด้ินสถาปัตยกรรมโรมนัโบราณที่มีความเก่าแก่
มากแห่งหน่ึงของเมือง จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์แซงต์ โทรแปงค์ (St.Trophime Church) เป็นโบสถ์ที่
สร้างขึ้นในช่วงช่วงศตวรรษท่ี 3 สร้างขึ้นในแบบของสถาปัตยกรรมแบบโรมนั โดยโบสถ์แห่งน้ีถือว่าเป็น
โบสถ์แห่งบิชอบคนแรกของเมืองอาร์ลส์ อีกด้วย ได้เวลาน าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมาร์กเซย (Marseille) 
(ระยะทาง 91 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 1.30 ชม.) 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารจีน 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชม โบสถน์อเทรอดาม เดอ ลา การ์ด (Basilique Notre-Dame de la Garde) ท่ีตั้งอยู่บนยอดเขา โบสถ์
แห่งน้ีสร้างขึ้นอย่างงดงามดว้ยรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ โดยมีรูปพระแม่มารีเป็นองคป์ระธาน เล่า
กนัว่าในสมยัก่อนคนแถบน้ีมกัมาขอพรกบัพระนางเพื่อให้การเดินเรือปลอดภยัและเมื่อเดินเรือปลอดภยักลบั
มาแลว้ก็มกัจะน าเอาเคร่ืองแขวนมาเป็นของแกบ้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปทางเทศบาลเมืองได้ปรับปรุงให้สถานที่
แห่งน้ีเป็นอนุสรณ์สถานอนัศกัดิ์ สิทธ์ิและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของเมืองมาร์กเซย  จากนั้นน า
ท่านชมบริเวณท่าเรือ Le Vieux Port เป็นท่าเรือเก่าแก่ของเมืองมาร์กเซย บริเวณท่าเรือแห่งน้ีเป็นท่ีรู้จกักันใน
นามประตูสู่เมดิเตอร์เรเนียน สมยัโบราณก็ยงัเคยเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจที่ส าคญัในการคา้ขายระหว่างประเทศ
แถบชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศส 

 
 
 
 
 



 

 

17.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ ท่าเรือมาร์กเซย 
18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือมาร์กเซย เพื่อมุ่งหนา้สู่ท่าเรือลา สเปเซีย ประเทศอิตาลี 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลงัรับประทานอาหารอิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 
 

11 พฤษภำคม 2565 ลำ สเปเซีย – ชิงเกว แตร์เร 
 

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

 น าท่าน นัง่รถไฟสู่ชิงเกว แตร์เร (Cinque Terre) หมู่บา้นเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่บนชายฝ่ังริเวียร่าของอิตาลี หมู่บา้นสีสัน
สดใส 5 หมู่บา้นที่เรียงรายกันอยู่ริมทะเลลีกูเรีย อดีตบริเวณน้ีเคยเป็นชุมชนชาวประมงอาศยัการจบัปลาและ
ปลูกไร่องุ่นตามแนวชายเขา ด้วยเสน่ห์ของเมืองริมทะเลที่คงความเป็นธรรมชาติ จึงได้รับการประกาศเป็น
มรดก โลกจากยู เนสโก  ห มู่บ้ าน ทั้ ง ห้ าคื อ  MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, 
MANAROLA และ RIOMAGGIORE 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 

 
 

 
 
 
 



 

 

บ่าย น าท่านชมความงามของหมู่บา้นริโอแมกจิโอเร (Riomaggiore) หมู่บา้นเล็กๆ ท่ีมีเสน่ห์และบรรยากาศเหมือน
เมืองตุ๊กตา บ้านเรือนสีสันสดใสตั้งลดหลัน่กันบนหน้าผาท่ีปกคลุมด้วยตน้ไมเ้ขียวขจีตดักันกับน ้ าทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียนสีเทอร์คอยซ์ ท าให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่หากมีโอกาสตอ้งเขา้มาสัมผสั อิสระให้ท่าน
ชมความงดงามและถ่ายรูปตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัโดยรถไฟกลบัสู่ท่าเรือ ลา สเปเซีย 

 

 
 

17.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ ท่าเรือ ลา สเปเซีย 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลงัอาหารอิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
20.30 น.  เรือออกเดินทางจากท่าเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย 
 

12 พฤษภำคม 2565  โรม – วำติกัน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ ชิวิคตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี 

