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10 วนั ล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเนียน (เรือยกัษ์) 
Royal Caribbean… Allure of the SEAs! 

 
***โปรโมช่ัน...สายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ส (TK) *** 

10-19 ต.ค./ 17-26 ต.ค./ 24 ต.ค.-2 พ.ย. 2563 
ราคา 99,900 บาท 

บาร์เซโลนา – ปัลมาเดมายอร์กา (โซลเลอร์) – มาร์กเซย (อาร์ลส์) 
 ลา สเปเซีย (ชิงเกว แตร์เร) - โรม – เนเปิลส์ (ซอร์เรนโต) - บาร์เซโลนา 

(พเิศษ!! ราคานีร้วมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น /รวมทปิไกด์ คนขบัแล้ว) 
 

ขอสงวนสิทธ์ิหากเรือมกีารปรับเปลีย่นท่าเทยีบเรือ ซ่ึงทางทวัร์จะท าการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป 
ท่องเทีย่ว Shore Excursion ของเรือ อาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัการเข้าออกของตารางเดนิทางเรือ 
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Royal Caribbean… Allure of the SEAs! 
เรือมีขนาด 225,282 ตนั จุผู้โดยสารได้กว่า 6,296 คน มีทั้งหมด 18 ช้ัน 

ประเภทห้องพกั (เตยีงสามารถแยกเป็น เตยีงคู่ได้) 
 

 ห้องพักบนเรือแบบกรุ๊ปจะเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง                       
( TRIPLE ROOM ) ต้องท าการตรวจสอบกบับริษทั เน่ืองจากห้องพกับนเรือ ที่สามารถพกัได้ 3 ท่าน มจี านวนจ ากดั 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการจดัเลขห้องพกัให้กบัคณะ เน่ืองจากห้องพกับนเรือเป็นการจองแบบกรุ๊ป และ ขึน้อยู่กับข้อก าหนดของ
ประเภทห้องพกัในระดบัที่ต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องพกัตดิกนั หรือ ช้ันเดยีวกนั ตามที่ลูกค้าต้องการ 

 ทั้งนีห้้องพกัแบบมรีะเบียงที่จองแบบกรุ๊ป อาจเจอห้องที่ตดิเรือชูชีพได้ 

 
ห้องพกัมีระเบียงววิทะเล  (Ocean View with Balcony) 

 
 
ห้องพกัมีระเบียงววิสวน  (Central Park View with Balcony) 

 
 
ห้องพกัแบบ Inside  
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10 วนั ล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเนียน (เรือยกัษ์) 
Royal Caribbean… Allure of the SEAs! 
 
 

วนัแรก กรุงเทพมหานคร  
 

18.30 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้เคาน์เตอร์เช็คอินแถว U ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10 อาคารผูโ้ดยสารขาออก 
ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.45 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 65 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบั
ภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง สายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เท่ียวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี  

 

วนัทีส่อง อสิตันบูล – บาร์เซโลนา 
 

04.10 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน TK1853 อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตนับูลซ่ึงมีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย  

07.25 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่สนามบินบาร์เซโลนา (BCN) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส 
บริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 4 ชม.) 

10.00 น. เดินทางถึงสนามบินบาร์เซโลนา ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชม ยา่นเมืองเก่าโกธิกควอเตอร์ (Gothic Quarter) หน่ึงในยา่นท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของ
เมืองบาร์เซโลนาในแง่ของสถาปัตยกรรมโบราณอนังดงาม ในอดีตยา่นเมืองเก่าริมท่าเรือแห่งน้ีเป็นแหล่งอาศยั
ของชุมชนชาวยวิ ซ่ึงกลุ่มอาคารในปัจจุบนัไดมี้การถูกบูรณะใหมี้ความโมเดิร์นมากข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 20 บน
พื้นฐานของสถาปัตยกรรมเดิมตั้งแต่ยุคโรมนั หลายส่วนของยา่นน้ี เป็นถนนแคบๆ และส่วนมากเป็นเพียงทาง
เทา้ซ่ึงไม่สามารถเดินรถได ้น าท่านแวะถ่ายรูปกบัวิหารแห่งบาร์เซโลนา (Cathedral of Barcelona) หรือช่ืออยา่ง
เป็นทางการ คือ The Cathedral of the Holy Cross and Saint Eulalia วหิารสไตล์โกธิกโบราณซ่ึงมีความสวยงาม
ไม่แพซ้ากราดา้ ฟามิเลียร์ ใชเ้วลาก่อสร้างราว 200 ปี ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 ถึงศตวรรษท่ี 15 

