11 วัน ล่องเรื อทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน (ทริปปฐมฤกษ์ )
เรื อสำรำญลำใหม่ และ ใหญ่ ที่สุดในโลกปี 2021
Wonder of the SEAs!

***โปรโมชั่นปี 2565 ...บินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ ส (TK) ***

6-16 พฤษภำคม 2565

รำคำทัวร์ เริ่มต้ นที.่ .. 115,900

บำท

ฌิโรนำ (พักผ่อนก่อนเช็คอินขึ้นเรื อ 1 คืน) - บำร์ เซโลนำ - ปัลมำเดมำยอร์ กำ (โซลเลอร์ )
มำร์ กเซย (อำร์ ลส์ ) - ลำ สเปเซีย (ชิงเกว แตร์ เร) - โรม - เนเปิ ลส์ (ซอร์ เรนโต) - บำร์ เซโลนำ
(พิเศษ!! รำคำนี้รวมทัวร์ พำเที่ยวทุกประเทศ / ค่ำวีซ่ำเชงเก้น / ค่ำไกด์ คนขับแล้ว)
ขอสงวนสิทธิ์หำกเรื อมีกำรปรับเปลี่ยนท่ ำเทียบเรื อ บริษัทจะรีบแจ้ งให้ ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ ำต่ อไป
ท่ องเที่ยว Shore Excursion ของเรื อ อำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม ขึน้ อยู่กับกำรเข้ ำออกของตำรำงเดินทำงเรื อ

Royal Caribbean… Wonder of the SEAs!
Wonder of the Seas ลำนี้ มีท้งั หมด 18 ชั้น และ 2,867 ห้ อง รองรับผู้โดยสำรได้มำกถึง 6,988 คน
Suite Neighborhood ใหม่ ควบคู่ไปกับ Central Park ที่เป็ นที่นิยม
AquaTheater แบบเปิ ดโล่งที่มีรูปลักษณ์ใหม่ มี Ultimate Abyss สไลด์ เดอร์ ที่สูงที่สุดในทะเล

ประเภทห้ องพัก (เตียงสำมำรถแยกเป็ น เตียงคู่ได้)
▪ ห้ อ งพั ก บนเรื อ แบบกรุ๊ ป จะเป็ นแบบห้ อ งพั ก คู่ ( TWN/DBL ) กรณี ที่ ท่ ำ นมี ค วำมประสงค์ จ ะพั ก แบบ 3 ท่ ำ น / 3 เตี ย ง
( TRIPLE ROOM ) กรุณำตรวจสอบกับบริษัท เนื่องจำกห้ องพักบนเรื อ ที่สำมำรถพักได้ 3 ท่ ำน มีจำนวนจำกัด
▪ บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรจัดเลขห้ องพักให้ กับคณะ เนื่องจำกห้ องพักบนเรื อเป็ นกำรจองแบบกรุ๊ป และ ขึน้ อยู่กับข้ อกำหนดของ
ประเภทห้ องพักในระดับที่ต่ำงกัน ซึ่งอำจจะทำให้ ท่ำนไม่ ได้ ห้องพักติดกัน หรื อ ชั้นเดียวกัน ตำมที่ลูกค้ ำต้ องกำร

ห้องพักแบบ Inside

ห้องพักวิวทะเล (Ocean View)

ห้องพักแบบมีระเบียง (Balcony)

11 วัน ล่องเรื อทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน (ทริปปฐมฤกษ์ )
เรื อสำรำญลำใหม่ และ ใหญ่ ที่สุดในโลกปี 2021
รำยละเอียดเที่ยวบิน
วันเดินทาง

สนามบินต้นทาง

สนามบินปลายทาง

เที่ยวบิน

เวลาต้นทาง

เวลาปลายทาง

6 พ.ค. 2565
7 พ.ค. 2565
15 พ.ค. 2565
16 พ.ค. 2565

กรุ งเทพฯ (BKK)
อิสตันบูล (IST)
บาร์เซโลนา (BCN)
อิสตันบูล (IST)

อิสตันบูล (IST)
บาร์เซโลนา (BCN)
อิสตันบูล (IST)
กรุ งเทพฯ (BKK)

TK69
TK1853
TK1856
TK68

23.00
07.40
18.45
01.45

05.10+1
10.15
23.20
15.25

Wonder of the SEAs!
***ตารางเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาได้ ตามประกาศของสายการบิน ***
6 พฤษภำคม 2565
20.00 น.
23.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ทเี่ คาน์เตอร์เช็คอินแถว U ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคารผูโ้ ดยสารขาออก
ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับ
ภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวีส่ว นตัว ทุก ที่นั่ง สายการบิน ฯ มีบริ ก าร อาหารค่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

7 พฤษภำคม 2565
05.10 น.
07.40 น.
10.15 น.

