
 

10 วนั ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนีย่น (เรือส าราญที่ใหญ่ที่สุดในโลก)
 

Royal Caribbean… Allure of the Seas! 

 

        
โปรโมชั่น...สายการบินเตอรก์ิช แอร์ไลน์ (TK) 

 พฤษภาคม – ตุลาคม 2563 ราคาเริ่มต้นที่  99,900 บาท 

บาร์เซโลน่า- ปัลมา เดอ มายอร์กา (โซลเลอร์)- มาร์กเซย์ (อาร์ลส์) ลา สเปเซยี (ชิงเกว เตเร่) - 

โรม - เนเปิ้ลส ์(ซอร์เรนโต) - บาร์เซโลน่า 

(พิเศษ!! ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ) (ไม่รวมค่าวซีา่เชงเก้น /รวมทิปไกด ์คนขับแล้ว) 

 

ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมกีารปรับเปลี่ยนทา่เทยีบเรือ ซึ่งทางทัวร์จะท าการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าต่อไป ท่องเที่ยว Shore Excursion 

ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ 

 

 

 

 

 



 

 

ราคา  99,900.-  = 9-18 พ.ค./ 20-29 ม.ย./ 19-28 ก.ย./ 10-19 ต.ค./ 17-26 ต.ค./ 24 ต.ค.-2 พ.ย. 

ราคา  102,900 .- = 9-18 พ.ค. (เร ิม่ตน้หอ้งพกัแบบมรีะเบยีงสว่นตวั) 

ราคา  103,900 .- = 4-13 ก.ค. / 25 ก.ค.-3 ส.ค. 

ราคา  119,900 .- = 8-17 ส.ค. (มเีฉพาะหอ้งแบบมรีะเบยีง) 

Royal Caribbean… Allure of the Seas! 

เรือมีขนาด 225,282 ตัน จผุู้โดยสารได้กว่า 6,296 คน มีทั้งหมด 18 ชั้น 

ประเภทห้องพัก (เตียงสามารถแยกเป็น เตียงคูไ่ด้) 

 

- หอ้งพกับนเรอืแบบกรุ๊ปจะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่( TWN/DBL)  ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 

ทา่น / 3 เตยีง (TRIPLE ROOM) ตอ้งทําการตรวจสอบกบับรษิทั เนือ่งจากหอ้งพกับนเรอื ทีส่ามารถพกัได ้3 

ทา่น มจีํานวนจํากดั 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการจดัเลขหอ้งพกัใหกบัคณะ เนือ่งจากหอ้งพกับนเรอืเป็นการจองแบบกรุป๊ และ 

ข ึน้อยูก่บัขอ้กําหนด ของประเภทหอ้งพกัในระดบัทีต่า่งกนั ซึง่อาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัหรอื ช ัน้

เดยีวกนั ตามทีล่กูคา้ตอ้งการ 

- ท ัง้นีห้อ้งพกัแบบมระเบยีงทีจ่องแบบกรุป๊ อาจเจอหอ้งทีต่ดิเรอืชูชพีได ้

 

หอังพกัมรีะเบยีงววิทะเล (Ocean View with Balcony) 

 
 

หอ้งพกัมรีะเบยีงววิสวน (Central Park View with Balcony) 

 
 

หอ้งพกัแบบ Inside 



 

วันแรก กรงเทพฯ 

 
18.30 น.   คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ U (แถวU14-18) ประตูทางเขา้ที ่9 หรอื10 

อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอรฺเช็คอนิสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) ณ สนามบนิสวุรรณ
ภมู ิ

21.45 น.   ออกเดนิทางสู ่นครอสิตันบลู ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิ TK 65 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ชัว่โมง) 
เพลดิเพลนิ กับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสี่วนตวัทุกทีน่ ัง่ สายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารคํา่ และ
อาหารเชา้ ระหว่างเทีย่วบนิสู ่นครอสิตันบล ูประเทศตรุก ี

 

วันทีสอง อิสตันบลู - บาร์เซโลน่า 

 
04.10 น.  เดนิทางถงึกรุงอสิตันบลูแวะเปลีย่นเครือ่ง เทีย่วบนิ TK1853 อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี

ภายใน สนามบนิซึง่มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย 

07.25 น.  ออกเดนิทางจาก สนามบนิอสิตนับลู (IST) สูส่นามบนิบารเ์ซโลนา่ (BCN) โดยสายการบนิเตอรก์ชิ 

แอรไลน ์บรกิารอาหารเชา้บนเครือ่งบนิ (ใชเวลาบนประมาณ 4 ชม.) 