 

15.00 น. น าท่านเช็คอินข้ึนเรือส าราญที ่Royal Caribbean, Allure of the SEAs  
 

18.00 น. เรือส าราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือบาร์เซโลนา มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือ ปัลมาเดมายอร์กา ประเทศสเปน 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัรับประทานอาหาร อิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 

 
 

วนัทีส่าม ปัลมาเดมายอร์กา – โซลเลอร์ 
 

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

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโซลเลอร์ (Soller) เมืองท่องเท่ียวในชนบทเล็กๆทางตอนเหนือของหมู่เกาะแบลีแอริก 
ห่างเพียง 25 กิโลเมตรจากเมืองปัลมาเดมายอร์กาเมืองน้ีมีประชากรอาศยัเพียง 14,000 คน เป็นหน่ึงในเมือง   วิน
เทจท่ีมีเสน่ห์ยอ้นยุคน่าหลงใหล น าท่านชม จตุัรัส Plaza de la Constitucion จุดนดัพบของชาวเมืองในวนัหยุด
และเป็นแหล่งท่องเท่ียวซ่ึงเตม็ไปดว้ยร้านน่ารักๆและคาเฟ่มากมาย น าท่านเขา้ชม โบสถ์เซนตบ์าโธมิว (Church 
of St Bartomeu) โบสถ์โบราณยุคศตวรรษท่ี 16 ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณจตุัรัสแห่งน้ี ไดรั้บการบูรณะเม่ือปี ค.ศ.1904 
และออกแบบโดยสถาปนิกชาวคาตาลนั นาม Joan Rubio หน่ึงในศิษยเ์อกของศิลปินเอกแห่งสเปน อนัโตนิโอ 
เกาดี ภายในคงความสวยงามดั้งเดิมแบบโกธิก ในขณะท่ีภายนอกออกแบบใหม่ให้มีความทนัสมยัแบบโมเดิร์น 
ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางดว้ยรถแทรมสายวินเทจ ท่ีขบัเคล่ือนดว้ยพลงังานไฟฟ้า เปิดให้บริการคร้ังแรก
เม่ือวนัท่ี 4 ต.ค. 1913  สู่ เมืองพอร์ต เดอ โซลเลอร์ (Port de Soller) เมืองท่าซ่ึงตั้งอยูบ่นอ่าวรูปเกือกมา้ทางตอน
เหนือของเมืองโซลเลอร์ มีประชากรอาศยัเพียงราว 3,000 คน เป็นเมืองรีสอร์ทขนาดเล็กท่ีเหมาะส าหรับ
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาตากอากาศและตอ้งการความเงียบสงบไม่วุน่วาย ซ่ึงต่างจากเมืองท่าทางตอนใตข้อง
เกาะซ่ึงเต็มไปดว้ยนกัท่องเท่ียวท่ีแน่นขนดั น าท่านเดินเท่ียวชมบริเวณชายหาดท่ีเต็มไปดว้ยร้านอาหาร คาเฟ่ 
และร้านขายสินคา้พื้นเมือง จากนั้นไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางดว้ยรถโคช้กลบัสู่เมืองปัลมาเดมายอร์กา (***
หากรถแทรมไม่สามารถรองรับคณะได้ บริษัทจะน าท่านเดินทางด้วยรถโค้ชแทน) 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
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บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปกบั มหาวิหารเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) โบสถ์สไตล์โกธิกโรมนัคาทอลิก
คู่บา้นคู่เมืองของเกาะมายอร์กา สร้างข้ึนตามบญัชาของกษตัริยเ์จมส์ท่ี 1 แห่งอารากอนในปี ค.ศ. 1229 และเสร็จ
ส้ินในปี ค.ศ.1601 โดยใชเ้วลาร่วม 370 ปีในการก่อสร้าง และไดมี้การปรับปรุงตามแบบฉบบัของอนัโตนิโอ 
เกาดี สถาปนิกและผูอ้อกแบบผูมี้ช่ือเสียงแห่งเมืองบาร์เซโลนาในช่วงระหวา่งปี ค.ศ.1901-1914  ชมความงาม
ของสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิกโรมนัท่ีตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ตกแต่งดว้ยกระจกลายสีท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในโลกอีกดว้ย 

