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บาร์เซโลน่า - มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ - ปัลมา เดอ มายอร์กา - ถ า้แดรค เข้าชมมหาวิหารเลอซู - ฝร่ังเศส เมืองอาเล่ส์ 
- เมืองเอ็กซ์ ออง โพรวองส์ - เมืองมาร์กเซย์ - โพรวองซ์ - โฟสดินาโว - เมืองลุกกา - เมืองทิโวร่ี 

 เนินเขา TIBURTINE - ปราสาทแกนโดโฟ - เนเปิล - พระราชวังกาแซร์ตา - ปอมเปอี 
ชมวิวเนินเขา Montjuïc - ช้อปป้ิงถนนลารัมบลา ของบาร์เซโลน่า 
เพลิดเพลินกับการพักผ่อน และ สนุกสนานกับกิจกรรมภายในเรือ 
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ก าหนดการเดินทาง 
08-18 พ.ค.//10-20 ก.ค.//07-17 ส.ค.//18-28 ก.ย.//16-26 ต.ค. 2563  

( กรุณาส ารองท่ีน่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซ่า) 

วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร  
18.00 พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ 
21.15 ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเที่ยวบินที่ QR833 

 

วันที่ 2 โดฮา – บาร์เซโลน่า – มองเซอร์รัต – ซากราด้า – ลาลัมบลา 
00.25 ถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ือง)  
01.40 ออกเดินทางสู่เมืองบาร์เซโลน่า โดยสายการบิน กาต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR137 
07.40 ถึงเมืองบาร์เซโลน่า (BARCELONA) หลังผ่านพิธีการตรวจคน

เข้าเมืองแล้ว น าท่านเดินทางสู่เขามองเซอร์รัต (Montserrat) ที่สูง
ถึง 1,236 เมตร น ำท่ำนเขำ้ชมวิหำรซำนตำมำเรีย (Santa Maria de 
Montserrat) อันศักด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงภำยในวิหำรมีศิลปกรรมที่งดงำม
ตระกำรตำมำกมำย โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงประติมำกรรมรูปป้ันที่
ตกแต่งบนอำคำรทั้งหลำยที่งดงำม ภำยในวิหำร ประดิษฐำนพระ
แม่มำรีด ำ (Black Madonna หรือThe Virgin of Montserrat) อยู่ซ่ึง
ชำวสเปนซ่ึงนบัถือศำสนำคริสตค์ำทอลิกส่วนใหญ่เขำมีควำมเช่ือ
ว่ำภูเขำน้ีเป็นสถำนที่ศกัด์ิสิทธ์ิ 

เที่ยง บริการอาหารกลาวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่กรุงบาเซโลน่า ชมความงามของเมืองบาร์เซโลนา จำกนั้น น าท่านเข้าชมภายในมหาวิหารซากราด้า ฟา

มิเลียร์ (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่งส่ิงศักด์ิสิทธ์ิที่ สูง
ใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้ำงอย่ำงสวยงำมแปลกตำ 
ตั้ งแต่ปี ค.ศ.1882 เป็นผลงำนชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริยภำพ
ของ อนัโตนี เกำด้ี สถำปนิกผูเ้ลื่องช่ือ มหำวิหำรแห่งน้ี   น าท่าน
สู่ถนนช้อปป้ิงสายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา 
(Larambla) ย่ำนที่ มี ช่ือ เสียงที่ สุ ดของบำร์เซโลนำแหล่ง
ท่องเที่ยวอันเป็นที่ ช่ืนชอบของคนทุกวยั ถนนสำยเล็กๆ ที่มี
ควำมยำวเพียง  1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่ำประทับใจทั้ ง
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กลำงวนัและกลำงคืน อิสระให้ท่ำนไดช้้อปป้ิงตำมอธัยำศยั ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือสินคำ้และเส้ือผำ้แบรนด์เนมทั้ง H&M, 
ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปป้ิงสินค้ำแบรนด์เนมชั้นน ำซ่ึงมีร้ำน ตั้ งอยู่ตลอดแนวถนน Passeig de 
gracia ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือสินคำ้อำทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอื่นๆ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พักที่ NH COLLECTION HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่ 3 บาร์เซโลน่า – กูเอลปาร์ค - เรือส าราญ ALLURE OF THE SEAS  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ GUELL PARK (ชมภายใน) เป็นคอมเพลกซ์

