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10 วัน ล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเนียน 
Royal Caribbean… Symphony of the SEAs! 

 
เมษายน - ตุลาคม 2566 

เริมต้นที…. 129,900 บาท  

(พเิศษ!! ราคานีรวมทัวร์พาเทียวทุกประเทศ /ไม่รวมวีซ่าเชงเก้น/ รวมค่าทิปต่างๆแล้ว) 

บาร์เซโลนา – ปัลมา เดอ มายอร์กา – โพรวองซ์ – ลา สเปเซีย – ชิงเกว่ แตร์เร  

 ริโอ แมกจิโอเร – โรม – ปอมเปอ ี– เนเปิล – บาร์เซโลนา 

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

ราคาทัวร์ 135,900 บาท : 3-12 มิ.ย. 66  
 

ขอสงวนสิทธิหากเรือมีการปรับเปลยีนท่าเทียบเรือ ซึงทางทัวร์จะทําการแจ้งให้ลกูค้าทราบล่วงหน้าต่อไป 

โปรแกรม การท่องเทียว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสม ขึนอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ 
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ROYAL CARIBBEAN SYMPHONY OF THE SEA 

(รอยลั แคริบเบียน ซิมโฟนี ออฟ เดอะ ซีส์) 

เรือมีขนาด 230,000 ตัน มีทังหมด 16 ชัน 

ประเภทห้องพกั (เตียงสามารถแยกเป็น เตียงคู่ได้) 

ห้องพักมีระเบียงวิวทะเล  (Ocean View with Balcony) 

 
ห้องพักแบบ Inside  

 

เส้นทางเดนิเรือ RCB, Symphony of the Seas 
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10 วัน ล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเนียน 
Royal Caribbean… Symphony of the SEAs! 

บาร์เซโลนา – ปัลมา เดอ มายอร์กา – โพรวองซ์ – ลา สเปเซีย – ชิงเกว่ แตร์เร  

 ริโอ แมกจิโอเร – โรม – ปอมเปอ ี– เนเปิล – บาร์เซโลนา 
 

วันแรก กรุงเทพมหานคร  
 

18.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีและมคัคุเทศกไ์ดท้ีเคาน์เตอร์เช็คอิน ผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เคาน์เตอร์เช็คอนิสายการบิน  

เอมิเรสต ์แอร์ไลน์ส (EK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.00 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยเทียวบิน EK373 (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชวัโมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลาย

กบั จอทีวีส่วนตวัทกุทีนงั สายการบินฯ มีบริการ อาหารคาํ ระหวา่งเทียวบิน  
 

วันทีสอง ดูไบ – บาร์เซโลนา – เข้าชมมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลยีร์- เข้าชมคาซามิลา - เช็คอนิลงเรือ  
 

00.50 น. เดินทางถึงดูไบ แวะเปลียนเครือง เทียวบิน EK255 อิสระให้ท่านไดช้้อปปิงสินคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน

ซึงมีสินคา้ให้เลือกซือมากมาย  

03.25 น.  ออกเดินทางจากสนามบินดูไบ (DXB) สู่สนามบินบาร์เซโลนา (BCN) บริการอาหารเชา้บนเครืองบิน (ใชเ้วลา

บินประมาณ 7.10 ชม.) 

08.35 น. เดินทางถึงสนามบินบาร์เซโลนา ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

 นาํท่านเขา้ชมมหาวิหารซากราดา้ ฟามิเลียร์” (Sagrada Familia) สัญลกัษณ์แห่งสิงศกัดิสิทธิ ทีสูงใหญ่ถึง 170 

เมตร ออกแบบก่อสร้างอยา่งสวยงามแปลกตาตงัแต่ปี ค.ศ. 1882 โบสถที์สร้างไม่เสร็จนีเป็นสัญลกัษณ์ของบาร์

เซโลนา  เป็นงานชนัยอดทีแสดงถึงอจัฉริยภาพของ เกาดี สถาปนิกผูเ้ลืองชือ มหาวิหารแห่งนีมีความสูง 170 

เมตร ตงัอยู่บนถนน Carrer de Mallorca งานชินนีมีความแปลกตาจากงานชินอืนของเกาดี ไดเ้วลานาํท่านเขา้

ชมคาซามิลา (Casa Mila) สร้างมาตงัแต่ปี 1906 – 1912 เป็นอพาร์ทเม้นท์หลังสุดท้ายทีออกแบบโดยเกาดี 

(Gaudi) เจา้ของตึกคือ Pere Milà และ Roser Segimón ชาวอเมริกนัทีมีฐานะจากการทาํสวนกาแฟในประเทศ

กวัเตมาลา โดยไดจ้า้งเกาดี (Gaudi) ให้มาออกแบบอพาร์ทเมน้ทส่์วนตวัให้โดยเฉพาะ และมีแผนในการเปิดให้