 

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย 
16.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือมาร์กเซย มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือลา สเปเซีย 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
 

 
 

วนัทีส่ี่  มาร์กเซย – อาร์ลส์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ีท่าเรือมาร์กเซย (ฝร่ังเศส) 
 น าทา่นเดินทางสู่ เมืองอาร์ลส์ (Arles) (ระยะทาง 91 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 1.30 ชม.) อีกหน่ึงเมืองประวติัศาสตร์

โบราณท่ีตั้งอยูริ่มแม่น ้ าโรน (Rhone River) ในจงัหวดับูช-ดูว-์โรน (Bouches-du-Rhône) ของแควน้โพรวองซ์ 
(Provence) แควน้ท่ีอยูท่างตอนใตข้องประเทศฝร่ังเศส เมืองอาร์ลส์เป็นเมืองท่ีค่อนขา้งมีความโดดเด่นในดา้น
ของโบราณสถานส าคญัท่ีมีมาตั้งแต่ยุคสมยัโรมาเนสก์ และดว้ยประวติัศาสตร์อนัยาวนานของเมืองนัน่เองท่ี
เป็นสาเหตุใหอ้งคก์ารยเูนสโกยกใหเ้มืองอาร์ลส์ เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1981  น าท่านเขา้ชมโรมนั แอมฟิ
เธียเตอร์ (Roman Ampthitheatre) ตึกรูปร่างทรงกลมขนาดใหญ่ ท่ีสร้างข้ึนประมาณ ช่วงศตวรรษท่ี 1 ภายในมี
อฒัจนัทร์ส าหรับคนนั่งชมการแสดงต่างๆ หน่ึงในโบราณสถานโรมนัท่ีถูกยกให้เป็นมรดกโลกของเมือง
อาร์ลส์ จากนั้นน าท่านชมโรงละครโรมนัและคริปโตปอรติกุส (Roman Theatre and Cryptoporticus) ซ่ึงตั้งอยู่
ใกล้ๆกนักบัสนามกีฬา ชมโรงละคารกลางแจง้และชมทางเดินใตดิ้นสถาปัตยกรรมโรมนัโบราณท่ีมีความ



 

 

 

EHC-TK-10D-ALLURE 
 

เก่าแก่มากแห่งหน่ึงของเมือง จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั โบสถ์แซงต ์โทรแปงค์ (St.Trophime Church) เป็น
โบสถท่ี์สร้างข้ึนในช่วงช่วงศตวรรษท่ี 3 สร้างข้ึนในแบบของสถาปัตยกรรมแบบโรมนั โดยโบสถ์แห่งน้ีถือวา่
เป็นโบสถแ์ห่งบิชอบคนแรกของเมืองอาร์ลส์ อีกดว้ย ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองมาร์กเซย (Marseille) 
(ระยะทาง 91 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 1.30 ชม.) 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชม โบสถ์นอเทรอดาม เดอ ลา การ์ด (Basilique Notre-Dame de la Garde) ท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขา โบสถ์
แห่งน้ีสร้างข้ึนอยา่งงดงามดว้ยรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ โดยมีรูปพระแม่มารีเป็นองคป์ระธาน เล่า
กนัวา่ในสมยัก่อนคนแถบน้ีมกัมาขอพรกบัพระนางเพื่อให้การเดินเรือปลอดภยัและเม่ือเดินเรือปลอดภยักลบั
มาแลว้ก็มกัจะน าเอาเคร่ืองแขวนมาเป็นของแกบ้น แต่เม่ือเวลาผา่นไปทางเทศบาลเมืองไดป้รับปรุงให้สถานท่ี
แห่งน้ีเป็นอนุสรณ์สถานอนัศกัด์ิสิทธ์ิและกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของเมืองมาร์กเซย  จากนั้นน า
ท่านชมบริเวณท่าเรือ Le Vieux Port เป็นท่าเรือเก่าแก่ของเมืองมาร์กเซย บริเวณท่าเรือแห่งน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัใน
นามประตูสู่เมดิเตอร์เรเนียน สมยัโบราณก็ยงัเคยเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจท่ีส าคญัในการคา้ขายระหวา่งประเทศ
แถบชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและประเทศอาณานิคมของฝร่ังเศส 