น าท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน (Vatican) รัฐอิสระที่ เล็กที่สุดและเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกาย
โรมนัคาทอลิก จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปดา้นนอกกบัมหาวิหารเซนตปี์เตอร์ (St. Peter’s Basilica) ซ่ึงไดร้ับการ
ขนานนามว่าเป็นมหาวิหารท่ีใหญ่ที่สุดในโลก รู้จกักนัโดยชาวอิตาลีว่า Basilica di San Pietro in Vaticano หรือ 
เซนต ์ปีเตอร์ส บาซิลิกา (Saint Peter's Basilica) มหาวิหารน้ีเป็นมหาวิหารหน่ึงในส่ีของมหาวิหารหลกัในกรุง
โรม ประเทศอิตาลี  (อีก 3  มหาวิหารคือ: มหาวิหารเซนตจ์อห์นแลเตอร์รัน, มหาวิหารซานตามาเรียมายอเร และ 
มหาวิหารเซนต์พอลนอกก าแพง) อยู่ในนครรัฐวาติกัน เป็นดินแดนท่ีตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรมและเป็นท่ีประทบั
ของพระสันตะปาปา ซ่ึงเป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนาคริสต ์นิกาย Roman Catholic State Of The Vatican City 
ซ่ึงนครรัฐวาติกนัจดัว่าเป็นประเทศท่ีมีขนาดเล็กที่สุดในโลก อนัมีศูนยก์ลางคือมหาวิหารเซนตปี์เตอร์ ซ่ึงไดร้ับ
การออกแบบโดยอจัฉริยะบุคคล Michelangelo จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 
ส่ิงมหัศจรรยข์องโลก ได้รับการขนานนามว่าเป็นสนามกีฬากลางแจง้ขนาดใหญ่เร่ิมสร้างขึ้นในสมยัจกัรพรรดิ
เวสปาเซียนแห่งอาราจกัรโรมนัและสร้างเสร็จในสมยัจกัรพรรดิไททสั (Titus) สามารถจุคนกว่า 50,000 คน 

 

 



 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารจีน 
 

บ่าย น าท่านชมน ้ าพุเทรวี่ (The Trevi Fountain) น ้ าพุท่ีเหล่านักท่องเท่ียวนิยมมาโยนเหรียญอธิษฐานเพ่ือให้ได้
กลบัมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ ง ได้เวลาน าท่านสู่ย่านบันไดสเปน (Spanish Step) แหล่งนัดพบของชาวโรมและ
นักท่องเท่ียวทัว่โลก เป็นจตัุรัสที่มีอาคารสวยงามและจ าหน่ายสินคา้แบรนด์เนมต่างๆ อิสระให้ท่านช้อปป้ิง
สินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Prada, Dior, Chanel และอ่ืนๆอีกมากมาย หรือจะเลือกเก็บภาพ
บรรยากาศใจกลางเมืองบริเวณ บนัไดสเปน  ให้ท่านสัมผสับรรยากาศเมืองหลวงของอิตาลี อิสระให้ท่านช้อป
ป้ิงตามอธัยาศยั 

 

17.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
20.00 น. เรือส าราญออกจากท่าเทียบเรือชิวิคตาเวคเคียมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี 

หลงัอาหารอิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 
 

13 พฤษภำคม 2565 เนเปิลส์ – ซอร์เรนโต 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซอร์เรนโต (Sorrento) เมืองชายทะเลที่มีตวัเมืองเรียงรายตามแนวของผาหินสูง ทิวทศัน์

สวยงามเหล่าน้ีไดส้ร้างความประทบัใจให้นกัท่องเท่ียว จนเป็นเมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียง  น าท่านแวะถ่ายรูป
กบั อารามซานฟรานซิสโก (Church and Cloister of San Francesco) ส านกัสงฆโ์บราณตั้งแต่ยุคศตวรรษท่ี 8 ซ่ึง
สร้างขึ้นอยู่บริเวณริมฝ่ังใกลก้ับท่าเรือของเมืองซอร์เรนโต โดยตวัโบสถถู์กสร้างขึ้นภายหลงัอยู่ในอาณาเขต
เดียวกนัช่วงศตวรรษที่ 14  แบบสไตลบ์าโรกดว้ยหินอ่อนสีขาวนวล ส่ิงท่ีน่าสนใจของสถานท่ีน้ีคือบริเวณกุฏิ  