คนอืนเช่าเพืออาศยั แมก้ระทงัเจา้ชายจากประเทศอียปิตก์็เคยมาเช่าเพือพกัอาศยัทีนีมาแลว้  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
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14.30 น. นาํท่านเช็คอินขึนเรือสําราญ Royal Caribbean “Symphony of the SEAs”   
 

 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 

วันทีสาม ปัลมา เดอ มายอร์ก้า – พระราชวังหลวง – ปราสาทเบลเวอร์ – มหาวิหารปัลมา  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca)  

นําท่านเทียวชมเมืองปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) แห่ง หมู่เกาะมายอร์กา (Mallorca) หมู่เกาะ

แสนสวยในประเทศสเปน ซึงตงัอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเกาะใหญ่ทีสุดในหมู่เกาะแบลีแอริก เมือง

หลวงของเกาะคือเมืองปัลมา เมืองซึงเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเทียวในวนัหยุดทีได้รับความนิยมมาก          

นาํท่านเขา้ชมปราสาทเบลเวอร์ (Bellver Castle) หนึงในป้อมปราการโบราณทีสร้างขึนช่วงตน้ศตวรรษที 14 

มีควาสูงประมาณ 112 เมตร ตงัอยูบ่นเนินเขานอกตวัเมืองปัลมา สร้างขึนเพอือทิุศแก่กษตัริยเ์จมส์ที 2 แห่ง 

มายอร์กา  ซึงแรกเริมเป็นทีพาํนักของราชวงศ์ แต่ภายหลังถูกเปลียนมาใช้เป็นทีจองจาํนักโทษในช่วงกลาง

ศตวรรษที 18 จนถึงศตวรรษที 20 ปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑใ์ห้นกัท่องเทียวไดเ้ขา้ชมทวัไป นาํท่านเดินทางสู่ 

มหาวิหารเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) โบสถ์โกธิคโรมันคาทอลิก คู่บ ้านคู่เมืองของเกาะมายอร์กา 

สร้างขนึตามบญัชาของกษตัริยเ์จมส์ที 1 แห่งอารากอนในปี ค.ศ. 1229 และเสร็จสินในปี ค.ศ.1601 โดยใชเ้วลา

ร่วม 370 ปีในการก่อสร้าง และไดมี้การปรับปรุงตามแบบฉบบัของอนัโตนิโอ เกาดี สถาปนิกและผูอ้อกแบบผู ้
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มีชือเสียงแห่งเมืองบาร์เซโลนาในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1901-1914 นาํท่านเขา้ชมความงดงามภายในมหาวิหาร

แห่งปัลมา ชมความงามของสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคโรมนัทีตกแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมทีสวยงาม ตกแต่งดว้ย

กระจกลายสีทีใหญ่ทสุีดในโลกอีกดว้ย 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นําท่านเขา้ชมพระราชวงัหลวงอัลมาไดนา (Royal Palace of La Almadaina) สร้างขึนในสมยัศตวรรษที 14 

เป็นทีประทบัของกษตัริยแ์ละราชินีสเปน ระหวา่งการพาํนักในมายอร์กา พระราชวงัแห่งนีสร้างขึนตรงขา้มกบั

มหาวิหารแห่งปัลมา เป็นจุดเช็คอินทีสําคญัทีนักท่องเทียวทวัโลกตอ้งมาเยือนหากมายงัหมู่เกาะมายอร์กา นาํ

ท่านเขา้ชมความสวยงามและความยงิใหญ่ของพระราชวงัหลวงแห่งหมู่เกาะมายอร์กา สมควรแก่เวลาอิสระให้

ท่านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามของเมือง หรือจะเลือกซือของฝากตามอธัยาศยั  
 

15.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปัลมา เดอ มายอร์กา 

16.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ ปัลมา เดอ มายอร์กา มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย ์(โพรวองซ์) 

อิสระใหท้่านพกัผ่อน บนเรือสาํราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนงัเล่นในคลบั 

เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมทีมีภายในเรือสาํราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปปิงทีร้านขายสินคา้ปลอด

ภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอืนๆอกีมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายทีท่าน

สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสาํราญ 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  

 
 

วันทีสี โพรวองซ์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

09.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือมาร์กเซย ์(โพรวองซ์) ประเทศฝรังเศส 

นาํท่านเขา้ชมอาสนวิหารมาร์แซย ์(Cathedral de la Major) หรือชือเต็มว่า อาสนวิหารนักบุญมารียอ์งค์ใหญ่

แห่งมาร์แซย ์เป็นโบสถโ์รมนัคาทอลิกทีมีฐานะเป็นอาสนวิหาร ทีตงัอยู่ทีเมืองมาร์แซย ์จงัหวดับุช-ดูว-์โรน 