 

17.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ ท่าเรือมาร์กเซย 
 

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

หลงัรับประทานอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 
 

วนัที่ห้า ลา สเปเซีย 
 

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

 น าท่าน นัง่รถไฟสู่ชิงเกว แตร์เร (Cinque Terre) หมู่บา้นเล็กๆ ท่ีตั้งอยูบ่นชายฝ่ังริเวียร่าของอิตาลี หมู่บา้นสีสัน
สดใส 5 หมู่บา้นท่ีเรียงรายกนัอยู่ริมทะเลลีกูเรีย อดีตบริเวณน้ีเคยเป็นชุมชนชาวประมงอาศยัการจบัปลาและ
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ปลูกไร่องุ่นตามแนวชายเขา ด้วยเสน่ห์ของเมืองริมทะเลท่ีคงความเป็นธรรมชาติ จึงไดรั้บการประกาศเป็น
มรดกโลกจากยูเนสโก หมู่บ้านทั้งห้าคือ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, 
MANAROLA และ RIOMAGGIORE 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

 
 

บ่าย น าท่านชมความงามของหมู่บา้นริโอแมกจิโอเร (Riomaggiore) หมู่บา้นเล็กๆ ท่ีมีเสน่ห์และบรรยากาศเหมือน
เมืองตุก๊ตา บา้นเรือนสี   สดใสตั้งลดหลัน่กนับนหนา้ผาท่ีปกคลุมดว้ยต ้ไมเ้ขียวขจี         น ้ าทะเล       เมดิ
เตอร์เรเนียนสีเทอร์คอยซ์ ท าใหก้ลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮิตท่ีหากมีโอกาสตอ้งเขา้มาสัมผสั อิสระให้ท่าน
ชมความงดงามและถ่ายรูปตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัโดยรถไฟกลบัสู่ท่าเรือ ลา สเปเซีย 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

17.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ ท่าเรือ ลา สเปเซีย 
18.00 น.  เรือออกเดินทางจากท่าเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือชิวคิตาเวคเคีย 
 

วนัที่หก  โรม – วาติกนั 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ ชิวคิตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี 

น าท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกนั (Vatican) รัฐอิสระท่ีเล็กท่ีสุดและเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์นิกาย
โรมนัคาทอลิก จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปดา้นนอกกบัมหาวิหารเซนตปี์เตอร์ (St. Peter’s Basilica) ซ่ึงไดรั้บการ
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ขนานนามวา่เป็นมหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก รู้จกักนัโดยชาวอิตาลีวา่ Basilica di San Pietro in Vaticano หรือ 
เซนต ์ปีเตอร์ส บาซิลิกา (Saint Peter's Basilica) มหาวิหารน้ีเป็นมหาวิหารหน่ึงในส่ีของมหาวิหารหลกัในกรุง
โรม ประเทศอิตาลี  (อีก 3  มหาวหิารคือ: มหาวหิารเซนตจ์อห์นแลเตอร์รัน, มหาวหิารซานตามาเรียมายอเร และ 
มหาวิหารเซนตพ์อลนอกก าแพง) อยู่ในนครรัฐวาติกนั เป็นดินแดนท่ีตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรมและเป็นท่ีประทบั
ของพระสันตะปาปา ซ่ึงเป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนาคริสต ์นิกาย Roman Catholic State Of The Vatican City 
ซ่ึงนครรัฐวาติกนัจดัวา่เป็นประเทศท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก อนัมีศูนยก์ลางคือมหาวิหารเซนตปี์เตอร์ ซ่ึงไดรั้บ
การออกแบบโดยอัจฉริยะบุคคล Michelangelo จากนั้ นน าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์คาปิโตลิเน (Capitoline 
Museum) หน่ึงในพิพิธภัณฑ์ท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของกรุงโรม จุดเร่ิมต้นของการก่อตั้ ง
พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีในอดีต เร่ิมจากพระสันตะปาปา โป๊ป ซิกซ์ตุส ท่ี 4 (Pope Sixtus IV) ไดบ้ริจาคทองสัมฤทธ์ิ
โบราณ หรือ Ancient Bronze ให้แก่ชาวกรุงโรม เม่ือปี ค.ศ.1471 หลงัจากนั้นงานสะสมมาข้ึนเร่ือยๆจนถูกเปิด
เป็นพิพิธภณัฑ์อยา่งเป็นทางการเม่ือปี ค.ศ.1734 และเป็นพิพิธภณัฑ์แห่งแรกของโลก ปัจจุบนับริหารงานโดย
สภาของกรุงโรม ใช้เป็นสถานท่ีจดัเก็บและจดัแสดงงานศิลปะ โบราณวตัถุ อีกทั้งยงัมีประติมากรรมทาง
โบราณคดีอนัล ้ าค่ามากมายตั้งแต่ยุคโรมนั ยุคกลาง และยุคเรอเนซองซ์ จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัโคลอส
เซียม (Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นสนามกีฬากลางแจง้ขนาดใหญ่เร่ิม
สร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิเวสปาเซียนแห่งอาราจกัรโรมนัและสร้างเสร็จในสมยัจกัรพรรดิไททสั (Titus) 
สามารถจุคนกวา่ 50,000 คน 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านชมน ้ าพุเทรวี่ (The Trevi Fountain) น ้ าพุท่ีเหล่านกัท่องเท่ียวนิยมมาโยนเหรียญอธิษฐานเพื่อให้ได้
กลบัมาเยือนกรุงโรมอีกคร้ัง ไดเ้วลาน าท่านสู่ยา่นบนัไดสเปน (Spanish Step) แหล่งนดัพบของชาวโรมและ
นกัท่องเท่ียวทัว่โลก เป็นจตุัรัสท่ีมีอาคารสวยงามและจ าหน่ายสินคา้แบรนด์เนมต่างๆ อิสระให้ท่านช้อปป้ิง
สินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Prada, Dior, Chanel และอ่ืนๆอีกมากมาย หรือจะเลือกเก็บภาพ
บรรยากาศใจกลางเมืองบริเวณ บนัไดสเปน  ให้ท่านสัมผสับรรยากาศเมืองหลวงของอิตาลี อิสระให้ท่านชอ้ป
ป้ิงตามอธัยาศยั 