สวนที่มีองค์ประกอบดำ้นสถำปัตยกรรม ตั้งอยู่บนเขำเอลกำร์เมล 
ในเขตกรำเซีย เมืองบำร์เซโลนำ ออกแบบโดยสถำปนิกชำว คำตำ
ลัน  อันตอนี เกำดี  และสร้ำงตั้ งแต่ปี  ค.ศ.1900-1914 มี พ้ืนที่
ค รอ บ คลุ ม  0 .1718  ต ร .ก ม  ท ำใ ห้ เป็ น ห น่ึ งใน ง ำน ด้ ำน
สถำปัตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปใต ้โครงกำรน้ีเป็นส่วนหน่ึงใน
สถำนที่ตั้งมรดกโลก ที่  เป็นงำนของ อนัตอนีเกำดี  

12.00 น ำท่ำนเชคอินขึ้นเรือส ำรำญที่ใหญ่ที่สุดในโลกล ำใหม่ล่ำสุดของ Royal Caribbean “Allure SEAS” ซ่ึงเป็นเรือส ำรำญที่
จะเปิดปฐมฤกษ์ในเส้นทำงล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในปี 2018 ร่วมเป็นสักขีพยำนเปิดหน้ำประวตัิศำสตร์ของเรือ
ส ำรำญที่จะทุบสถิติ เป็นเรือล ำใหญ่ที่สุดในโลก ประจ ำปี 2018 ด้วยระวำงเรือขนำด 225,282 ตัน จุผูโ้ดยสำรได้กว่ำ 
5,408 คน ห้อง 2700 ห้อง ชั้นโดยสำร 16 ชั้น พร้อมพนักงำนบนเรือทั้งหมด 2,164 ท่ำน สระว่ำยน ้ ำ 3 สระ ลิฟท์ 24 ตวั 
พร้อม Entertainment Complex ต่ำงๆ มำกกว่ำเรือล ำอื่น 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
บ่าย อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ ค ่านี้ พบกับกัปตันเรือและลูกเรือ พร้อมงานเลี้ยง Welcome Night หรือ 

Captain Night สุดหรู  เพื่อเป็นการต้อนรับทุกท่านสู่เรือ Allure (แต่งกายแบบสากล) 
**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Allure** 

 

วันที่4  ปัลมา เดอมายอร์ก้า 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) น ำท่ำนเที่ยวชมเมืองปัลมำ เดอ มำยอร์กำ (Palma de 

Mallorca) แห่งหมู่เกำะมำยอร์กำ (Mallorca) หมู่เกำะแสนสวยในประเทศสเปน ซ่ึงตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็น



  

- 4 - 

RYRK193891 

เกำะใหญ่ที่สุดในหมู่เกำะแบลีแอริก เมืองหลวงของเกำะคือเมืองปัล
มำเมืองซ่ึงเป็นจุดหมำยปลำยทำงกำรท่องเที่ยวในวนัหยุดที่ได้รับ
ควำมนิยมมำก น าท่านเดินทางสู่ ถ ้าแดรค (Drach Cave) แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงที่สุดของเกำะมำยอร์กำ้ โดยถ ้ำใตดิ้นแห่งน้ีถือว่ำ
เป็นหน่ึงในถ ้ำใตดิ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกดว้ย ชมควำมงดงำมของ
ธรรมชำติที่สรรคส์ร้ำงหินงอกหินยอ้ย และทะเลสำบใตดิ้น 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) โบสถส์ไตลโ์กธิคโรมนัคำทอลิก บำ้นคู่เมืองของเกำะ