กรุงเทพมหำนคร

อิสตันบูล – บำร์ เซโลนำ – ฌิโรนำ

เดินทางถึงกรุ งอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่ อง เที่ยวบิน TK1853 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย
ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินบาร์เซโลนา (BCN) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส
บริ การอาหารเช้าบนเครื่ องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 3.35 ชม.)
เดินทางถึงสนามบินบาร์เซโลนา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางไปยัง
เมืองฌิโรนา (Girona) (ระยะทาง 117 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) หนึ่งในเมืองสาคัญของแคว้นคา
ตาลุญญา ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน ในอดีตเป็ นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมัน ปัจจุบนั เต็มไปด้วยบ้านเรื อน

หลากสี สัน ที่ต้ งั อยู่ริมแม่น้ าออนญา (Onyar River) มีชื่อเสี ยงจากการถูก ใช้เป็ นฉากหลักในการถ่ายทาเมือง
Bravos และเมือง King’s Landing ในการถ่ายทาซีรียช์ ื่อดัง Game of Throne ตั้งแต่ปี ค.ศ.2011
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิน่

บ่าย

นาท่านตามรอยสถานที่ถ่ายทาซีรียเ์ รื่ องดังอย่าง Game of Throne อย่าง เมืองฌิโรนา (Girona) ซึ่ งเป็ นหนึ่งใน
เมืองที่ถูกใช้เป็ นฉากถ่ายทาเมือง Bravos นาท่านถ่ายรู ปกับ วิหารซานต้ามาเรี ยแห่งฌิโรนา (Cathedral of Santa
Maria de Girona) โบสถ์โรมันคาธอลิกโบราณ ก่อสร้างตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 11 แบบสไตล์โรมาเนสก์ มีการต่อ
เติมหลายยุคสมัย อาทิเช่น สไตล์โกธิกช่วงศตวรรษที่ 13 และสไตล์บาโรกในภายหลังต้นศตวรรษที่ 17 ก่อนจะ
เสร็ จสิ้นเมื่อศตวรรษที่ 18 ทาให้เป็ นหนึ่งในโบสถ์ที่ประกอบด้วยสถาปั ตยกรรมหลากหลายที่มีความสวยงาม
อย่างลงตัว บริ เวณด้านหน้าโบสถ์เป็ นบันไดสไตล์บาโรก ที่เป็ นฉากถ่ายทาสาคัญของซี รี่ย์ Game of Throne
จากนั้นแวะถ่ายรู ปกับ โบสถ์แห่งเซนต์เฟลิกส์ (Basilica de Sant Feliu) อีกหนึ่งโบสถ์สาคัญที่มีขนาดใหญ่เป็ น
ลาดับที่สองของเมืองฌิโรนาซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับวิ หารซานต้ามาเรี ย ใช้เวลาก่อสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 12-17
ผ่านชมภายนอก อาราม Monastery of Sant Pere de Galligants สานักสงฆ์โบราณตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 นาท่าน
เดินทางสู่ ถนน Bisbe Cartaña ซึ่งถนนแห่งนี้ถือเป็ นส่วนหนึ่งในฉากที่ยิ่งใหญ่ของอาร์ย่า สตาร์ค ที่ตอ้ งเผชิ ญ
กับช่วงเวลาที่สูญเสี ยดวงตา จากนั้นน าท่านชม Pujada Sant Domenec อีกหนึ่ งฉากถ่ายทาหนังสาคัญในย่าน
เมืองเก่าซึ่งเป็ นขั้นบันไดสไตล์บาโรก

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหารท้องถิน่
นำท่ำนเข้ำพักสู่โรงแรมที่พกั ในเมือง GIRONA หรือเทียบเท่ำ

8 พฤษภำคม 2565

บำร์ เซโลนำ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางไปยัง LA ROCCA VILLAGE OUTLET (ระยะทาง 37 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
ช้อปปิ้ งเอาท์เลต ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมลดราคาขายกว่า 140 บูติค อาทิเช่น ARMANI, BURBERRY, COACH,
GUCCI, GEOX, GUESS, LACOSTE, LONGCHAMP, MICHAEL KORS, PANDORA, POLO RALPH
LAUREN, SAMSONITE, THE NORTH FACE, TOD’S, TUMI, และอื่น ๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง
ตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่เมืองบาร์เซโลนา (ระยะทาง 37 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ
45 นาที) (***ร้ านค้ าในยุโรปส่ วนมากจะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ )

กลางวัน

อิสระรั บประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***

13.00 น.
14.00 น.
18.00 น.

ได้เวลาอันสมควรทาท่านเดินทางกลับสู่เมืองบาร์เซโลนา
นาท่านเช็คอินขึ้นเรือสำรำญ Royal Caribbean “Wonder of the SEAs!”
เรื อสาราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรื อบาร์เซโลนา มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรื อ ปัลมาเดมายอร์กา ประเทศสเปน

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ

9 พฤษภำคม 2565
เช้า
08.00 น.

ปัลมำเดมำยอร์ กำ – โซลเลอร์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อจอดเทียบท่าที่ ท่าเรื อปัลมาเดมายอร์กา (Palma de Mallorca) หมู่เกาะมายอร์กา (Mallorca)