10.00 น.   เดนิทางถงึสนามบนิบารเ์ซโลน่า ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงศลุกากร  

 

กลางวนั     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย          นําทานเทีย่วชม ยา่นเมอืงเกา่โกธคิควอเตอร ์(Gothic Quarter) หนึง่ในยา่นท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง

แห่งหนึง่ของเมอืงบารเ์ซโลน่าในแง่ของสถาปัตยกรรมโบราณอันงดงาม ในอดีตย่านเมอืงเก่ารมิท่าเรอื

แห่งนี้เป็นแหล่งอาศัยของชมุชนชาวยวิ ซึง่กลุ่มอาคารในปัจจบุันไดม้กีารถูกบรูณะใหม้คีวามโมเดริน์มาก

ขึน้ นําท่านแวะถ่ายรูปกับ วหิารแหง่บารเ์ซโลนา่ (Cathedral of  Barcelona) หรอืชือ่อยา่งเป็น

ทางการ คอื The Cathedral of the Holy Cross and Saint Eulalia วhหารสไตลโ์กธคิโบราณซึง่ม ีความ

สวยงามไมแ่พซ้ากราด า แฟมเิลยีร ์ใชเ้วลากอ่สรา้งราว 200 ปี  

15.00 น. นําทา่นเชค็อนิขึน้ เรอืสําราญที ่Royal Caribbean, Allure of the SEAs 

18.00 น. เรอืสําราญเดนิทางออกจากทา่เทยีบเรอืบารเ์ซโลน่า มุง่หนา้สูท่่าเทยีบเรอืปัลมา เดอ มายอรก์า้ ประเทศ

สเปน 

 

คํา่              รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืสําราญ  

 หลงัอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

 



 

วันท่ีสาม ปัลมา เดอ มายอร์ก้า - โซลเลอร์ 

 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืสําราญ 

08.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ที ่ทา่เรอื ปลัมา เดอ มายอรก์า (Palma de Mallorca) หมูเ่กาะมายอรก์า (Mallorca) 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโซลเลอร ์(Soller) เมอืงทอ่งเทีย่วในชนบทเล็ก จากเมอืงปัลมา เดอ มายอรก์า เมอืง

นีม้ปีระชากรอาศัยเพยีง 14,000 คน เป็นหนึง่ในเมอืงวนิเทจทีม่เีสน่หย์อ้นยคุน่าหลงไหล 

 นําทา่นชม จตัรุสั Plaza de la Constitucion จดุนัดพบของชาวเมอืงในวันหยดุและเป็นแหล่งท่องเทีย่ว

ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นน่ารักๆ และคาเฟ่มากมาย นําท่านเขา้ชม โบสถเ์ซนตบ์าโธมวิ (Church of St 

Bartomeu) โบสถโ์บราณยคุศตวรรษที ่16 ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณจัตุรัสแห่งนี้ ไดรั้บการบรูณะเมือ่ปี ค.ศ.1904 

และออกแบบโดยสถาปนกิชาวคาตาลัน นาม Joan Rubio หนึง่ในศษูยเ์อกของศลิปินเอกแห่งสเปน อันโตนิ

โอ เกาด ภายในคงความสวยงามดัง้เดมิแบบโกธคิ ในขณะทีภ่ายนอกออกแบบใหมใ่หม้คีวามทันสมัย แบบ

โมเดรนิ ไดเ้วลาสมควรนําท่านเดนิทางดว้ยรถแทรมสายวนิเทจ ที่ขับเคลื่อนดว้ยพลังงานไฟฟ้า เปิด

ใหบ้รกิารครัง้แรกเมือ่วันที ่4 ต.ค. 1913 สูเ่มอืงพอรต์ ด ิโซลเลอร ์(Port de Soller) เมอืงท่าซึง่ตัง้อยูบ่น