แควน้โพรวองซ์ซาลป์โกตดาซูร์ ประเทศฝรังเศส อาสนวิหารมาร์แซยม์ีฐานะเป็นอาสนวิหารรองมาตงัแต่ปี 
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ค.ศ. 1896 และเป็นทีตงัอาสนะของอคัรมุขมณฑลแห่งมาร์แซย ์จากนนันาํท่านเขา้ชมสํานกัสงฆเ์ซ็นตว์ิคเตอร์ 

(Abbey of St. Victor) ทีก่อตงัขึนในช่วงปลายสมยัโรมนัในมาร์เซยท์างตอนใตข้องฝรังเศสตงัชือตามนักบุญ

ทหารและพลีชีพในทอ้งถินวิกเตอร์ออฟมาร์เซย ์

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย  นาํท่านเขา้ชมป้อมปราการซองจวน (Fort Saint Jean) เป็นป้อมปราการในมาร์กเซย ์สร้างขึนในปี 1660 โดย 

Louis XIV ทีปากทางเขา้ Old Port นับตงัแต่ปี 2013 สะพานแห่งนีเชือมโยงกนัดว้ยสะพานเชือมโยงสองแห่ง

กับย่านประวติัศาสตร์ Le Panier และพิพิธภณัฑ์อารยธรรมยุโรปและเมดิเตอร์เรเนียน นําท่านเขา้ชมความ

ยงิใหญ่ของป้อมปราการทีสะทอ้นให้เห็นความรุ่งเรืองของฝรังเศสในยุคก่อน สมควรแก่เวลานาํท่านสู่ถนน

เลอพาเนีย (Le Panier) ยา่นเมืองเก่าของมาร์กเซย ์เป็นบริเวณทีชาวกรีกไดเ้ขา้มาตงัรกรากทีนีกว่า 2,600 ปี ตวั

เมืองเก่าตงัอยู่ทางตอนเหนือของท่าเรือเก่า (Old Port) ได้เวลานําท่านเขา้ชม Vieille Charite อาคารเก่าแก่ที

สร้างในปี ค.ศ. 1640 เพือเป็นทีพกัพิงของคนยากจนในเมือง ต่อมาไดมี้การสร้างโบสถต์ามศิลปะแบบ Italian 

Baroque ขึนมาดว้ย หมู่อาคารนียงัคงสภาพสมบูรณ์มาถึงปัจจุบนัและกลายเป็นพิพิธภณัฑ์ศิลปะทีเก็บรักษา

งานชนัเยยีมอีกดว้ย 

16.30 น. นาํท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย ์

18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือมาร์กเซย ์มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
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วันทีห้า ลา สเปเซีย – ชิงเกว่ แตร์เร – ริโอ แมกจิโอเร 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

08.30 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) ประเทศอติาลี 

 นําท่าน นังรถไฟสู่ชิงเกว่ แตร์เร (CINQUE TERRE) หมู่บ้านเล็กๆ ทีตังอยู่บนชายฝังริเวียร่าของอิตาลี 

CINQUE TERRE หมู่บ้านสีสันสดใส  หมู่บ้านทีเรียงรายกันอยู่ริมทะเลลิกู เรีย อดีตบริเวณนีเคยเป็น 

ชุมชนชาวประมงอาศยัการจบัปลาและปลูกไร่องุ่นตามแนวชายเขา ดว้ยเสน่ห์ของเมืองริมทะเลทีคงความเป็น 

ธรรมชาติ จึงได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก หมู่บ้านทงัห้าคือ MONTEROSSO AL MARE, 

VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
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บ่าย นาํท่านชมความงามของหมู่บา้นริโอแมกจิโอเร (Riomaggiore) หมู่บา้นเล็กๆ ทีมีเสน่ห์และบรรยากาศเหมือน

เมืองตุ๊กตา บา้นเรือนสีสันสดใสตงัลดหลนักนับนหน้าผาทีปกคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขียวขจีตดักันกบันาํทะเลเมดิ

เตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ ทาํให้กลายเป็นสถานทีท่องเทียวยอดฮิตทีหากมีโอกาสตอ้งเขา้มาสัมผสั อิสระให้

ท่านชมความงดงามและถ่ายรูปตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่านเดินทางกลบัโดยรถไฟกลบัสู่ท่าเรือลาสเปเซีย 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

20.30 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) เพือมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือชิวคิตาเวคเคีย 
 

วันทีหก โรม – จัตุรัสนาโวนา – วิหารแพนธอีอน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ ชิวคิตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี 

08.00 น. นําท่านเดินทางสู่กรุงโรม (Rome) นําท่านเทียวชม จตุรัสนาโวนา (Piazza Navona) จตุรัสทีงดงามทีสุดแห่ง

หนึงในกรุงโรม ทีมีองค์ประกอบของสิงก่อสร้าง ทงัโบสถ์ นําพุ และอาคารโดยรอบทีล้วนส่งเสริมความ

งดงามให้แก่กนั จตัุรัสแห่งนีในยคุโรมนัโบราณเคยใชเ้ป็นสนามกีฬาทีไวใ้ชแ้ข่งมา้ แต่ปัจจุบนักลายเป็นแหล่ง