นาท่านเดินทางสู่ เมืองโซลเลอร์ (Soller) เมืองท่องเที่ยวในชนบทเล็กๆทางตอนเหนือของหมู่เกาะแบลี แอริ ก
ห่างเพียง 25 กิโลเมตร จากเมืองปั ลมาเดมายอร์กา เมืองนี้มีประชากรอาศัยเพียง 14,000 คน เป็ นหนึ่งในเมือง
วิน เทจที่ มีเสน่ ห์ยอ้ นยุค น่ าหลงใหล น าท่านชม จัตุ รัส Plaza de la Constitucion จุด นัด พบของชาวเมืองใน
วันหยุดและเป็ นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเต็มไปด้วยร้านน่ารักๆและคาเฟ่ มากมาย นาท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์บาโธมิว
(Church of St Bartomeu) โบสถ์โบราณยุคศตวรรษที่ 16 ซึ่งตั้งอยู่บริ เวณจัตุรัสแห่งนี้ ได้รับการบูรณะเมื่อปี ค.ศ.
1904 และออกแบบโดยสถาปนิกชาวคาตาลัน นาม Joan Rubio หนึ่งในศิษย์เอกของศิลปิ นเอกแห่งสเปน อันโต
นิโอ เกาดี ภายในคงความสวยงามดั้งเดิมแบบโกธิก ในขณะที่ภายนอกออกแบบใหม่ให้มีความทันสมัยแบบโม
เดิร์น ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทาง สู่ เมืองพอร์ต เดอ โซลเลอร์ (Port de Soller) เมืองท่าซึ่งตั้งอยู่บนอ่าวรู ป
เกือกม้าทางตอนเหนื อของเมืองโซลเลอร์ มีประชากรอาศัยเพียงราว 3,000 คน เป็ นเมืองรี สอร์ทขนาดเล็ก ที่
เหมาะสาหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาตากอากาศและต้องการความเงียบสงบไม่ วุ่นวาย ซึ่งต่างจากเมืองท่าทาง
ตอนใต้ข องเกาะซึ่ งเต็ มไปด้ว ยนัก ท่อ งเที่ยวที่ แน่ น ขนัด น าท่านเดิ น เที่ยวชมบริ เวณชายหาดที่เต็ มไปด้ว ย
ร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านขายสินค้าพื้นเมือง ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่เมืองปัลมาเดมายอร์กา
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย

น าท่ านแวะถ่ า ยรู ป กั บ มหาวิ ห ารเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) โบสถ์ส ไตล์โ กธิ ก โรมัน คาทอลิ ก
คู่บา้ นคู่เมืองของเกาะมายอร์กา สร้างขึ้นตามบัญชาของกษัตริ ยเ์ จมส์ที่ 1 แห่งอารากอนในปี ค.ศ. 1229 และเสร็จ
สิ้ นในปี ค.ศ.1601 โดยใช้เวลาร่ วม 370 ปี ในการก่อสร้าง และได้มีการปรับปรุ งตามแบบฉบับของอันโตนิโอ
เกาดี สถาปนิกและผูอ้ อกแบบผูม้ ีชื่อเสียงแห่งเมืองบาร์เซโลนาในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1901-1914 ชมความงาม
ของสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกโรมันที่ตกแต่งด้วยสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม ตกแต่งด้วยกระจกลายสีที่ใหญ่ที่สุด
ในโลกอีกด้วย

15.00 น.
16.00 น.
ค่า

นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อปัลมาเดมายอร์กา (Palma de Mallorca)
เรื อออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อ เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อมาร์กเซย (ฝรั่งเศส)
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ

10 พฤษภำคม 2565

มำร์ กเซย – อำร์ ลส์

เช้า
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อจอดเทียบท่าที่ท่าเรื อมาร์กเซย (ฝรั่งเศส)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอาร์ลส์ (Arles) (ระยะทาง 91 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.) อีกหนึ่งเมืองประวัติศาสตร์
โบราณที่ต้งั อยู่ริมแม่น้ าโรน (Rhone River) ในจังหวัดบูช-ดูว-์ โรน (Bouches-du-Rhône) ของแคว้นโพรวองซ์
(Provence) แคว้นที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส เมืองอาร์ลส์เป็ นเมืองที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นในด้าน
ของโบราณสถานสาคัญที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยโรมาเนสก์ และด้วยประวัติศาสตร์อนั ยาวนานของเมืองนั่นเองที่
เป็ นสาเหตุให้องค์การยูเนสโกยกให้เมืองอาร์ลส์ เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1981 นาท่านเข้าชมโรมัน แอมฟิ
เธียเตอร์ (Roman Ampthitheatre) ตึกรู ปร่ างทรงกลมขนาดใหญ่ ที่สร้างขึ้นประมาณ ช่วงศตวรรษที่ 1 ภายในมี
อัฒ จัน ทร์ สาหรับคนนั่งชมการแสดงต่างๆ หนึ่ งในโบราณสถานโรมัน ที่ถูก ยกให้เป็ นมรดกโลกของเมือง
อาร์ลส์ จากนั้นนาท่านชมโรงละครโรมันและคริ ปโตปอรติกุส (Roman Theatre and Cryptoporticus) ซึ่งตั้งอยู่
ใกล้ๆกันกับสนามกีฬา ชมโรงละครกลางแจ้งและชมทางเดินใต้ดินสถาปัตยกรรมโรมันโบราณที่มีความเก่าแก่
มากแห่งหนึ่งของเมือง จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับ โบสถ์แซงต์ โทรแปงค์ (St.Trophime Church) เป็ นโบสถ์ที่
สร้างขึ้น ในช่วงช่ว งศตวรรษที่ 3 สร้างขึ้นในแบบของสถาปั ตยกรรมแบบโรมัน โดยโบสถ์แห่งนี้ ถือว่าเป็ น
โบสถ์แห่ งบิชอบคนแรกของเมืองอาร์ลส์ อีกด้วย ได้เวลาน าท่านเดิ น ทางกลับสู่ เมืองมาร์ กเซย (Marseille)
(ระยะทาง 91 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารจีน

บ่าย

นาท่านเข้าชม โบสถ์นอเทรอดาม เดอ ลา การ์ด (Basilique Notre-Dame de la Garde) ที่ต้งั อยู่บนยอดเขา โบสถ์
แห่งนี้สร้างขึ้นอย่างงดงามด้วยรู ปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ โดยมีรูปพระแม่มารี เป็ นองค์ประธาน เล่า
กันว่าในสมัยก่อนคนแถบนี้มกั มาขอพรกับพระนางเพื่อให้การเดินเรื อปลอดภัยและเมื่อเดินเรื อปลอดภัยกลับ
มาแล้วก็มกั จะนาเอาเครื่ องแขวนมาเป็ นของแก้บน แต่เมื่อเวลาผ่านไปทางเทศบาลเมืองได้ปรับปรุ งให้สถานที่
แห่งนี้เป็ นอนุสรณ์สถานอันศักดิ์สิทธิ์และกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงของเมืองมาร์กเซย จากนั้นน า
ท่านชมบริ เวณท่าเรื อ Le Vieux Port เป็ นท่าเรื อเก่าแก่ของเมืองมาร์กเซย บริ เวณท่าเรื อแห่งนี้เป็ นที่รู้จกั กันใน
นามประตูสู่เมดิเตอร์เรเนียน สมัยโบราณก็ยงั เคยเป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สาคัญในการค้าขายระหว่างประเทศ
แถบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศส

17.00 น.
18.00 น.
ค่า

นาท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรื อมาร์กเซย
เรื อออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อมาร์กเซย เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อลา สเปเซีย ประเทศอิตาลี
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังรับประทานอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

11 พฤษภำคม 2565
เช้า
08.30 น.

กลางวัน

ลำ สเปเซีย – ชิงเกว แตร์ เร

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อ ลา สเปเซีย (La Spezia) ประเทศอิตาลี
นาท่าน นัง่ รถไฟสู่ชิงเกว แตร์เร (Cinque Terre) หมู่บา้ นเล็กๆ ที่ต้งั อยู่บนชายฝั่งริ เวียร่ าของอิตาลี หมู่บา้ นสีสัน
สดใส 5 หมู่บา้ นที่เรี ยงรายกันอยู่ริมทะเลลี กูเรี ย อดีตบริ เวณนี้เคยเป็ นชุมชนชาวประมงอาศัยการจับปลาและ
ปลูก ไร่ องุ่น ตามแนวชายเขา ด้วยเสน่ ห์ของเมืองริ มทะเลที่ค งความเป็ นธรรมชาติ จึงได้รับการประกาศเป็ น
มรดก โลกจากยู เ น สโก ห มู่ บ้ า น ทั้ งห้ าคื อ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA,
MANAROLA และ RIOMAGGIORE
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านชมความงามของหมู่บา้ นริ โอแมกจิโอเร (Riomaggiore) หมู่บา้ นเล็กๆ ที่มีเสน่ห์และบรรยากาศเหมือน
เมืองตุ๊ กตา บ้านเรื อนสี สันสดใสตั้งลดหลัน่ กัน บนหน้าผาที่ปกคลุมด้วยต้น ไม้เขียวขจีตดั กันกับน้ าทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียนสีเทอร์คอยซ์ ทาให้กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่หากมีโอกาสต้องเข้ามาสัมผัส อิสระให้ท่าน
ชมความงดงามและถ่ายรู ปตามอัธยาศัย ได้เวลานาท่านเดินทางกลับโดยรถไฟกลับสู่ท่าเรื อ ลา สเปเซีย

17.00 น.
ค่า

นาท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรื อ ลา สเปเซีย
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
เรื อออกเดินทางจากท่าเรื อ ลา สเปเซีย (La Spezia) เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อชิวิคตาเวคเคีย

20.30 น.

12 พฤษภำคม 2565
เช้า
07.00 น.

โรม – วำติกัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเรื อ ชิวิคตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี
น าท่านเดิ น ทางสู่ นครรั ฐวาติ กัน (Vatican) รัฐอิสระที่ เล็ก ที่สุ ด และเป็ นศูน ย์ก ลางของศาสนาคริ สต์นิ ก าย
โรมันคาทอลิก จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ปด้านนอกกับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) ซึ่งได้รับการ
ขนานนามว่าเป็ นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก รู ้จกั กันโดยชาวอิตาลีว่า Basilica di San Pietro in Vaticano หรื อ
เซนต์ ปี เตอร์ส บาซิลิกา (Saint Peter's Basilica) มหาวิหารนี้เป็ นมหาวิหารหนึ่งในสี่ของมหาวิหารหลักในกรุ ง
โรม ประเทศอิตาลี (อีก 3 มหาวิหารคือ: มหาวิหารเซนต์จอห์นแลเตอร์รัน, มหาวิหารซานตามาเรี ยมายอเร และ
มหาวิหารเซนต์พอลนอกกาแพง) อยู่ในนครรัฐวาติกัน เป็ นดินแดนที่ต้ งั อยู่ใจกลางกรุ งโรมและเป็ นที่ประทับ
ของพระสันตะปาปา ซึ่งเป็ นประมุขสู งสุดแห่งศาสนาคริ สต์ นิกาย Roman Catholic State Of The Vatican City
ซึ่งนครรัฐวาติกนั จัดว่าเป็ นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก อันมีศูนย์กลางคือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ซึ่งได้รับ
การออกแบบโดยอัจฉริ ยะบุคคล Michelangelo จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ปกับโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7
สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ได้รับการขนานนามว่าเป็ นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่เริ่ มสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ
เวสปาเซียนแห่งอาราจักรโรมันและสร้างเสร็จในสมัยจักรพรรดิไททัส (Titus) สามารถจุคนกว่า 50,000 คน