มำยอร์กำ สร้ำงขึ้นตำมบญัชำของกษตัริยเ์จมส์ที่ 1 แห่งอำรำกอนในปี ค.ศ. 1229 และเสร็จส้ินในปี ค.ศ.1601 โดยใช้เวลำ
ร่วม 370 ปีในกำรก่อสร้ำง และไดม้ีกำรปรับปรุงตำมแบบ
ฉบับของอันโตนิโอ เกำด้ี สถำปนิกและผู้ออกแบบผู้มี
ช่ือเสียงแห่งเมืองบำร์เซโลน่ำในช่วงระหว่ำงปี ค.ศ.1901-
1914 น าท่านเข้าชมความงดงามภายในมหาวิหารแห่งปัล
มา ชมควำมงำมของสถำปัตยกรรมสไตล์โกธิคโรมันที่
ตกแต่งดว้ยสถำปัตยกรรมที่สวยงำม ตกแต่งดว้ยกระจกลำย
สีที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย จำกนั้นอิสระให้ท่ำนได้เดิน
เล่นและเก็บภำพควำมสวยงำมของเมืองตำมอธัยำศยั หรือ
จะเลือกซ้ือของฝำก ของที่ระลึกที่มีจ ำหน่ำยมำกมำย 

14.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปัลมา เดอ มายอร์กา 
16.00 น. เรือออกเดินทำงจำกท่ำเทียบเรือ ปัลมำ เดอ มำยอร์กำ มุ่งหน้ำสู่ท่ำเทียบเรือมำร์กเซย ์(โพรวองซ์) อิสระให้ท่ำนพกัผ่อน 

บนเรือส ำรำญหรูตำมตำมอธัยำศยั ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำรหรือนั่งเล่นในคลบั เลำจน์ หรือท ำกิจกรรมที่มี
ภำยในเรือส ำรำญมำกมำยไดต้ำมใจชอบไม่ว่ำจะเป็นชอ้ปป้ิงที่ร้ำนขำยสินคำ้ปลอดภำษีบนเรือ (Duty Free) ส่วนสันทนำ
กำรอื่นๆ อีกมำกมำย กิจกรรมควำมบนัเทิงอนัหลำกหลำยที่ท่ำนสำมำรถเลือกใชบ้ริกำรบนเรือส ำรำญ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ // หลังอำหำรอิสระให้ท่ำนพกัผ่อนตำมอธัยำศยัหรือสนุกสนำนกับ
กิจกรรมบนเรือ 

**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Allure** 
 

วันที่ 5 โพรวองซ์ – อาเล่ส์ – เอ็กซ์ โพรวองซ์ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 



  

- 5 - 

RYRK193891 

09.00 น. เรือจอดเทียบท่ำ ณ ท่ำเทียบเรือมำร์กเซย ์(โพรว
องซ์) ประเทศฝร่ังเศส จำกนั้นน าท่านเดินทางสู่
เมืองอาเล่ส์(Arles) เมืองประวตัิศำสตร์โบรำณ
เก่ำแก่ และเป็นเมืองที่แวนโก๊ะ เคยอำศัยอยู่ที่น้ี
ก่อน จะเสียชีวิต เมืองน้ีตั้งอยู่ริมแม่น ้ ำโรน เป็น
เมืองที ่ ค่อนขำ้งมีควำมโดดเด่นในดำ้นของ
โบรำณสถำนส ำคัญที่มี มำตั้ งแต่ยุคสมัยโร
มำเนสก์ และองค์กำรยูเนสโกยกให้เมืองอำเล่ส์ 
เป็นมรดกโลกไปในปี ค.ศ.1981 ในเขตเมืองเก่ำท่ำนจะไดส้ัมผสัควำมเป็นเมืองโรมนัโบรำณ น าท่านชมโบสถ์ โทรแปรง 
(St.Trophime Church) เป็นโบสถ์ที่สร้ำงขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 3 สร้ำงขึ้นในแบบของสถำปัตยกรรมโรมนั เป็นโบสถ์ที่
บิชอบคนแรกของเมืองอำเล่ส์ไดอ้ยู่สถำนที่แห่งนี้ น าท่านชมภายนอก สนามสู้วัวกระทิงต้ังแต่สมัยโรมัน (Les Arènes) 
ในปัจจุบนัที่น่ียงัถูกใชจ้ดังำนแสดงสู้ววักระทิง ประจ ำปีของเมือง Arles 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเอ็กซ์ ออง โพรวองส์” (Aix en Provence) ให้ท่ำนเดินเล่นชมเมืองเพื่อสัมผสักบัวิถีชีวิตของชำว