ท่องเทียวสําคญัแห่งหนึงทีนักท่องเทียวตอ้งมาเยือน โดยบริเวณกลางจตุรัสเป็นทีตงัของเสาโอเบลิสก์จาก

อียิปต ์ตงัอยู่เบืองหน้าโบสถ์เซนต์แอกเนสอินอะโกนี จากนันนําท่านชม "นาํพุจตุมหานที" (Fountain of the 

Four Rivers) ซึงแตล่ะมุมจะมีรูปปันซึงแทน แม่นาํสายสาํคญัจาก 4 ทวปี ไดแ้ก่ แม่นาํคงคา แม่นาํดานูป แม่นาํ

ไนล ์และ แม่นาํพลาตา้ (Rio de la Plata ในทวีปอเมริกาใต)้ ซึงนาํพุแห่งนี จานโลเรนโซ เเบร์นินี ศิลปินฝีมือ

เยียมอีกคนหนึงของอิตาลีเป็นผูอ้อกแบบ อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามโดยรอบ ไดเ้วลานาํท่านเขา้

ชมวิหารแพนธีออน (Pantheon) วิหารขนาดใหญ่อายุ 2,000 กว่าปีมาแลว้ และยงัถือเป็นอาคารในยุคโรมนัทีมี
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สภาพสมบูรณ์ทีสุดแห่งหนึงทียงัหลงเหลือมาถึงปัจจุบนัอีกดว้ย แตเ่ดิมวิหารแพนธีออน สร้างขนึเพือบูชาเทพ

เจ้าของชาวโรมัน แต่ในช่วงทีคริสตจกัรเรืองอาํนาจ วิหารแห่งนีได้ถูกปรับเปลียนให้เป็นโบสถ์ในคริสต์

ศาสนาจนถึงทุกวนันี สถาปัตยกรรมของตวัวิหารดา้นหนา้มีลกัษณะเป็นเสาสูงตน้ใหญ่ รับกับหลงัคาหนา้จวั

สามเหลียม ส่วนอาคารด้านหลงัมีหลงัคาทรงโดมครอบอาคารทรงกลม ส่วนบนสุดของโดมมีช่องแสงรูป

วงกลมขนาดใหญ่ หรือทีเรียกว่า "โอคูลัส" ช่องแสงนีเชือว่าเป็นทางเชือมระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า เมือ

แสงแดดส่องกระทบลงมาก็ทาํให้เกิดภาพทีงดงาม อีกทงัอาคารแห่งนียงัมีความน่าทึงตรงทีไม่ตอ้งมีเสาคาํ

กลางทงัทีมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร  ภายในวิหารแห่งนียงัไดใ้ช้เป็นสถานทีฝังศพกษตัริย ์บุคคลในราชวงศแ์ละ

บุคคลสาํคญั ซึงหนึงในนนัคือ ราฟาเอล จิตรกรชือดงัผูส้ร้างสรรคง์านศิลปะชินงามเอาไวท้ีโรมจาํนวนมาก 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ชอ้ปปิงเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ใกลก้รุงโรม Castel Romano Designer Outlet ช้อปปิงเอาทเ์ลตที

รวมเอาแบรนดสิ์นคา้จากดีไซน์เนอร์ชนันาํมาลดราคาตลอดทงัปี อิสระใหท้่านชอ้ปปิงเลือกซือของฝากหรือ

เลือกซือสินคา้แบรนด์เนมต่างๆไดต้ามอธัยาศยั 
 

17.00 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  

20.00 น. เรือสาํราญออกจากท่าเทียบเรือชิวิคตาเวคเคียมุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเนเปิล ประเทศอิตาลี 

 หลงัอาหารอิสระให้ท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

 

วันทีเจ็ด เนเปิล – ปอมเปอ ี 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือเนเปิล ประเทศอิตาลี 
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08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองปอมเปอี (Pompeii) (ระยะทาง 30 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นาํท่าน เขา้ชม

พิพิธภณัฑป์อมเปอี เป็นพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ทีจดัแสดงเรืองราวไวอ้ย่างน่าสนใจ อดีตเมืองปอมเปอี (Pompei) 

มีฐานะเป็นเมืองศูนยก์ลางทางการคา้ทีแน่นขนัดไปดว้ยร้านคา้, ตลาด และห้องแถว นอกจากนียงัมีสนามกีฬา, 

โรงละคร, วิหาร, โรงอาบนาํสาธารณะ, หอนางโลม เมืองปอมเปอีสูญหายจากหน้าประวติัศาสตร์ อนัเนืองจาก

ถูกทบัถมดว้ยเถา้ลาวาจากการระเบิดของภูเขาไฟวิซูเวียสในปีค.ศ.  หลงัการขุดสํารวจในศตวรรษที  ภาพ