 



 

 

หรือที่เรียกว่า Cloister ซ่ึงสร้างเป็นส่ีเหล่ียมลอ้มรอบสวนท่ีมีน ้ าพุอยู่ตรงกลาง และยงัคงรักษาศิลปะดั้งเดิม         
ในอดีตไวเ้ป็นอย่างดี ทั้งน้ี Cloister เป็นสถานที่นิยมของชาวเมืองซอร์เรนโต ส าหรับจดัพิธีมงคลสมรส หรือ
งานเทศกาลร่ืนเริงในฤดูร้อน  จากนั้ นน าท่านแวะถ่ายรูปกับ วิหารแห่งซานแอนโตนิโน (Basilica di 
Sant'Antonino) ซ่ึงสร้างขึ้นเพ่ืออุทิศแก่นักบุญผูอุ้ปถมัภ์เมืองซอร์เรนโต อีกหน่ึงส่ิงก่อสร้างทางศาสนาท่ีเก่าแก่
ที่สุดแห่งหน่ึงของเมืองซอร์เรนโต สร้างขึ้นดว้ยสไตลบ์าโรก อยู่บริเวณจตัุรัสซานแอนโตนิโน 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเนเปิลส์ (Naples) หรือที่นิยมเรียกเป็นภาษาอิตาลีว่า เมืองนาโปลี (Napoli) คืออีก
หน่ึงเมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงและมีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี และ
ศาสตร์การท าอาหาร ท่ีได้รับการยอมรับจากทัว่โลกอีกทั้งยงัเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัเนเปิลส์ (Province of 
Naples) และแควน้คมัปาเนีย (Campania) แควน้ท่ีตั้งอยู่ทางทิศใตข้องประเทศอิตาลีนัน่เองเมืองเนเปิลส์ตั้งอยู่ท่ี
ชายฝ่ังด้านตะวนัตกของอิตาลีติดกบัอ่าวเนเปิลส์ (Naples Bay) กึ่งกลางระหว่างพ้ืนท่ีภูเขาไฟสองแห่ง คือ ภูเขา
ไฟวิซุเวียส และกัมปีเฟลเกรยแ์ละยงัเป็นเมืองที่มีบทบาทส าคญัในคาบสมุทรอิตาลี มาตลอด 2,800 ปี นับแต่
ก่อตั้งเมืองขึ้นมา ด้วยเหตุน้ีเมืองเนเปิลส์จึงถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึงของโลกโดยเฉพาะบริเวณใจ
กลางของเมืองเนเป้ิลส์ยงัเป็นศูนยก์ลางเมืองทางประวตัิศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และได้รับการขึ้นทะเบียน
จากองคก์ารยูเนสโก (Unesco) ให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995   น าท่านชมและถ่ายรูปกบัจตัุรัสเพิลบิสซิ
โต (Piazza del Plebiscito) หน่ึงในจตัุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมือง เนเปิลส์ ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับบริเวณอ่าวซ่ึงถูก
ลอ้มรอบไปด้วยเหล่าอาคารสถานที่ที่มีความส าคญัของเมือง น าท่านเข้าชมพระบรมมหาราชวงัแห่งเมืองเน
เปิลส์ (Royal Palace of Naples) เป็น 1 ใน 4 ของที่พ านักของกษตัริยแ์ห่งราชวงศบ์ูร์บง (Bourbon Kings) หน่ึง
ในราชวงศ์ที่ส าคญัที่สุดในทวีปยุโรป   อิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม และ สินคา้พ้ืนเมือง
ตามอธัยาศยั หรือจะเลือกเก็บภาพความน่าประทับใจของเมืองเนเปิลส์ กับงานสถาปัตยกรรมของหมู่อาคาร
เก่าแก่มากมายที่ยงัคงสะทอ้นความรุ่งเรืองของอาณาจกัรโรมนัในอดีต  

 

17.30 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ เมืองเนเปิลส์ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลงัรับประทานอาหาร อิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
20.00 น.  เรือออกเดินทางจาก ท่าเรือเมืองเนเปิลส์ เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือบาร์เซโลนา ประเทศสเปน 
 

14 พฤษภำคม 2565 AT SEA 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน     
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบ  ไม่ว่าจะเป็นช้อปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้



 

 

ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่าน
สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เน็ต 
Entertainment  : ชมโชวพิ์เศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆ 
   หลากหลาย สไตล ์คาสิโน ดิสโกเ้ทค ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระว่ายน ้า สปอร์ต คอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้  ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมายเรือ 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
 หลงัอาหารอิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
หมายเหตุ      ก่อนเรือกลบัเทียบท่าในค ่าวนัน้ีท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดับการน ากระเป๋าลง

จากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้ห้อง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใช้ที่จ าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทาง
ใบเล็ก เพราะเจา้หนา้ท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใชจ้่ายต่างๆ จะ
ถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัรุ่งขึ้น ส าหรับท่านที่ตอ้งการช าระผ่านบตัรเครดิต ทางบริษทั
เรือจะชาร์จค่าใชจ้่ายผ่านบตัรเครดิตที่ท่านไดใ้ห้หมายเลขไวใ้นวนัที่ท่านเช็คอินโดยอตัโนมตัิ 

 

15 พฤษภำคม 2565 บำร์เซโลนำ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
05.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ีท่าเรือบาร์เซโลนา 
07.30 น. น าท่านเชค็เอาทอ์อกจากเรือส าราญ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ 
 น าท่านเขา้ชม สวนกูเอล (Guell park) ณ เชิงเขาคาร์เมล อนัเป็นผลงานในปีค.ศ.1900-1914 ของ อันโตนิโอ 

เกาดี้  ศิลปินเอกประจ าเมือง ซ่ึงใช้เวลาออกแบบตกแต่ง และเนรมิตความยิ่งใหญ่ของจินตนาการ ที่น ามา
ประยุกต์กบัธรรมชาติ อย่างยาวนานถึง 14 ปี นอกจากน้ียงัไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของสเปนเม่ือปี 
ค.ศ.1984 อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัจุดชมวิวบน ระเบียงนัง่เล่น (Serpentine bench) ที่ประดับตกแต่งลวดลาย
ดว้ยกระเบ้ืองโมเสกนบัลา้นช้ิน รวมถึงสวนลอยฟ้าที่มี เสาโดริกรองรับอย่างสวยงาม ชมประติมากรรม มงักร
โมเสก (Mosaic dragon) ไต่คลานบนบนัไดน ้าพุ ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณใกลป้ระตูของสวน 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารจีน 
 
 
 



 

 

บ่าย น าท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าโกธิคควอเตอร์ (Gothic Quarter) หน่ึงในย่านท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของ
เมืองบาร์เซโลน่าในแง่ของสถาปัตยกรรมโบราณอนังดงาม ในอดีตย่านเมืองเก่าริมท่าเรือแห่งน้ีเป็นแหล่งอาศยั
ของชุมชนชาวยิว ซ่ึงกลุ่มอาคารในปัจจุบนัไดมี้การถูกบูรณะให้มีความโมเดิร์นมากขึ้นในช่วงศตวรรษท่ี 20 บน
พ้ืนฐานของสถาปัตยกรรมเดิมตั้งแต่ยุคโรมนั หลายส่วนของย่านน้ี เป็นถนนแคบๆ และส่วนมากเป็นเพียงทาง
เท้าซ่ึงไม่สามารถเดินรถได้ น าท่านแวะถ่ายรูปกับ วิหารแห่งบาร์เซโลน่า (Cathedral of Barcelona) หรือช่ือ
อย่างเป็นทางการ คือ The Cathedral of the Holy Cross and Saint Eulalia วิหารสไตล์โกธิคโบราณซ่ึงมีความ
สวยงามไม่แพซ้ากราดา้ แฟมิเลียร์ ใชเ้วลาก่อสร้างราว 200 ปี ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 ถึงศตวรรษที่ 15  

 

15.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินบาร์เซโลนา (BCN) เพื่อเชค็อินและท า Tax Refund  
18.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินบาร์เซโลนา สู่ สนามบินอิสตนับูลโดยเที่ยวบินที่ TK1856 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.40 

ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหาร เคร่ืองดื่ม และพกัผ่อน บนเคร่ืองบิน 
23.20 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี แวะเปล่ียนเคร่ือง 
 

16 พฤษภำคม 2565 กรุงเทพมหำนคร 

01.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบนิ TK 68 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค ่า และ อาหารเชา้ 
15.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 



 

 