 

17.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือชิวคิตาเวคเคีย 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
20.00 น. เรือส าราญออกจากท่าเทียบเรือชิวคิตาเวคเคียมุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือคานส์ ประเทศฝร่ังเศส 

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
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วนัทีเ่จ็ด เนเปิลส์ – ซอร์เรนโต 
 

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

สวยงามเหล่าน้ีไดส้ร้างความประทบัใจให้นกัท่องเท่ียว จนเป็นเมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียง  น าท่านแวะถ่ายรูป
กบั อารามซานฟรานซิสโก (Church and Cloister of San Francesco) ส านกัสงฆโ์บราณตั้งแต่ยุคศตวรรษท่ี 8 ซ่ึง
สร้างข้ึนอยู่บริเวณริมฝ่ังใกลก้บัท่าเรือของเมืองซอร์เรนโต โดยตวัโบสถ์ถูกสร้างข้ึนภายหลงัอยู่ในอาณาเขต
เดียวกนัช่วงศตวรรษท่ี 14  แบบสไตล์บาโรกดว้ยหินอ่อนสีขาวนวล ส่ิงท่ีน่าสนใจของสถานท่ีน้ีคือบริเวณกุฏิ 
หรือท่ีเรียกว่า Cloister ซ่ึงสร้างเป็นส่ีเหล่ียมลอ้มรอบสวนท่ีมีน ้ าพุอยู่ตรงกลาง และยงัคงรักษาศิลปะดั้งเดิม         
ในอดีตไวเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ี Cloister เป็นสถานท่ีนิยมของชาวเมืองซอร์เรนโต ส าหรับจดัพิธีมงคลสมรส หรือ
งานเทศกาลร่ืนเริงในฤดูร้อน (หากบริเวณด้านในปิดให้เข้าชมด้วยการจัดการแสดงหรือด้วยเหตุผลอันหน่ึง         
อันใด จะน าท่านถ่ายรูปภายนอกแทน)  จากนั้ นน าท่านแวะถ่ายรูปกับ วิหารแห่งซานแอนโตนิโน                
(Basilica di Sant'Antonino) ซ่ึงสร้างข้ึนเพื่ออุทิศแก่นกับุญผูอุ้ปถมัภเ์มืองซอร์เรนโต อีกหน่ึงส่ิงก่อสร้างทาง
ศาสนาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองซอร์เรนโต สร้างข้ึนดว้ยสไตลบ์าโรก อยูบ่ริเวณจตุัรัสซานแอนโตนิโน 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเนเปิลส์ (Naples) หรือท่ีนิยมเรียกเป็นภาษาอิตาลีวา่ เมืองนาโปลี (Napoli) คืออีก
หน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี และ
ศาสตร์การท าอาหาร ท่ีไดรั้บการยอมรับจากทัว่โลกอีกทั้งยงัเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัเนเปิลส์ (Province of 
Naples) และแควน้คมัปาเนีย (Campania) แควน้ท่ีตั้งอยูท่างทิศใตข้องประเทศอิตาลีนัน่เองเมืองเนเปิลส์ตั้งอยูท่ี่
ชายฝ่ังดา้นตะวนัตกของอิตาลีติดกบัอ่าวเนเปิลส์ (Naples Bay) ก่ึงกลางระหวา่งพื้นท่ีภูเขาไฟสองแห่ง คือ ภูเขา
ไฟวิซุเวียส และกมัปีเฟลเกรยแ์ละยงัเป็นเมืองท่ีมีบทบาทส าคญัในคาบสมุทรอิตาลี มาตลอด 2,800 ปี    นบัแต่
ก่อตั้งเมืองข้ึนมา ดว้ยเหตุน้ีเมืองเนเปิลส์จึงถือว่าเป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกโดยเฉพาะบริเวณใจ
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กลางของเมืองเนเป้ิลยงัเป็นศูนยก์ลางเมืองทางประวติัศาสตร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรป และไดรั้บการข้ึนทะเบียนจาก