ชีวิตของชาวโรมนักว่าสองพนัปี ไดป้รากฏแก่สาธารณะชน นาํท่านชมสภาพของเมืองทีขุดคน้ขึนมาบ่งบอก

ถึงร่องรอยความเจริญและความยงิใหญ่ของเมืองนีในอดีต  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเนเปิล (Naples) หรือทีนิยมเรียกเป็นภาษาอิตาลีว่า เมืองนาโปลี (Napoli) คืออีก

หนึงเมืองท่องเทียวทีมีชือเสียงและมีความสําคญัทางประวติัศาสตร์ ศิลปะวฒันธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี 

และศาสตร์การทาํอาหาร ทีไดรั้บการยอมรับจากทวัโลกอีกทงัยงัเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัเนเปิล (Province 

of Naples) และแควน้กมัปาเนีย (Campania) แควน้ทีตงัอยู่ทางทิศใตข้องประเทศอิตาลีนนัเองเมืองเนเปิลตงัอยู่

ทีชายฝังด้านตะวนัตกของอิตาลีติดกับอ่าวเนเปิล (Naples Bay) กึงกลางระหว่างพืนทีภูเขาไฟสองแห่ง คือ 

ภูเขาไฟ       วิสุเวียส และกมัปีเฟลเกรยแ์ละยงัเป็นเมืองทีมีบทบาทสําคญัในคาบสมุทรอิตาลี มาตลอด 2,800 ปี

นับแต่ก่อตงัเมืองขึนมา ด้วยเหตุนีเมืองเนเปิลจึงถือว่าเป็นเมืองทีเก่าแก่ทีสุดแห่งหนึงของโลกโดยเฉพาะ

บริเวณใจกลางของเมืองเนเปิลยงัเป็นศูนยก์ลางเมืองทางประวติัศาสตร์ทีใหญ่ทีสุดในยุโรป และไดรั้บการขึน

ทะเบียนจากองค์การยูเนสโก (Unesco) ให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995 นําท่านชมและถ่ายรูปกับ

จตุรัสเพิลบิสซิโต (Piazza del Plebiscito) หนึงในจตุรัสทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในเมืองเนเปิล ตังอยู่ใกล้ๆกับ

บ ริ เว ณ อ่าว  ซึ งถูก ล้อมรอบ ไป ด้วยเห ล่ าอ าคารส ถ าน ที ที มีค วามสํ าคัญ ข องเมื อง นํ าท่ าน เข้าช ม

พระบรมมหาราชวังแห่งเมืองเนเปิล (Royal Palace of Naples) เป็น 1 ใน 4 ของทีพาํนักของกษัตริย์แห่ง

ราชวงศ์บูร์บง (Bourbon Kings) หนึงในราชวงศที์สําคญัทีสุดในทวีปยุโรป (***หากราชวังปิดให้เข้าชม ทาง

ทัวร์จะจัดหาโปรแกรมอืนทีเหมาะสมให้แทน) อิสระให้ท่านไดม้ีเวลาช้อปปิงสินคา้แบรนด์เนม และ สินคา้

พืนเมืองตามอธัยาศยั หรือจะเลือกเก็บภาพความน่าประทบัใจของเมืองเนเปิล กบังานสถาปัตยกรรมของหมู่

อาคารเก่าแก่มากมายทียงัคงสะทอ้นความรุ่งเรืองของอาณาจกัรโรมนัในอดีตไดอ้ย่างดีเยียม 
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17.30 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเทียบ เรือเนเปิล 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  

 หลงัอาหารอิสระให้ท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

19.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือเนเปิล เพอืมุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือบาร์เซโลนา ประเทศสเปน 
 

วันทีแปด Cruising  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสําราญ 

อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือสําราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนงัเล่นใน

คลบั เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมทีมีภายในเรือสําราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นช้อปปิงทีร้านขายสินคา้

ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอนัหลากหลายที

ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสาํราญ เช่น 

Public Room  : บาร์และเลาจน์, หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เนต 

Entertainment :ชมโชวพิ์เศษทีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนงัเล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย

สไตลค์าสิโน, ดิสโกเ้ธค, ห้องเล่นเกมส์ 

Sport and Activities  : สระว่ายนาํ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 

Spa and Wellness  : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี ซาลอน, โยคะ และอืนๆ อีกมากมาย 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
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คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

หมายเหตุ      ก่อนเรือกลบัเทียบท่าในคาํวนันีท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซึงเป็นตวักาํหนดลาํดบัการนาํกระเป๋าลง

จากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้ห้อง โดยแยกขา้วของเครืองใชท้ีจาํเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเลก็ เพราะ

เจา้หนา้ทีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตงัแต่กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็ค

ก่อนทาํการชาํระในวนัรุ่งขึน สําหรับท่านทีตอ้งการชาํระผ่านบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตที

ท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัทีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 
 

วันทีเก้า บาร์เซโลนา – เขามงเซอร์รัต – ช้อปปิง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