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารจีน
น าท่ านชมน้ าพุ เทรวี่ (The Trevi Fountain) น้ าพุ ที่เหล่ านัก ท่องเที่ย วนิ ย มมาโยนเหรี ย ญอธิ ษ ฐานเพื่ อให้ ได้
กลับมาเยือนกรุ งโรมอีกครั้ง ได้เวลาน าท่านสู่ ย่านบันไดสเปน (Spanish Step) แหล่งนัดพบของชาวโรมและ
นักท่องเที่ยวทัว่ โลก เป็ นจัตุรัสที่มีอาคารสวยงามและจาหน่ายสิ นค้าแบรนด์เนมต่างๆ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง
สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Prada, Dior, Chanel และอื่นๆอีกมากมาย หรื อจะเลือกเก็บภาพ
บรรยากาศใจกลางเมืองบริ เวณ บันไดสเปน ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศเมืองหลวงของอิตาลี อิสระให้ท่านช้อป
ปิ้ งตามอัธยาศัย

17.30 น.
ค่า
20.00 น.

นาท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรื อชิวิคตาเวคเคีย
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อสาราญออกจากท่าเทียบเรื อชิวิคตาเวคเคียมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อเนเปิ ลส์ ประเทศอิตาลี
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

13 พฤษภำคม 2565
เช้า
07.00 น.

เนเปิ ลส์ – ซอร์ เรนโต

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อ เมืองเนเปิ ลส์ ประเทศอิตาลี
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซอร์เรนโต (Sorrento) เมืองชายทะเลที่มีตวั เมืองเรี ยงรายตามแนวของผาหินสูง ทิวทัศน์
สวยงามเหล่านี้ได้สร้างความประทับใจให้นกั ท่องเที่ยว จนเป็ นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง นาท่านแวะถ่ายรู ป
กับ อารามซานฟรานซิสโก (Church and Cloister of San Francesco) สานักสงฆ์โบราณตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 8 ซึ่ง
สร้างขึ้นอยู่บริ เวณริ มฝั่งใกล้กับท่าเรื อของเมืองซอร์เรนโต โดยตัวโบสถ์ถูกสร้างขึ้นภายหลังอยู่ในอาณาเขต
เดียวกันช่วงศตวรรษที่ 14 แบบสไตล์บาโรกด้วยหินอ่อนสีขาวนวล สิ่งที่น่าสนใจของสถานที่น้ ีคือบริ เวณกุฏิ

หรื อที่เรี ยกว่า Cloister ซึ่ งสร้างเป็ นสี่ เหลี่ยมล้อมรอบสวนที่มีน้ าพุอยู่ต รงกลาง และยังคงรักษาศิลปะดั้งเดิม
ในอดีตไว้เป็ นอย่างดี ทั้งนี้ Cloister เป็ นสถานที่นิยมของชาวเมืองซอร์เรนโต สาหรับจัดพิธีมงคลสมรส หรื อ
งานเทศกาลรื่ นเริ งในฤดู ร้ อ น จากนั้ นน าท่ า นแวะถ่ ายรู ปกั บ วิ ห ารแห่ ง ซานแอนโตนิ โ น (Basilica di
Sant'Antonino) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่นักบุญผูอ้ ุปถัมภ์เมืองซอร์เรนโต อีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่เก่าแก่
ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองซอร์เรนโต สร้างขึ้นด้วยสไตล์บาโรก อยู่บริ เวณจัตุรัสซานแอนโตนิโน
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเนเปิ ลส์ (Naples) หรื อที่นิยมเรี ยกเป็ นภาษาอิตาลีว่า เมืองนาโปลี (Napoli) คืออีก
หนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สถาปั ตยกรรม ดนตรี และ
ศาสตร์การทาอาหาร ที่ได้รับการยอมรับจากทัว่ โลกอีกทั้งยังเป็ นเมืองหลวงของจังหวัดเนเปิ ลส์ (Province of
Naples) และแคว้นคัมปาเนีย (Campania) แคว้นที่ต้งั อยู่ทางทิศใต้ของประเทศอิตาลีนนั่ เองเมืองเนเปิ ลส์ต้งั อยู่ที่
ชายฝั่งด้านตะวันตกของอิตาลีติดกับอ่าวเนเปิ ลส์ (Naples Bay) กึ่งกลางระหว่างพื้นที่ภูเขาไฟสองแห่ง คือ ภูเขา
ไฟวิซุเวียส และกัมปี เฟลเกรย์และยังเป็ นเมืองที่มีบทบาทสาคัญในคาบสมุทรอิตาลี มาตลอด 2,800 ปี นับแต่
ก่อตั้งเมืองขึ้นมา ด้วยเหตุน้ ีเมืองเนเปิ ลส์จึงถือว่าเป็ นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยเฉพาะบริ เวณใจ
กลางของเมืองเนเปิ้ ลส์ยงั เป็ นศูนย์กลางเมืองทางประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และได้รับการขึ้นทะเบียน
จากองค์การยูเนสโก (Unesco) ให้เป็ นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995 นาท่านชมและถ่ายรู ปกับจัตุรัสเพิลบิสซิ
โต (Piazza del Plebiscito) หนึ่งในจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมือง เนเปิ ลส์ ตั้งอยู่ใกล้ๆกับบริ เวณอ่าวซึ่งถูก
ล้อมรอบไปด้วยเหล่าอาคารสถานที่ที่มีความสาคัญของเมื อง นาท่านเข้าชมพระบรมมหาราชวังแห่ง เมืองเน
เปิ ลส์ (Royal Palace of Naples) เป็ น 1 ใน 4 ของที่พานักของกษัตริ ยแ์ ห่งราชวงศ์บูร์บง (Bourbon Kings) หนึ่ง
ในราชวงศ์ที่สาคัญที่สุดในทวีปยุโรป อิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม และ สิ นค้าพื้นเมือง
ตามอัธยาศัย หรื อจะเลือกเก็บภาพความน่าประทับใจของเมืองเนเปิ ลส์ กับงานสถาปั ตยกรรมของหมู่อาคาร
เก่าแก่มากมายที่ยงั คงสะท้อนความรุ่ งเรื องของอาณาจักรโรมันในอดีต