องคก์ารยูเนสโก (Unesco) ให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995   น าท่านชมและถ่ายรูปกบัจตุัรัสเพิลบิสซิโต 
(Piazza del Plebiscito) หน่ึงในจตุัรัสท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมือง เนเปิลส์ ตั้งอยู่ใกล้ๆ กบับริเวณอ่าวซ่ึงถูก
ลอ้มรอบไปด้วยเหล่าอาคารสถานท่ีท่ีมีความส าคญัของเมือง น าท่านเขา้ชมพระบรมมหาราชวงัแห่งเมืองเน
เปิลส์ (Royal Palace of Naples) เป็น 1 ใน 4 ของท่ีพ  านกัของกษตัริยแ์ห่งราชวงศบู์ร์บง (Bourbon Kings) หน่ึง
ในราชวงศท่ี์ส าคญัท่ีสุดในทวีปยุโรป   อิสระให้ท่านไดมี้เวลาชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม และ สินคา้พื้นเมือง
ตามอธัยาศยั หรือจะเลือกเก็บภาพความน่าประทบัใจของเมือง เนเปิลส์ กบังานสถาปัตยกรรมของหมู่อาคาร
เก่าแก่มากมายท่ียงัคงสะทอ้นความรุ่งเรืองของอาณาจกัรโรมนัในอดีต 

 

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

หลงัรับประทานอาหาร อิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
20.00 น.  เรือออกเดินทางจาก ท่าเรือเมืองเนเปิลส์ เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือบาร์เซโลนา ประเทศสเปน 
 

วนัทีแ่ปด AT SEA 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน     
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่าน
สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด ห้องอินเตอร์เน็ต 
Entertainment  : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆ 
   หลากหลาย สไตล ์คาสิโน ดิสโกเ้ทค หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า สปอร์ต คอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 

Spa and Wellness  : หอ้งสปา หอ้งสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมายเรือ 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
หมายเหตุ      ก่อนเรือกลบัเทียบท่าในค ่าวนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลง 

 จากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้ห้อง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทาง
ใบเล็ก เพราะเจา้หนา้ท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะ
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ถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัรุ่งข้ึน ส าหรับท่านท่ีตอ้งการช าระผา่นบตัรเครดิต ทางบริษทั
เรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ีท่านไดใ้ห้หมายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 

 

วนัทีเ่ก้า บาร์เซโลนา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ีท่าเรือบาร์เซโลนา 
08.30 น. น าท่านเช็คเอาทอ์อกจากเรือส าราญ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ 
 น าท่านเดินทางสู่ La Roca Village (ระยะทาง 37 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลตซ่ึงมี