05.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือบาร์เซโลนา ประเทศสเปน 

08.00 น. นาํท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือสาํราญ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ 

 นาํท่านเดินทางสู่ยอดเขามงเซอร์รัต (Montserrat) นาํท่านเขา้ชมวิหารมงเซอร์รัตซึงตงัอยู่บนเขามงเซอร์รัตที

สูงถึง 1,236 เมตรจากนาํทะเล ภูเขามงเซอร์รัต มีลกัษณะรูปทรงเป็นหินตะปุ่มตะปําแปลกประหลาดโดยคาํว่า 

Montserrat หมายถึง ปุ่ มปม ซึงในภาษาคาตาลนั ซึงเป็นภาษาหลักของคนในแถบนีใช้สือสารกัน ว่ากันว่า

บริเวณนีเดิมเคยเป็นทะเลมาก่อนเพราะยงัมีซากเศษหอยอยูท่วัไปรวมไปถึงหินรูปทรงประหลาดของยอดเขาก็

คาดว่าเกิดจากแรงดนัตามธรรมชาตินับลา้นปีมาแลว้ อาณาบริเวณทีตงัของวิหารมงเซอร์รัตซึงซ่อนตวัอยู่บน

ยอดเขาได้อย่างตระการตานัน มีพืนทีกวา้งขวางจนทาํให้ฉงนว่าผูค้นในอดีตนําวสัดุก่อสร้างมากมายขึนมา

สร้างบนเขาทีสูงขนาดนีไดอ้ย่างไร เหมือนเมืองในฝันอย่างไรอย่างนันเลยทีเดียว ภายในวิหารมีศิลปกรรมที

งดงามตระการตามากมายให้ชม โดยเฉพาะอย่างยิงประติมากรรมรูปปันทีตกแต่งบนอาคารทงัหลายทีงดงาม

เกินบรรยาย รอบๆบริเวณวิหารมีทังโบสถ์คริสต์นิกายคาทอลิค โรงแรม ภัตตาคาร ร้านคา้ขายของทีระลึก 

ห้องสมุด ห้องแสดงศิลปะ และสํานักนักบวชเบนาดิก(Benedictine) ซึงเป็นองค์กรนักบวชคาทอลิคบริหาร

วิหารอยู่บนนี สถานทีทงัหมดจึงเป็นบรรยากาศแบบเงียบเรียบสงบตามแบบฉบับสํานักปฏิบัติธรรมของ

นักบวช โดยมี จุด เด่น ทีมีพ ระแม่มารีดํา (Black Madonna หรือ  The Virgin of Montserrat) ที มี ชือเสียง

ประดิษฐานอยู่ ซึงชาวสเปนซึงนับถือศาสนาคริสต์คาทอลิคส่วนใหญ่เขามีความเชือว่าภูเขานีเป็นสถานที

ศกัดิสิทธิ และมกัมาสักการะพระแม่มารีทีนี 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านสู่ถนนชอ้ปปิงสายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ยา่นทีมีชือเสียงทีสุดของบาร์เซโล

นาแหล่งท่องเทียวอนัเป็นทีชืนชอบของคนทุกวยั ถนนสายเล็กๆ ทีมีความยาวเพียง  1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสัน

เสน่ห์น่าประทบัใจทงักลางวนัและกลางคืน อิสระให้ท่านไดช้้อปปิง ท่านสามารถเลือกซือสินคา้และเสือผา้

แบรนด์เนมทงั H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะชอ้ปปิงสินคา้แบรนด์เนมชนันาํซึงมีร้าน ตงัอยู่

ตลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่านสามารถเลือกซือสินคา้อาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, 

LOEWE และอืนๆ อีกมากมาย นาํท่านเดินทางสู่ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ El Corte Ingles ซึงเป็นห้างทีรวม

สินคา้แบรนดเ์นมต่างๆมากมายใหท้่านไดเ้ลือกซือสินคา้แบรนดเ์นม หรือ ของฝากตามอธัยาศยั  

 

18.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินบาร์เซโลนา (BCN) เพอืเช็คอินและทาํ Tax Refund  

21.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินบาร์เซโลนา กลบักรุงเทพฯ โดยเทียวบินที EK188 (ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ชวัโมง) 

บริการอาหาร เครืองดืม และพกัผอ่นบนเครืองบิน 
 

วันทีสิบ กรุงเทพมหานคร 

05.55 น. เดินทางมาถึงนครอิสตนับูล แวะเปลียนเครือง 

09.30 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเทียวบินที EK372 (ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชวัโมง) สายการบินมีบริการอาหาร 

บนเครืองบิน 

18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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10 วัน ล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเนียน 
Royal Caribbean… Symphony of the SEAs! 