17.30 น.
ค่า

นาท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรื อ เมืองเนเปิ ลส์
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังรับประทานอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
เรื อออกเดินทางจาก ท่าเรื อเมืองเนเปิ ลส์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อบาร์เซโลนา ประเทศสเปน

20.00 น.

14 พฤษภำคม 2565
เช้า

AT SEA

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
อิส ระให้ท่ านพัก ผ่ อน บนเรื อส าราญหรู ต ามอัธยาศัย ท่ านสามารถเลือกรับ ประทานอาหารหรื อนั่งเล่น ใน
คลับ เลาจน์ หรื อทากิจกรรมที่มีภายในเรื อสาราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้า

ปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่าน
สามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสาราญ เช่น
Public Room
: บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เน็ต
Entertainment
: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อมีจดั แสดงหรื อจะเลือกนัง่ เล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆ
หลากหลาย สไตล์ คาสิโน ดิสโก้เทค ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายน้ า สปอร์ต คอร์ท ฟิ ตเนต มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness : ห้องสปา ห้องสตรี ม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมายเรื อ
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
หมายเหตุ ก่อนเรื อกลับเทียบท่าในค่าวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋ าสีต่างๆ ซึ่งเป็ นตัวกาหนดลาดับการนากระเป๋ าลง
จากเรื อ ท่านจะต้องจัดกระเป๋ าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่ องใช้ที่จาเป็ นไว้ในกระเป๋ าเดินทาง
ใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรื อจะมาเก็บกระเป๋ าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะ
ถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทาการชาระในวันรุ่ งขึ้น สาหรับท่านที่ตอ้ งการชาระผ่านบัตรเครดิต ทางบริ ษทั
เรื อจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ
15 พฤษภำคม 2565

บำร์ เซโลนำ

เช้า
05.00 น.
07.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อจอดเทียบท่าที่ท่าเรื อบาร์เซโลนา
นาท่านเช็คเอาท์ออกจากเรื อสาราญ พร้อมรับกระเป๋ าสัมภาระ
นาท่านเข้าชม สวนกูเอล (Guell park) ณ เชิ งเขาคาร์ เมล อัน เป็ นผลงานในปี ค.ศ.1900-1914 ของ อันโตนิ โอ
เกาดี้ ศิลปิ นเอกประจ าเมื อง ซึ่ งใช้เวลาออกแบบตกแต่ ง และเนรมิต ความยิ่งใหญ่ข องจิน ตนาการ ที่ น ามา
ประยุกต์กบั ธรรมชาติ อย่างยาวนานถึง 14 ปี นอกจากนี้ยงั ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกของสเปนเมื่อปี
ค.ศ.1984 อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับจุดชมวิวบน ระเบียงนัง่ เล่น (Serpentine bench) ที่ประดับตกแต่งลวดลาย
ด้วยกระเบื้องโมเสกนับล้านชิ้น รวมถึงสวนลอยฟ้าที่มี เสาโดริ กรองรับอย่างสวยงาม ชมประติมากรรม มังกร
โมเสก (Mosaic dragon) ไต่คลานบนบันไดน้ าพุ ซึ่งตั้งอยู่บริ เวณใกล้ประตูของสวน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารจีน

บ่าย

นาท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าโกธิคควอเตอร์ (Gothic Quarter) หนึ่งในย่านท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงแห่งหนึ่งของ
เมืองบาร์เซโลน่าในแง่ของสถาปัตยกรรมโบราณอันงดงาม ในอดีตย่านเมืองเก่าริ มท่าเรื อแห่งนี้เป็ นแหล่งอาศัย
ของชุมชนชาวยิว ซึ่งกลุ่มอาคารในปัจจุบนั ได้มีการถูกบูรณะให้มีความโมเดิร์นมากขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 20 บน
พื้นฐานของสถาปัตยกรรมเดิมตั้งแต่ยุคโรมัน หลายส่ วนของย่านนี้ เป็ นถนนแคบๆ และส่วนมากเป็ นเพียงทาง
เท้าซึ่ งไม่สามารถเดิน รถได้ นาท่านแวะถ่า ยรู ปกับ วิหารแห่ งบาร์ เซโลน่ า (Cathedral of Barcelona) หรื อชื่ อ
อย่างเป็ นทางการ คือ The Cathedral of the Holy Cross and Saint Eulalia วิหารสไตล์โกธิคโบราณซึ่งมีความ
สวยงามไม่แพ้ซากราด้า แฟมิเลียร์ ใช้เวลาก่อสร้างราว 200 ปี ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ถึงศตวรรษที่ 15

15.30 น.
18.45 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินบาร์เซโลนา (BCN) เพื่อเช็คอินและทา Tax Refund
ออกเดินทางจากสนามบินบาร์เซโลนา สู่ สนามบินอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK1856 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.40
ชัว่ โมง) สายการบินมีบริการอาหาร เครื่ องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่ องบิน
เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่ อง

23.20 น.

16 พฤษภำคม 2565
01.45 น.
15.25 น.

กรุงเทพมหำนคร

ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯโดยเที่ยวบิน TK 68 สายการบินฯ มีบริ การอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค่า และ อาหารเช้า
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

11 วัน ล่องเรื อทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน (ทริปปฐมฤกษ์ )
เรื อสำรำญลำใหม่ และ ใหญ่ ที่สุดในโลกปี 2021
Wonder of the SEAs!
รำคำทัวร์ เริ่มต้ น 115,900 บำท : 6-16 พ.ค. 2565
อัตรำค่ำบริกำร

6-16 พ.ค. 2565

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องคู่ INSIDE) ท่านละ

115,900

อัพเกรดเป็ นห้องพักแบบมีระเบียงทะเล
(พักห้องคู่ Balcony) ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ (คิดที่ห้องพักราคาเริ่ มต้นของแต่ละช่วงเดินทาง ซึ่งเป็ นราคาเริ่ มต้น)

17,000
45,000 (Inside)

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินประมาณ จากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ (รำคำยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่ำนั้น)

90,000-115,000

ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักค่าใช้จ่าย (ผูใ้ หญ่)

(ไม่รวมตัว๋ BKK-IST-BCN-IST-BKK)

22,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ ง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565) **
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
▪ กรณีเดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
▪ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก.
▪ กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรื อสาราญ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
▪ ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋ าเดินทางน้ าหนัก ไม่เกิน 20 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 )
▪ ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ

▪
▪
▪
▪

ค่าวีซ่าเชงเก้น
ค่าบริ การ (Service fee, Gratuities) บนเรื อ
ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ

อัตรานี้ไม่รวมถึง
▪ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย 3%
▪ ค่าตรวจ PCR/RAPID ANTIGEN ที่แสดงผลเป็ นลบก่อนเดินทาง 72 ชม.
▪ ค่า Vaccine Passport
▪ ค่าโรงแรมกักตัว ASQ หลังจากเดินทางกลับเข้าไทย (ถ้ามี)
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สำรองทีน่ ั่งจ่ำย 55,000 บำท/ท่ำน ภำยใน 5 วันหลังมีกำรจอง
สำรองที่นงั่ (ผู้เดินทำงพักเดี่ยว) ท่ำนละ 60,000 บำท
งวดที่ 2 : ชำระส่ วนที่เหลือ 60 วัน ล่วงหน้ ำก่อนออกเดินทำง

กรณียกเลิก (ตามเงื่อนไขของเรื อสาราญ)
* ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มคี ่าใช้จ่าย)
* 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 หลังได้ทาการยื่นวีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ต
ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
หมายเหตุ :
▪ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดิ นทางใน กรณีที่มีผู้เดิน ทำงต่ำกว่ ำ 16 ท่ ำน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ ดิ นทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง หากมีการยกเลิกทัวร์ซ่ ึงไม่ใช่ความผิดหรื ออยู่เหนือการควบคุม
ของบริ ษทั เช่น การประกาศปิ ดประเทศหรื อห้ามเข้าประเทศของหน่วยงานราชการประเทศนั้นๆ
▪ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน

▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
▪ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงิน
คืน ในกรณี ที่ท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ
ก่อนเดินทาง
▪ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
▪ สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าและไม่คืนทุกกรณี
▪ ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูก ปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นักท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดิ น ทางบุค คล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตัว๋ เครื่ องบินเอง (Land Only)
▪ ในกรณี ลูกค้าดาเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบิน ของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตัว๋ เครื่ องบิน
▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน เรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
▪ ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายื นยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
▪ เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้อง
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยู่กบั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทาให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมติ ่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
▪ ในกรณีที่มกี ารจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋ าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่ องบิน
▪ กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณำใส่ ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ ห้ามนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชั่น น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอีย ดอีก ครั้ง โดยจะอนุ ญ าตให้ถือขึ้น เครื่ องได้ไม่เกิ น 10 ชิ้น ในบรรจุภ ัณ ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดี ยวกัน ในถุงใสพร้ อมที่จ ะสาแดงต่ อเจ้ าหน้าที่รัก ษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์ก ารการบิน พลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )

▪ หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
▪ สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิ์ของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
▪ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน
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 าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วน
ที่เกิน
▪ กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกรณีเกิดกำรสูญหำย
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ ควรใส่ เข้ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย บริ ษทั ฯ ไม่
สามารถรับผิด ชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ รวมถึงกรณี ก ระเป๋ าใบใหญ่เกิด การสู ญ หายระหว่างการท่องเที่ยว
(ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่ าชดเชย
ในกรณีกระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
▪ กรณีกระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
เมื่อท่ำนจองทัวร์ และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขทีบ่ ริษัทฯแจ้งแล้วข้ำงต้น

เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำสเปน
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทาการ)
สถานทูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้ว่าต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ เพื่อ
ขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย

(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ)
1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น และไม่ชำรุด ขำด หรือเปี ยกน้ำ
2. รูปถ่ำยสีหน้ ำตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร 2 รูป พื้นฉำกหลังรูปต้องเป็ นพื้นสีขำว (อย่ำถ่ำยเอง เพรำะพื้นเป็ นสี
เทำ ใช้ ไม่ได้) เปิ ดหู เปิ ดหน้ ำผำก ห้ ำมสวมแว่นสำยตำหรือใส่ คอนแทคเลนส์ (รูปถ่ำยต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน...
(สถำนทูตมีกำรเทียบรูปกับหน้ ำวีซ่ำที่เคยได้ )
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณีผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคานาหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สาเนาทะเบียนหย่า (กรณีผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คานาหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สูติบตั ร (กรณีเด็กต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสูติบตั รมา)
8. กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
▪ เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออาเภอ
เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
▪ เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้
ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
▪ เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้
ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)

หนังสื อยินยอมให้ เดินทำงไปต่ำงประเทศ จะต้องรับรองเอกสำร ประทับตรำจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
เท่ำนั้น

กรณีอานาจการปกครองบุตรฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
▪ ใบสาเนาบันทึกการหย่า โดยระบุว่าบุตรอยูใ่ นอานาจการปกครองของใคร
▪ ใบปกครองบุตร (ปค. 14) จากทางอาเภอ/เขต (ตัวจริ งเท่านั้น) หรื อ ใบฟ้องหย่าผูใ้ ช้อานาจศาล
เอกสำรกำรปกครองบุตร จะต้องรับรองเอกสำร ประทับตรำจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศเท่ำนั้น
กรณีบุตรบุญธรรม
▪ ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางอาเภอ/เขต
ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จะต้องรับรองเอกสำร ประทับตรำจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศเท่ำนั้น
***ถ้าเอกสารมิใช่เอกสารออกจากประเทศไทย จะต้องได้รับการรับรองเอกสารจากสถานทูตของประเทศนั้นๆ
ประจาการในประเทศไทย***
9. หลักฐานการทางาน (จดหมำยรับรองกำรทำงำน) ทำเป็ นภำษำอังกฤษ
(ไม่ต้องระบุสถำนทูต ประเทศและวันที่เดินทำง)
จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN
▪ กรณีผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3
เดือน)
▪ กรณีผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
▪ กรณีพนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
▪ กรณีที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
▪ กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
▪ กรณีเป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุช้นั ปี ที่ศึกษา

10.หลักฐานการเงิน:
หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Certificate) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ
เจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1
ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสาเนา 15 วันก่อนยืน่ วีซ่า)
-

หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาเนาสมุดบัญชี
****** Bank certificate และสาเนาสมุด/Statement ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น ******

หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
▪ หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผูถ้ ูก
รับรองในจดหมายด้วย)
▪ กรุ ณาแนบสูติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็ นคน
ในครอบครัวเดียวกัน
(สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)

แบบฟอร์ มกำรสำรองที่นั่ง
11 วัน ล่องเรื อทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน (ทริปปฐมฤกษ์ )
เรื อสำรำญลำใหม่ และ ใหญ่ ที่สุดในโลกปี 2021
Wonder of the SEAs!
ฌิโรนำ (พักผ่ อนก่ อนเช็คอินขึน้ เรื อ 1 คืน) - บำร์ เซโลนำ - ปัลมำเดมำยอร์ กำ (โซลเลอร์ )
มำร์ กเซย (อำร์ ลส์ ) - ลำ สเปเซีย (ชิงเกว แตร์ เร) - โรม - เนเปิ ลส์ (ซอร์ เรนโต) - บำร์ เซโลนำ
รำคำทัวร์ เริ่มต้ น 115,900 บำท :
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

6-16 พ.ค. 2565
เบอร์โทรศัพท์

ห้องพัก
(INSIDE/

BALCONY)

เลขที่
สะสมไมล์

อาหาร
(หากแพ้อาหาร
โปรดระบุ)

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

หมายเหตุ : ประเทศอังกฤษ ไม่จดั ว่า เป็ นการทาวีซ่าในกลุม่ เชงเก้น

ชื่ อผู้สำรองที่นั่ง....................................................................................................................................................
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์ ................................. อีเมล.............................................................
โทรศัพท์มือถือ..........................................................