สินคา้แบรนด์เนมลดราคาขายกว่า 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 อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดินทางกลบัสู่เมืองบาร์เซโลนา (ระยะทาง 37 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านถ่ายรูปกบัมหาวหิารซากราดา้ ฟามิเลียร์ (Sagrada Familia) สัญลกัษณ์แห่งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีสูงใหญ่ถึง 170 
เมตร ออกแบบก่อสร้างอยา่งสวยงามแปลกตาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 โบสถ์ท่ีสร้างไม่เสร็จน้ีเป็นสัญลกัษณ์ของบาร์
เซโลนา  เป็นงานชั้นยอดท่ีแสดงถึงอจัฉริยภาพของ เกาดี สถาปนิกผูเ้ล่ืองช่ือ มหาวิหารแห่งน้ีมีความสูง 170 
เมตร ตั้งอยูบ่นถนน Carrer de Mallorca งานช้ินน้ีมีความแปลกตาจากงานช้ินอ่ืนของเกาดี ตรงสีสันอนัเรียบน่ิง
แบบโทนสีธรรมชาติ ให้ความรู้สึกท่ีสงบผอ่นคลายและเยือกเยน็เพราะความท่ีเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ แต่ก็ยงัคง
รายละเอียดละเมียดท่ีละไม ดูจากลวดลายสลกัเสลาท่ีดา้นนอกตวัโบสถ์และภายใน แสดงให้เห็นถึงแรงศรัทธา
ในศาสนาอยา่งท่วมทน้ 

 

16.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินบาร์เซโลนา (BCN) เพื่อเช็คอินและท า Tax Refund  
19.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินบาร์เซโลนา สู่ สนามบินอิสตนับูลโดยเท่ียวบินท่ี TK1856 (ใชเ้วลาบินประมาณ 4 

ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่น บนเคร่ืองบิน 
23.30 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี แวะเปล่ียนเคร่ือง 
 

วนัทีสิ่บ กรุงเทพมหานคร 

01.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบิน TK 68 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค ่า และ อาหารเชา้ 
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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10 วนั ล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเนียน (เรือยกัษ์) 
Royal Caribbean… Allure of the SEAs! 

ราคาทัวร์ 99,900 บาท : 10-19 ต.ค./ 17-26 ต.ค./ 24 ต.ค.-2 พ.ย. 2563 
 

อตัราค่าบริการ ต.ค. 2563 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องคู่ INSIDE)  ท่านละ 99,900 

อพัเกรดเป็นหอ้งพกัแบบมีระเบียงทะเล  
(พกัห้องคู่ Sea-View Balcony) ท่านละ 

17,000 

พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ (คิดท่ีหอ้งพกัราคาเร่ิมตน้ของแต่ละช่วงเดินทาง ซ่ึงเป็นราคาเร่ิมตน้) 48,000 (Inside) 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคายืนยนัได้กต่็อเม่ือที่นั่ง confirm เท่านั้น) 90,000-130,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัค่าใชจ่้าย (ผูใ้หญ่)  (ไม่รวมตัว๋ BKK-IST-BCN-IST-BKK) 20,000 

กรณีมีวซ่ีาแลว้หรือไม่ตอ้งยื่นวซ่ีา หกัค่าใชจ่้าย ไม่รวมวซ่ีา 
 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี  17 มีนาคม 2563) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก.  
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  

 
โปรแกรมท่องเท่ียวล่องเรือส าราญ (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ และค่า Service Fee ของทางเรือ 
 ค่าอาหารทุกม้ือ (ตามท่ีระบุ), ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี (ตามท่ีระบุ) 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 
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อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ท่านละ 3,800 บาท ซ่ึงจะเรียกเก็บในอินวอยซ์ 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองที่น่ังจ่าย 45,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัได้รับการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
    ส ารองที่น่ัง (ผู้เดินทางพกัเดี่ยว) ท่านละ 60,000 บาท 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลือ 60 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลิก (ตามเง่ือนไขของเรือส าราญ) 
* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  
* ยกเลิก 30-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน ไม่วา่จะเป็นค่ามดัจ าเรือ, มดัจ าตัว๋  
   เคร่ืองบิน, ค่าวซ่ีา หรือ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนจริง 
* ยกเลิก 0-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าทวัร์เตม็จ านวน 
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวี

ซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ :  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มผีู้เดนิทางต า่กว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให ้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ อย่าง

นอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง หากมีการยกเลิกทวัร์ซ่ึงไม่ใช่ความผิดหรืออยู่เหนือการควบคุมของบริษทั

เช่น การประกาศปิดประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศของหน่วยงานราชการประเทศนั้นๆ 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆเพ่ือ

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน การนดั

หยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ใน
กรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้  
หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 สถานทูตเกบ็ค่าธรรมเนียมวีซ่าและไม่คืนทุกกรณี 
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูก

ปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
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กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์ และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
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และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สัมภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ี
ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้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 ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่

สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้  รวมถึงกรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว 
(ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชย
ในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาอติาล ี
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 5-10 วนัท าการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อ
ขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ และไม่ช ารุด ขาด หรือเปียกน า้ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็นพืน้สีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสี
เทา ใช้ไม่ได้) เปิดหู เปิดหน้าผาก ห้ามสวมแว่นสายตาหรือใส่คอนแทคเลนส์ (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน... 
(สถานทูตมกีารเทยีบรูปกบัหน้าวซ่ีาทีเ่คยได้)  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเดก็ต ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์: (หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เติมดงัน้ี  

 เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ
เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

 เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้
ระบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

 เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้
ระบุวา่ บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

หนังสือยนิยอมให้เดนิทางไปต่างประเทศ จะต้องรับรองเอกสาร ประทบัตราจากกระทรวงการต่างประเทศ
เท่าน้ัน 

กรณีอ านาจการปกครองบุตรฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
 ใบส าเนาบนัทึกการหยา่ โดยระบุวา่บุตรอยูใ่นอ านาจการปกครองของใคร 
 ใบปกครองบุตร (ปค. 14) จากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) หรือ ใบฟ้องหยา่ผูใ้ชอ้  านาจศาล 
เอกสารการปกครองบุตร จะต้องรับรองเอกสาร ประทบัตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่าน้ัน 
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กรณีบุตรบุญธรรม 
 ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางอ าเภอ/เขต 
ใบจดทะเบยีนรับบุตรบุญธรรม จะต้องรับรองเอกสาร ประทบัตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่าน้ัน 
***ถา้เอกสารมิใช่เอกสารออกจากประเทศไทย จะตอ้งไดรั้บการรับรองเอกสารจากสถานทูตของประเทศนั้นๆ 
ประจ าการในประเทศไทย*** 

9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 
(ไม่ต้องระบุสถานทูต ประเทศและวนัทีเ่ดนิทาง) 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  
 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 

เดือน) 
 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
 กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
 กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 

10.หลกัฐานการเงิน:   
- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 3 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการ
รับรอง  1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 7 วนัก่อนยืน่วีซ่า) 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้ม

ไปเป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement และยอดล่าสุดอพัเดท 7 วนันบัจากวนั
ยืน่วีซ่า จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 
 

************* ตอ้งเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน ************** 
 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
 หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุ

ช่ือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
 กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่า

เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 

 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 



 

 

 

EHC-TK-10D-ALLURE 
 

แบบฟอร์มการส ารองทีน่ั่ง 

10 วนั ล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเนียน (เรือยกัษ์) 
Royal Caribbean… Allure of the SEAs! 

บาร์เซโลนา – ปัลมาเดมายอร์กา (โซลเลอร์) – มาร์กเซย (อาร์ลส์) 
ลา สเปเซีย (ชิงเกว แตร์เร) - โรม – เนเปิลส์ (ซอร์เรนโต) - บาร์เซโลนา 

ราคาทัวร์ 99,900 บาท :   10-19 ต.ค. 2563 
17-26 ต.ค.2563  24 ต.ค.-2 พ.ย. 2563 

   

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ ห้องพกั 
(INSIDE/ 

BALCONY) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 
โปรดระบุ) 

สถานทูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการยืน่ 

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

       

       

       

       

       

หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัวา่ เป็นการท าวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้ 
 (รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าด้วยนะคะ เน่ืองจากต้องกรอกข้อมูลในการย่ืนวซ่ีา) 

ช่ือผู้ส ารองทีน่ั่ง............................................................... เอเย่นต์........................................................................ 
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อเีมล............................................................. 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

 