โพรวองส์ กบัผลิตภณัฑ์พ้ืนบำ้น ผกั และผลไม้
สดๆจำกไร่ ตลำดดอกไม้สด พร้อมชมอำคำร
บำ้นเรือนสไตลบ์ำร็อคที่หรูหรำ ซ่ึงอดีตเคยเป็น
เมืองเก่ำแก่ในสมัยโรมัน ที่มีควำมรุ่งเรืองเป็น
อย่ำงมำก  ต่อมำมีกำรปรับปรุง  และมีกำร
ก่อสร้ำงอำคำรที่สวยงำมมำกขึ้น ปัจจุบนัจึงเป็น
เมื อ งท่ อ งเที่ ยวที่ มี ควำมส ำคัญ เมื อ งห น่ึ ง 
โดยเฉพำะช่วงที่ มี เทศกำลดนตรีใน เดื อน
กรกฎำคม จำกนั้นเดินทำงสู่ “เมืองมาร์เซย์” (Marseille) เมืองท่ำที่ส ำคญัของประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองชำยหำดริเวียร่ำที่
งดงำม ซ่ึงไดช่ื้อว่ำเป็นประตูเมดิเตอร์เรเนียนของฝร่ังเศส  

16.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย์  

18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือลาสเปเซีย 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ // หลังอำหำรอิสระให้ท่ำนพกัผ่อนตำมอธัยำศยัหรือสนุกสนำนกับ

กิจกรรมบนเรือ 
**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Allure** 
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วันที่6 ลา สเปเซีย – Fosdinovo – Lucca 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
08.30 น. เรือจอดเทียบท่ำ ณ ท่ำเทียบเรือเมืองลำ สเปเซีย น าท่านเที่ยวชมเมืองโฟสดินาโว (Fosdinovo) เป็นเมืองเล็กๆ ในประเทศ

อิตำลีที่มีประชำกร ประมำณเพียง 4817 คน และเป็น
ที่ตั้ งของปรำสำท  Fosdinovo castle อยู่ท ำงตอน
เหนือของแควน้ทสัคำนี (Tuscany) ปัจจุบนัปรำสำท
แห่งน้ีกลำยเป็นพิพิธภณัฑ์ ภำยในจะมีห้องโถ่งกวำ้ง
ขวำงและและห้องต่ำงๆจะมีเฟอร์นิเจอร์ต่ำงๆ ที่เก็บ
รักษำไวเ้ป็นอย่ำงดีภำยในยงัประกอบด้วยปติมำ
กรรมต่ำงๆ ภำพวำด และส่ิงท่อที่มีตรำประจ ำ
ตระกูลของ “Spino Fiorito” อีกดว้ย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเที่ยวชมเมืองลุกกา (Lucca) เป็นเมืองคลำสสิกอีกเมืองหน่ึงใน

แคว้นทัสคำนี  ที่มี ช่ือ เสียงของเหล่ำนักท่องเที่ยวเป็นอย่ำงมำก 
เน่ืองจำกเมืองตั้งอยู่บริเวณทำงขึ้นเทือกเขำแอลป์ จึงเป็นสถำนที่นัก
ปีนเขำนิยมพกัที่เมืองน้ี ภำยในเมืองน้ีมีล่องร่อยของประวติัศำสตร์
จำกซำกโบรำณต่ำงๆตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 น ำท่ำนชม จตัุรัส ซำน มำติ
โน่ (San Martino Square) ให้ท่ำนเดินถ่ำยรูป และเดินเล่นจนเมือง 

16.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองลา สเปเซีย 
18.30 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือลา สเปเซีย เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือ ชิวิคตาเวคเคีย 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ // หลังอำหำรอิสระให้ท่ำนพกัผ่อนตำมอธัยำศยัหรือสนุกสนำนกับ

กิจกรรมบนเรือ 
**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Allure** 

 