 

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

ราคาทัวร์ 135,900 บาท : 3-12 มิ.ย. 66  
 

อตัราค่าบริการ  29 เม.ย. / 21 ต.ค. 7, 14 ต.ค. 66 3-12 มิ.ย. 66 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องคู่ INSIDE) ท่านละ 129,900 129,900 135,900 

อพัเกรดเป็นห้องพกัแบบมีระเบียงทะเล  

(พักห้องคู่ Sea-View Balcony) ทา่นละ 

13,000 18,000 13,000 

พกัเดียวเพมิ ท่านละ  

(คิดทีห้องพกัแบบ INSIDE ซึงเป็นราคา

เริม) 

35,000 37,000 41,000 

ราคาผูใ้หญ่/เด็ก (ห้องพกั 3 ท่าน) ท่านละ 119,900 119,900 125,900 

เด็กทารก อายไุมเ่กิน  ปี  
 (นบัอายุจนถึงวนัเดินทางกลบั) 

39,900 39,900 41,900 

ชนัธุรกิจเพิมเงินจากราคาทวัร์ เริมตน้ที

ท่านละ (ราคายืนยันได้กต่็อเมือทนีงั confirm 

เท่านนั) 

100,000 – 140,000 

ไม่เอาตวัเครืองบินหักค่าใชจ่้าย (ผูใ้หญ่)   

(ไม่รวมตวั BKK-DXB-BCN-DXB-BKK) 

32,000 32,000 32,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึน – ลง ตามราคานาํมนัทปีรับขึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 

ทีสายการบินประกาศปรับ และทีมีเอกสารยนืยนัเท่านนั (คิด ณ วนัที  23/11/2022) ** 

 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพอืทราบ 

 กรณีเดินทางเป็นตวักรุ๊ป หากออกตวัแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพือโหลด ท่านละ 1 ใบ นาํหนกัไม่เกิน 25 กก. กระเป๋าถือขึนเครือง (Hand carry) นาํหนกัไม่เกิน 7 กก.  

 

โปรแกรมท่องเทียวล่องเรือสาํราญ (ตามทีระบุไวใ้นรายการ) อตัรานีรวมถึง 

 ตวัเครืองบินไป-กลบัชนันกัทอ่งเทียวโดยสายการบินEK  (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 25 กก./ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนาํมนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 
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ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ีอายุเกิน 80 

ปี) ประกนัครอบคลุมการติดเชือ Covid 19 

 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  

 ค่าบริการ (Service fee, Gratuities) บนเรือ 

 ค่าอาหารทุกมือตามระบ,ุ ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเทียว, ค่าเขา้ชมสถานที 

 เจา้หนา้ที (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ 
  

อตัรานไีม่รวมถึง 

 ค่าวีซ่าเชงเกน้ 4,000 บาท (เรียกเก็บในอินวอยซ์) 

 ค่าเจา้หนา้ทียกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพือป้องกนัการสูญหาย 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท,์ แฟกซ์, เครืองดืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอืนๆทีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 
 

การชาํระเงิน งวดที 1 : สาํรองทีนงัจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 

    สํารองทีนงั (ผู้ เดินทางพกัเดียว) ท่านละ 60,000 บาท 

  งวดที 2 : ชาํระส่วนทีเหลือ 60 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  

กรณียกเลกิ 

กรณียกเลิก (ตามเงือนไขของเรือสาํราญ) 

* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  

* ยกเลิก 30-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริงทีเกิดขึน ไม่ว่าจะเป็นค่ามดัจาํเรือ, มดัจาํตวั  

   เครืองบิน, ค่าวีซ่า หรือ ค่าใชจ้่ายอืนๆทีเกิดขึนจริง 

* ยกเลิก 0-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าทวัร์เตม็จาํนวน 

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยนืวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก

วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืนวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ :  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีทีมีผูเ้ดินทางตาํกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่องเทียวใดๆทีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานทีท่องเทียว

อืนๆเพือทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบตัิเหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทงันีจะคาํนึงและรักษา

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากทีสุด 

 การท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที

ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ การใชบ้ริการทีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้าํการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทีท่านชําระมาแล้ว                  

หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 
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 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 

 ในกรณีทีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนําเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธิทีจะ ไม่รับผิดชอบ             

หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึงเพราะโดยปกตินกัท่องเทียวใชห้นังสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา  
 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตวัเครืองบินเอง (Land Only) 

 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรืองตวัเครืองบินเองและมาเทียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเทียวบินของคณะใหญ่เกิด

ความล่าชา้หรือยกเลิกเทียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตัวเครืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีทียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตวัเครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเท่านนั (ในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ทา่นนั) 

 ท่านทีจะออกตวัเครืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพอืขอคาํยนืยนัวา่

ทวัร์นนัๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นนั

ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทีเกียวขอ้งกบัตวัเครืองบินภายในประเทศได ้

 เมือทา่นจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

ห้องพักบนเรือ 

 ห้องพกับนเรือแบบกรุ๊ปจะเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ  ท่าน /  เตียง                       