11 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (ทริปปฐมฤกษ์) 
เรือส ำรำญล ำใหม่ และ ใหญ่ท่ีสุดในโลกปี 2021 

Wonder of the SEAs! 
รำคำทัวร์ เร่ิมต้น 115,900 บำท : 6-16 พ.ค. 2565 
 

อัตรำค่ำบริกำร 6-16 พ.ค. 2565 

ราคาผูใ้หญ่ (พักห้องคู่ INSIDE)  ท่านละ 115,900 

อพัเกรดเป็นห้องพกัแบบมีระเบียงทะเล  
(พักห้องคู่ Balcony) ท่านละ 

17,000 

พกัเดี่ยวเพ่ิม ท่านละ (คดิที่ห้องพกัราคาเร่ิมตน้ของแต่ละช่วงเดินทาง ซ่ึงเป็นราคาเร่ิมตน้) 45,000 (Inside) 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินประมาณ จากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (รำคำยืนยันได้ก็ต่อเมื่อท่ีนั่ง confirm เท่ำนั้น) 90,000-115,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหักค่าใชจ้่าย (ผูใ้หญ่)  (ไม่รวมตัว๋ BKK-IST-BCN-IST-BKK) 22,000 
 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คดิ ณ วนัท่ี  1 พฤศจิกายน 2565) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงินได ้ ไม่สามารถเปล่ียนวนัเดนิทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกนิ 20 กก.  
▪ กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  

 

โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือส าราญ (ตามท่ีระบไุวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดนิทางน ้าหนกั ไม่เกนิ 20 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดนิทางอุบตัิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไมค่รอบคลุมผูท้ี่อายุเกนิ 85 ปี) 
▪ ค่าภาษี (Port Fee) ในทกุประเทศ  
 



 

 

▪ คา่วีซ่าเชงเกน้ 
▪ ค่าบริการ (Service fee, Gratuities) บนเรือ 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที ่
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกด์ไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และ ทิปต่างๆ 
 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
▪ ค่าตรวจ PCR/RAPID ANTIGEN ที่แสดงผลเป็นลบก่อนเดินทาง 72 ชม. 
▪ ค่า Vaccine Passport 
▪ ค่าโรงแรมกกัตวั ASQ หลงัจากเดินทางกลบัเขา้ไทย (ถา้มี) 

 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ำรองทีน่ั่งจ่ำย 55,000 บำท/ท่ำน ภำยใน 5 วันหลังมีกำรจอง 
    ส ำรองที่นัง่ (ผู้เดนิทำงพกัเดี่ยว) ท่ำนละ 60,000 บำท 
  งวดที่ 2 : ช ำระส่วนที่เหลือ 60 วนั ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง  
 

กรณียกเลิก (ตามเงื่อนไขของเรือส าราญ) 
* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ้่าย)  
* ยกเลิก 30-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หักค่าใชจ้่ายตามความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่ามดัจ าเรือ, มดัจ าตัว๋  
   เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า หรือ ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้นจริง 
* ยกเลิก 0-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หักค่าทวัร์เต็มจ านวน 

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ต 
ไปยกเลิกวีซ่าในทกุกรณี ไม่ว่าค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ :  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้ เดินทำงต ่ำกว่ำ 16 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง หากมีการยกเลิกทวัร์ซ่ึงไม่ใช่ความผิดหรืออยู่เหนือการควบคุม

ของบริษทัเช่น การประกาศปิดประเทศหรือห้ามเขา้ประเทศของหน่วยงานราชการประเทศนั้นๆ 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 



 

 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน 
การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบตัิเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการที่ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ 
ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าและไม่คืนทุกกรณี 
▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด  ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ 
และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื่อนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ท าให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นต้น จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองได้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 



 

 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบนิ จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

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

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัส่วน
ที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระที่มีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกรณีเกดิกำรสูญหำย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เข้ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่

สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้  รวมถึงกรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว 
(ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ได้จดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชย
ในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
เม่ือท่ำนจองทัวร์และช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถงึท่ำนยอมรับในข้อควำมและเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯแจ้งแล้วข้ำงต้น 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำสเปน 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วนัท าการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากไดย่ื้นเขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้ว่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อ
ขอย่ืนวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เขา้ใจ และเตรียมให้ครบ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายุใชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป มหีนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 แผ่น และไม่ช ำรุด ขำด หรือเปียกน ้ำ 
2. รูปถ่ำยสีหน้ำตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร 2 รูป พื้นฉำกหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขำว (อย่ำถ่ำยเอง เพรำะพื้นเป็นสี
เทำ ใช้ไม่ได้) เปิดหู เปิดหน้ำผำก ห้ำมสวมแว่นสำยตำหรือใส่คอนแทคเลนส์ (รูปถ่ำยต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน... 
(สถำนทตูมีกำรเทียบรูปกับหน้ำวีซ่ำที่เคยได้)  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกที่มีรายละเอียดบา้นเลขที่มาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลี่ยนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งย่ืนเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

▪ เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอ
เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดนิทางกบัใคร (ระบช่ืุอ) มีความสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว 

▪ เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้
ระบุว่า มารดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

▪ เด็ก เดินทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้
ระบุว่า บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

หนังสือยินยอมให้เดินทำงไปต่ำงประเทศ จะต้องรับรองเอกสำร ประทับตรำจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
เท่ำนั้น 
 
 
 
 



 

 

กรณีอ านาจการปกครองบุตรฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
▪ ใบส าเนาบนัทึกการหยา่ โดยระบุว่าบุตรอยูใ่นอ านาจการปกครองของใคร 
▪ ใบปกครองบุตร (ปค. 14) จากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) หรือ ใบฟ้องหยา่ผูใ้ชอ้  านาจศาล 
เอกสำรกำรปกครองบุตร จะต้องรับรองเอกสำร ประทบัตรำจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศเท่ำนั้น 

กรณีบุตรบุญธรรม 
▪ ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางอ าเภอ/เขต 
ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จะต้องรับรองเอกสำร ประทับตรำจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศเท่ำนั้น 
***ถา้เอกสารมิใช่เอกสารออกจากประเทศไทย จะตอ้งไดรั้บการรับรองเอกสารจากสถานทูตของประเทศนั้นๆ 
ประจ าการในประเทศไทย*** 

9. หลกัฐานการท างาน (จดหมำยรับรองกำรท ำงำน) ท ำเป็นภำษำอังกฤษ 
(ไม่ต้องระบุสถำนทตู ประเทศและวันที่เดินทำง) 

จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  
▪ กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที่มีรายช่ือผูป้ระกอบกจิการ (อายุไม่เกิน 3 

เดือน) 
▪ กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ี่มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
▪ กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  
▪ กรณีที่เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
▪ กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
▪ กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นว่าก าลงัศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 

10.หลกัฐานการเงิน:   
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Certificate) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ

เจา้ของบญัชีให้ครบถว้น มีอายุไม่เกิน 15 วนันบัจากวนัที่จะยื่นวีซ่า  
- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัขึ้นไปจากเดือนท่ีจะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 15 วนัก่อนยืน่วีซ่า) 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

****** Bank certificate และส าเนาสมุด/Statement ตอ้งเป็นสมุดบญัชีออมทรัพยเ์ล่มเดียวกนัเท่านั้น ****** 
 
 



 

 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
▪ หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ้่ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  
▪ กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 
 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทกุกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอร์มกำรส ำรองที่นั่ง 

11 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (ทริปปฐมฤกษ์) 
เรือส ำรำญล ำใหม่ และ ใหญ่ท่ีสุดในโลกปี 2021 

Wonder of the SEAs! 
 

ฌิโรนำ (พักผ่อนก่อนเช็คอินขึน้เรือ 1 คืน) - บำร์เซโลนำ - ปัลมำเดมำยอร์กำ (โซลเลอร์)  
มำร์กเซย (อำร์ลส์) - ลำ สเปเซีย (ชิงเกว แตร์เร) - โรม - เนเปิลส์ (ซอร์เรนโต) - บำร์เซโลนำ 

 

รำคำทัวร์ เร่ิมต้น 115,900 บำท :  6-16 พ.ค. 2565 
   

ล าดบัที ่ ชื่อ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท์ ห้องพกั 
(INSIDE/ 

BALCONY) 

เลขที ่
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 
โปรดระบุ) 

สถานทูตที่ท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมอืในการย่ืน 

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

       

       

       

       

       

หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัว่า เป็นการท าวีซ่าในกลุ่มเชงเกน้ 
  

ช่ือผู้ส ำรองที่น่ัง.................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อีเมล............................................................. 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

 