วันที่7 ชิวิคตาเวคเคีย – ทิโวรี – ปราสาทแกนโดลโฟ  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย น าท่านออกเดินทางสู่เมืองทิโวร่ี ดินแดนที่เป็นส่วนหน่ึงของแควน้ลำซิโอ (Lazio) 

ตัวเมืองทิโวร่ี ตั้ งอยู่บนหน้ำผำสูง เหนือแม่น ้ ำอำเนียน (Aniene) ชมเนินเขำ TIBURTINE  ท่ำนจะได้พบว่ำทิวทัศน์
สวยงำมสุดลูกหูลูกตำจะเปิดตอ้นรับปลุกประสำทสัมผสัทุกอย่ำงให้สดช่ืน มีชีวิตชีวำ โดยเฉพำะเหล่ำวิลล่ำพกัร้อนของ
ชนชั้นสูงในสมยัก่อนเพ่ือสัมผสักบัควำมโรแมนติกจบัใจ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ปราสาทแกนโดโฟ (Castel Gandolfo) คำสเตลแกนโดลโฟ พระต ำหนักที่ประทบัพกัร้อนของสมเด็จ
พระสันตะปำปำ เป็นสถำนที่ศกัด์ิสิทธ์ิแห่งองค์พระประมุขแห่งคริสตจกัรโรมนัคำทอลิกมำนำนหลำยศตวรรษ ซ่ึงหมู่
อำคำรพระต ำหนัก ณ ที่น้ีมีควำมพิเศษตรงที่ถือเป็นเขต
กรรมสิทธ์ิของวำติกนัแมว่้ำมนัจะอยูภ่ำยนอกก็ตำม ควำม
ที่ท ำเลน้ีสวยงำมมองเห็นผืนน ้ ำสีครำมเบื้ องล่ำงและ
อำกำศดีจึงเป็นที่ที่จกัรพรรดิโรมนัทรงเลือกเป็นที่ประทบั
มำตั้ งแต่เมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว จนต่อมำ ก็กลำยเป็นสวน
แบบอิตำเลียนที่ร่มร่ืนและพระต ำหนักของโป๊ปจอห์น
ปอลที่ 2 ไดส้ร้ำงสระว่ำยน ้ ำขึ้นในที่ประทับฤดูร้อนเป็น
คร้ังแรก สถำนที่พกัร้อนแห่งน้ีไดม้ีบทเด่นขึ้นมำในหนำ้ประวติัศำสตร์เมื่อยคุนำซีเรืองอ ำนำจไดม้ีชำวยิวจ ำนวนหน่ึงเขำ้
มำลี้ภยักำรถูกไล่ล่ำอยูใ่นที่แห่งน้ีซ่ึงภำยในมีฟำร์มเรือนกระจกและมีกำรเลี้ยงสัตวเ์องจึงเป็นเสบียงส ำคญัที่ช่วยให้ทุกคน
อยูร่อดได ้ดงันั้นสถำนที่แห่งน้ีจึงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งองคผู์ป้ระทบัและกบัน ้ำพระทยัที่ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษยอ์ยำ่งไร้ขอบเขต 

16.00 น. น าท่านเดินทางกลับสู่เรือส าราญ 
18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ ชิวิคตาเวคเคีย เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือเนเปิลส์ 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ // หลังอำหำรอิสระให้ท่ำนพกัผ่อนตำมอธัยำศยัหรือสนุกสนำนกับ

กิจกรรมบนเรือ 
**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Allure** 

 

วันที่ 8 เนเป้ิล – กาแซร์ตา – ปอมเปอ ี
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ เนเปิล ประเทศอิตาลี น าท่านเดินทางสู่เมือง