( TRIPLE ROOM ) ตอ้งทาํการตรวจสอบกบับริษทั เนืองจากหอ้งพกับนเรือ ทีสามารถพกัได ้  ท่าน มีจาํนวนจาํกดั 

 บริษทัขอสงวนสิทธิในการจดัเลขห้องพักให้กับคณะ เนืองจากห้องพกับนเรือเป็นการจองแบบกรุ๊ป และ ขึนอยู่กับ

ขอ้กาํหนดของประเภทหอ้งพกัในระดับทีต่างกนั ซึงอาจจะทาํให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัหรือ ชนัเดียวกนั ตามทีลูกคา้

ตอ้งการ 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึนเครืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจะถือขึนเครืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนาํติดตวัขึนบนเครืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชนั นาํหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขนึเครืองไดไ้มเ่กิน 10 ชิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที

เดียวกนัในถุงใสพร้อมทีจะสําแดงต่อเจา้หนา้ทีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 
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 หากท่านซือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เทียวบิน จึงสามารถนาํขึนเครืองได ้

และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนาํหนกัของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสาร

ชนัประหยดั/ Economy Class Passenger ซึงขึนกบัแตล่ะสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนาํหนกัเพมิเป็นสิทธิของ

สายการบินทีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นาํหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ทีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้นาํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่

เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้าํกวา่มาตรฐาน

ได ้ทงันีขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนาํหนกั

ส่วนทีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนเครืองบิน (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเช็คไปกับเครือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านัน ซึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนําหนักกระเป๋าจริง 

ทงันีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชนัธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชนัธุรกิจ (Business) 

ดงันนัจึงไมแ่นะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเทียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภยัการ

เดินทางทีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาสเปน 

(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วนัทาํการ) 

สถานทตูไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากไดย้นืเขา้ไปแลว้ ดงันนัถา้ทา่นรู้วา่ตอ้งใชเ้ลม่กรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 

เพอืขอยนืวซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และให้แนบตวัเครืองบินในช่วงทีท่านจะเดินทางมาดว้ย 
 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึนไป มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ และไม่ชํารุด ขาด หรือเปียกนํา 

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร 2 รูป พืนฉากหลงัรูปต้องเป็นพืนสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืนเป็นสี

เทา ใช้ไม่ได้) เปิดหู เปิดหน้าผาก ห้ามสวมแว่นสายตาหรือใส่คอนแทคเลนส์ (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน... 

(สถานทูตมีการเทียบรูปกบัหน้าวีซ่าทีเคยได้)  

3. สาํเนาบตัรประชาชน  

4. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกทีมีรายละเอียดบา้นเลขทีมาดว้ย) 

5. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. สูติบตัร (กรณีเด็กตาํกว่า 18 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  

8. กรณีเด็กอายตุาํกวา่ 18 ปีบริบรูณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยนืเอกสารเพมิเติมดงันี  

 เด็ก เดินทางกบับุคคลอืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอ

เท่านนั และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

 เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและให้

ระบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชือบิดา)  

 เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชือมารดา)   

หนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศ

เท่านัน 

กรณีอาํนาจการปกครองบุตรฝ่ายใดฝ่ายหนึง 

 ใบสาํเนาบนัทึกการหยา่ โดยระบุวา่บตุรอยูใ่นอาํนาจการปกครองของใคร 

 ใบปกครองบุตร (ปค. 14) จากทางอาํเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านนั) หรือ ใบฟ้องหยา่ผูใ้ชอ้าํนาจศาล 

เอกสารการปกครองบุตร จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านัน 

 

กรณีบุตรบุญธรรม 

 ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางอาํเภอ/เขต 

ใบจดทะเบยีนรับบุตรบุญธรรม จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านัน 
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***ถา้เอกสารมิใช่เอกสารออกจากประเทศไทย จะตอ้งไดรั้บการรบัรองเอกสารจากสถานทูตของประเทศนนัๆ 

ประจาํการในประเทศไทย*** 

9. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาองักฤษ 

(ไม่ต้องระบุสถานทูต ประเทศและวันทีเดินทาง) 

จดหมายรับรองการทาํงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ทีมีรายชือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 

เดือน) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยที์มีชือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใช้จดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  

- กรณีทีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นนัว่ากาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชนัปีทีศึกษา  
 

10.หลกัฐานการเงิน:   

 - Bank Certificate หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน มีอายไุมเ่กิน 1 เดือน 

- รายการเดินบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน (Bank Statement) นบัขึนไปจากเดือนทีจะยนืวซ่ีา มียอดเงินไมต่าํกวา่ 

100,000 บาทตอ่การรับรอง  1 ทา่น อพัเดตยอดล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน 
 

************* ตอ้งเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านนั ************** 
 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงันี 

- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุ

ชือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพือแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่า

เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 

 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 