กาแซร์ตา (Caserta) เมืองหลวงแห่งจงัหวดักำแซร์ตำ แห่งแวน้คมัปำเนีย
ของอิตำลี น าท่านเข้าชมพระราชวังกาแซร์ตา (Palace of Caserta) เป็น
อดีตพระรำชวงัที่ประทบัของกษตัริยแ์ห่งเนเปิลส์แห่งรำชวงศ์บูร์บง ที่ตั้ง
อยู่ที่เมืองกำแซร์ตำในประเทศอิตำลี พระรำชวงักำแซร์ตำเป็นหน่ึงใน
พระรำชวงัแบบบำโรกที่ใหญ่ที่สุดที่สร้ำงขึ้นในยโุรปในคริสตศ์ตวรรษที่ 
18 พระรำชวงัแห่งน้ีได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์กำร
ยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ในฐำนะที่เป็นงำนช้ินเลิศของยุคบำโรก กำร
ก่อสร้ำง  พระรำชวงักำแซร์ตำเร่ิมขึ้นในปี ค.ศ. 1752 โดยพระเจำ้ชำลส์ที่ 
7 แห่งเนเปิลส์ ผูท้รงท ำงำนอย่ำงใกลชิ้ดกบัสถำปนิกลุยจี วนัวีเตลลี เมื่อ
ทอดพระเนตรเห็นแบบจ ำลองส ำหรับพระรำชวงั พระเจำ้ชำลส์ก็ทรงพอ
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พระทยัมำก แต่พระองคก์็มิไดม้ีโอกำสที่จะไดบ้รรทมในพระรำชวงัแมแ้ต่เพียงคืนเดียว พระเจำ้ชำลส์ทรงสละรำชสมบตัิ
ในปี ค.ศ. 1759 เพ่ือไปเป็นพระมหำกษตัริยส์เปน กำรก่อสร้ำงด ำเนินต่อมำโดยพระรำชโอรสองค์ที่สำมและผูค้รองเน
เปิลส์ต่อมำคือพระเจำ้เฟอร์ดินำนดท์ี่ 4 แห่งเนเปิลส์  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางเข้าสู่ “ เมืองปอมเปอี ”  น าชมเมืองโบราณ 2,000 ปี ที่ถูกท าลายโดยลาวาของภูเขาไฟ วิโซเวียส ซ่ึงภูเขา

ไฟลูกนี้ระเบิดเอาดินโคลนเถ้าถ่าน และหินละลายทับถม
จมลงไปในดินในช่ัวเวลาไม่กี่นาทีเม่ือ พ.ศ.662 ประชาชน
นับหม่ืนต้องถูกฝังทั้งเป็นตายด้วยความทุกข์ทรมาน โดย
ไม่มีโอกาสหนีรอดออกมาได้เลย และปอมเปอี ก็ถูกลืมไป
จำกควำมทรงจ ำของชำวโลกต่อมำได้มีกำรฟ้ืนฟูศึกษำ
ประวตัิศำสตร์โบรำณช่ือปอมเปอีจึงถูกคน้พบแต่ไม่มีใคร
ทรำบว่ำอยู่ที่ไหน จนกระทั่ง พ.ศ.2291 ได้พบร่องรอย
ของซำกเมือง เมื่อร้ือดินที่ทับถมออกมำหมดแลว้ก็พบซำกเมืองที่ใหญ่โต และสร้ำงดว้ยหินอย่ำงแข็งแรง บำงแห่งพบ 
“ซากชาวปอมเปเอียน และสัตว์เลี้ยงของเขาที่ตายกลายเป็นหินยังคงสภาพเดิมทุกประการ ” แต่ทว่ำภำพนั้นจะเห็น
ลกัษณะของควำมหวำดกลวัต่อควำมตำยไดเ้ป็นอยำ่งดีบำงคนนั่งเอำมือปิดหน้ำตำยบำงคนนัง่ซบกบัก ำแพงบำ้นตำยก็มี 
ปอมเปอีจึงไดช่ื้อว่ำ “ซากเมืองแห่งความตาย ” 

16.30 น.  น าท่านกลับสู่ท่าเทียบเรือเนเปิลส์  
18.30 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือเนเปิลส์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือบาร์เซโลน่า 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ / หลงัอำหำรอิสระให้ท่ำนพกัผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำนกับ

กิจกรรมบนเรือ 
**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Allure** 

 

วันที่ 9 ร่วมสนุกพักผ่อนกับกิจกรรม บนเรือส าราญสุดหรู 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือ

นั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะ
เป็นช้อปป้ิงที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนำกำรอื่นๆ
อีกมำกมำยกิจกรรมควำมบันเทิงอนัหลำกหลำยที่ท่ำนสำมำรถเลือกใช้บริกำรบนเรือ
ส ำรำญ เช่น  
Public Room :บำร์และเลำจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment :ชมโชวพ์ิเศษที่ทำงเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลำจน์ 
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บำร์ต่ำงๆหลำกหลำย Sport and Activities :สระว่ำยน ้ ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ Spa and Wellness :ห้องสปำ 
ห้องสตรีม บิวต้ี ซำลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมำกมำย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ พิเศษค ่าคืนก่อนการจากลา งานเลีย้งอ าลาของกัปตันเรือ (แต่งกายแบบ

สากล) 
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอธัยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

 หมำยเหตุ***   ในคืนน้ีหัวหนำ้ทวัร์จะแจก ป้ำยผูกกระเป๋ำส ำหรับน ำลงจำกเรือให้แก่ทุกท่ำน และในตอนกลำงคืนให้น ำกระเป๋ำของท่ำนไวห้นำ้ห้องไป
ตั้งแต่กลำงดึกแลว้พนกังำนจะน ำกระเป๋ำของท่ำนไปเตรียมไว ้และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆท่ีท่ำนใช้จ่ำยบนเรือ  จะถูกส่งมำให้ท่ำนตรวจเช็คและ
ช ำระในวนัรุ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 10 บาร์เซโลนา – ชมเมือง – ช้อปป้ิง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
05.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือบาร์เซโลน่า 
08.00 น. น าท่านเชคเอาท์ออกจากเรือส าราญ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ 
 น าท่านขึ้นสู่จุดชมทิวทัศน์รอบตัวเมือง บนยอดเขา “มองต์จูอิค” Mont Juic เป็นเนินเขำในบำร์เซโลน่ำ ที่มีทศันียภำพ

อนังดงำม ทำงดำ้นตะวนัออกของเนินเขำยงัมีหนำ้ผำสูงชนัซ่ึงท ำหนำ้ที่เป็นดัง่ก ำแพงเมือง ส่วนดำ้นบนเป็นที่ตั้งของป้อม
ปรำกำรหลำยแห่ง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านสู่ ลา โรคค่า เอาท์เลต (La Roca Village Shopping Center) เอำทเ์ลตแบรนดเ์นมขนำดใหญ่ใกลเ้มืองบำร์เซโลน่ำ 

มีสินค้ำแบรนด์เนมมำกมำย อำทิ  เช่น Camper, Coach, Gucci, Guess, G-Star, Lacoste, Loewe, MaxMara, Ray Ban, 
Samsonite, Tag Heuer, Timberland, Versace, etc. อิสระให้ท่ำนช้อปป้ิงตำมอัธยำศัย จำกนั้นได้เวลำอันสมควรน ำท่ำน
ออกเดินทำงสู่สนำมบิน 

22.30 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR142 
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วันที่ 11 โดฮา – กรุงเทพฯ  
05.40 เดินทางถึงสนามบิน โดฮา ประเทศการ์ต้า 
08.40 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR832 
19.00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่

ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตั ดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การ
ตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ เม่ือท่านท าการจองและช าระเงินมัดจ าแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขของทางบริษัทฯแล้ว 

 

☺☺☺☺ ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ☺☺☺☺ 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 

ช่วงออกเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

08-18 พ.ค. 2563 103,900 103,900 103,900 65,900 

ก.ค.-ส.ค. 2563 109,900 109,900 109,900 65,900 

ก.ย.-ต.ค. 2563 105,900 105,900 105,900 65,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-บำเซโรน่ำ-กรุงเทพฯ 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถที่ช ำนำญเส้นทำง  
 ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ 
 ค่ำประกนัอุบตัิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรรมธรรม)์ หำกอำยเุกิน 75 ปี ท่ำน 
ตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม 

 ค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำยโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คนืให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำน
จะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  
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 ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ (16 EURO) 
 ค่ำทิปบริกร ที่คอยบริกำรในเรือ (120 USD) 
 บริกำรขนสัมภำระขึ้นลงเรือ 
 รวมค่ำห้องพกัภำษีท่ำเรือและค่ำบริกำรต่ำงๆภำยในเรือ 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3 % 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ำมนัที่ทำงสำยกำรบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหัน 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร  
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ระหว่างการท่องเทีย่ว โดยเฉลีย่ 100 บาท / ท่าน / วัน(หากท่านประทับใจในการเดินทาง)  

 
เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก  50,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง 
Passport  มำยงับริษทั และค่ำใช้จ่ำยส่วนที่เหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำน
ยกเลิกกำรเดินทำง 

ช ำระเงินโดยโอนเงินเขำ้บญัชีกรรมกำรบริษัท รกัย้ิมทวัร ์ชื่อบญัชี : อรินทรช์ยำ  บรรเจิดศิริ 
 ธนำคำรกสิกรไทย  เลขท่ี  760-2-60427–0 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั  

   ธนำคำรไทยพำณิชย ์ เลขท่ี  405-0-14046-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

    ธนำคำร กรุงเทพ  เลขท่ี  919-0-20407–4 สำขำสุขุมวิท 77 (ประเวศ)  

 ธนำคำรกรุงไทย เลขท่ี  845-0-11221-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

         ธนำคำรทหำรไทย เลขท่ี  262-2-02142-2 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั 

หลงัจำกท ำกำรโอนเงินแลว้รบกวนส่งหนำ้หนังสือเดินทำง(พำสปอรต์)พรอ้มระบุหมำยเลขโทรศพัทต์ิดต่อกลบั

ระบุโปรแกรม วันเดินทำงมำท่ีไลนอ์อฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour / rakyimtour2 / 

0613934433 / 0818171514 / 0936952758 / suksiritrip   หรืออีเมลล ์

 E-Mail: rakyimtour@gmail.com 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเมื่อไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งน้อย 20 
ท่ำน และหรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืน
เงินให้ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจดัหำคณะทวัร์อื่นให้ ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 
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 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหนำ้ทวัร์และ
เหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ 
และออกประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ 
ทำงบริษทัฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 หมายเหตุ 

• ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับ
จากทางสถานทูต เน่ืองจำกบริษทัจะตอ้งใช้เอกสำรต่ำงๆที่เป็นกรุ๊ปในกำรย่ืนวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัที่คอนเฟิร์
มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถย่ืนวีซ่ำให้กบัทำงท่ำน
ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

• หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรย่ืนวีซ่ำเด่ียว 
ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำย่ืนวีซ่ำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต  โดยมีเจำ้หน้ำที่ของบริษทั
คอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็น
ผูก้  ำหนด ท่ำนที่มีควำมประสงค์จะย่ืนวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมที่
สถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรย่ืนวีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำว่ำวีซ่ำให้กบัทำงท่ำน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่
เกิดขึน้ดังต่อไปนี้ 

• ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว่้ำจะผ่ำน
หรือไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 

• ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรที่ส ำคญัในกำรย่ืนวี
ซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนตอ้ง
ถูกหักบำงส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะ
เสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

• ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดน
ค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรกของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัที่เขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% 
ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจงให้ท่ำนเขำ้ใจ 
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• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
100% 

• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ  กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือ
ต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหน่ึงอยำ่งใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่
รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้
กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ า
กับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจ
ขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วนัขึ้นไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย 20,000 บำท    

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  20 วนัขึ้นไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  70 % ของรำคำทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  15 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิ้วมือทุก
ท่าน) 

 หนังสือเดินทางที่เหลืออายใุช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตว่ำงอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะ
เดินทำง  

 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ที่มีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงั
ไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนกังานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำร
ออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์
และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงนิของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทน

กำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 

เดือน กรุณำสะกดช่ือให้ตรงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำที่ท่ำนจะใชย่ื้นวีซ่ำ (ใชเ้วลำ
ด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
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* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละ
ชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำง
ทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยที่ว่ำกำร
อ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่ำท่ำน
จะถูกปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ ง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำย
สุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำร
เพิ่มเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุ
เท่าน้ัน กำรปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเทีย่ว  ทำง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั 
โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็น
หลกั 

 
 