อา่วรูป เกอืกมา้ทางตอนเหนือของเมอืงโซลเลอร ์มปีระชากรอาศัยเพยีงราว 3,000  คน เป็นเมอืงรสีอรท์

ขนาดเล็กที ่เหมาสําหรับนักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางมาตากอากาศและตอ้งการความเงยีบสงบไมวุ่น่วาย นําท่าน

เดนิเทีย่วชมบรเิวณชายหาดทีเ่ต็มไปดว้ย รา้นอาหาร คาเฟ่ และรา่นขายสนิคา้พืน้เมอืง 

 จากนัน้ไดเ้วลาสมควรนําท่านเดนิทางดว้ยรถโคช้กลับสู่เมือง ปัลมา เดอ มายอร์กา (*หากรถแทรมไม่

สามารถรองรับคณะได ้บรษัิทจะนําทา่นเดนิทางดว้ยรถโคช้แทน) 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรอืสําราญ 

บา่ย           นําท่านแวะถ่ายรูปกับ มหาวหิารเลอซ ู(La Seu,Cathedral of Palma) โบสถส์ไตลโ์กธคิโรมันคาทอรลคิ 

คู่บา้นคู่เมอืงของเกาะมายอร์กา สรา้งขึน้ตามบัญชาของกษัตรยิเ์จมสท์ี่ 1 แห่งอารากอนในปี ค.ศ.1229  

และ เสร็จสิน้ในปี ค.ศ.1601 โดยใชเ้วลารวม 370 ปีในการกอ่สรา้ง และไดม้กีารปรับปรุงตามแบบฉบบขอ

งอนโตน โอ เกาด สถาปนกและผออกแบบผมชอเสยงแหงเมองบารเซโลนาในชวงระหวางป ค.ศ.1901-

1914 ชมความ งามของสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิโรมันทีต่กแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ตกแต่งดว้ย

กระจกลายสทีีใ่หญ ทีส่ดุในโลกอกีดว้ย 

 

15.00 น.   นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เทยีบเรอืมารก์เซย ์

16.00 น. เรอืออกเดนิทางจากทา่เทยีบเรอืมารก์เซย ์มุง่หนา้สู ่ทา่เทยีบเรอืลา สเปเซยี 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืสําราญ 

 

 
 

วันท่ีห้า ลา สเปเซีย 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืสําราญ 

08.30 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เทยีบเรอื ลา สเปเซยี (La Spezia) ประเทศอติาล ี

 นําท่าน น่ังรถไฟสชงิเกว่ แตรเ์ร (CINQUE TERRE) หมู่บา้นเล็กๆ ทีต่ัง้อยู่บนชายฝ่ังรเิวยีร่าของอติาล ี

หมูบ่า้น สสีันสดใส 5 หมูบ่า้นทีเ่รยีงรายกันอยูร่มิทะเลลกิูเรยี อดตีบรเืวณนี้เคยเป็นชมุชนชาวประมงอาศัย



 

การจับปลาและปลกูไรอ่งุน่ตามแนวชายเขา ดว้ยเสน่หข์องเมอืงรมิทะเลทีค่งความเป็นธรรมชาต ิจงไดร้บีการ

ประกาศเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ้หมู่บา้นทัง้หา้คือ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, 

CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE 

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย นําทา่นชมความงามของหมูบ่า้นรโิอแมกจโิอเร (Riomaggiore) หมูบ่า้นเล็กๆ ทีม่เีสน่หแ์ละบรรยากาศ

เหมอืนเมอืงตุ๊กตาบา้นเรอืนสสีดใสตัง้ลดหลั่นกันบนหนา้ผาทีป่กคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจีทําใหก้ลายเป็น

สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮติที่หากมโีอกาสตอ้งเขา้มาสัมผัส อสิระใหท้่านชมความงดงามและถ่ายรูปตาม

อธัยาศัยไดเ้วลานําทา่นเดนิทางกลับโดยรถไฟกลับสู ่ทา่เรอืลา สเปเซยี 

 

 
 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืสําราญ หลังอาหารอสิระใหท้่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

หรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

17.00 น. นําทา่นเดนิทางกลับสู ่ทา่เรอื ลา สเปเซยี 

18.00 น. เรอืออกเดนิทางจากทา่เรอื ลา สเปเซยี (La Spezia) เพือ่มุง่หนา้สู ่ทา่เรอืชวิคิตาเวคเคยี 

 

 

วันท่ีหก โรม - วาติกัน  

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืสําราญ 

07.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืชวิคิตาเวคเคยี ประเทศอติาล ี

 นําทา่นเดนิทางสู ่นครรฐัวาตกินั (Vatican) รัฐอสิระทีเ่ล็กทีส่ดุและเป็นศนูยก์ลาง ของศาสนาครสตนกาย 

โรมนัคาทอลกิ 

 จากนัน้นําท่านแวะถ่ายรูปดา้นนอกกับ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St. Peter’s  Basilica) ซึง่ไดรั้บการขนาน

นามว่าเป็นมหาวหิารทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก รูจ้ักกันโดยชาวอติาลวีา Basilica di San Pietro in Vaticano หรอื 

เซน็ตปี์เตอรบ์าซลิกิา (Saint Peter's Basilica) มหาวหิารนเป็นมหาวหิารหนึง่ในสีข่องมหาวหิารหลักในกรุง

โรมประเทศอติาล ีจากนัน้นําทา่นเขาชมพพิธิภณัฑค์าปโตลเน (Capitoline  Museum) หนึง่ในพพิธิภัณฑท์ี่

มชี ือ่เสยีงและเก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหนึง่ของกรุงโรม จุดเริม่ตน้ของการ ก่อตัง้พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้ในอดตี เริม่จาก

พระสนตะปาปา โป๊ป ซกิตสุ ที ่4 (Pope  Sixtus  IV) ไดบ้รจิาคทอง สัมฤทธิโ์บราณ หรอื Ancient Bronze 

ใหแ้ก่ชาวกรุงโรม เมื่อปี ค.ศ.1471 หลังจากนั้นงานสะสมมาขึ้นเรื่อยๆ แวะถ่ายรูปกับโคลอสเซียม 

(Colosseum) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นสนามกฬีา กลางแจง้ขนาดใหญ่เรืม่

สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดิเ์วสปาเซยีนแห่งอาราจักรโรมันและสรา้งเสร็จในสมัยจักรพรรดิต์ติัส (Titus) 

สามารถจคุนกวา่ 50,000 คน 



 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย นําท่านชม นํา้พุเทรวี ่(The  Trevi  Fountain)  น้ําพุทีเ่หล่านักท่องเทีย่วนืยมมาโยนเหรยีญอธษิฐาน

เพือ่ใหไ้ดก้ลับมาเยอืนกรุงโรมอกีครัง้ ไดเ้วลานําท่านสูย่า่น บันไดสเปน (Spanish Step) แหล่งนัดพบของ

ชาวโรมและนักทองเทีย่วทั่วโลก เป็นจตุรัสทีม่อีาคารสวยงามและจําหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ อสิระให ้

ท่านชอ้ปป้ิง สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิLouis Vuitton, Prada, Dior, Chanel และอืน่ๆอกีมากมาย 

หรอืจะเลอืกเกบภาพ บรรยากาศใจกลางเมอืงบรเิวณ บันไดสเปน ใหท้่านสัมผัสบรรยากาศเมอืงหลวงของ

อติาล ีอสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

17.30 น. นําทา่นเดนิทางกลับสูท่า่เรอืชวิคิตาเวคเคยี 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืสําราญ  

20.00 น. เรอืสําราญออกจากทา่เทยีบเรอืชวิคิตาเวคเคยีมุง่หนา้สูท่า่เทยีบเรอืคานส ์ฝร่ังเศส 

 

 
 

วันท่ีเจ็ด เนเปิ้ลส์ - ซอร์เรนโต 

 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืสําราญ 

07.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอื เมอืงเนเป้ิลส ์ประเทศอติาล ี

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซอรเ์รนโต ้(Sorrento) เมอืงชายทะเลทีม่ตีัวเมอืงเรยีงรายตามแนวของผาหนิสงู

ทวิทัศน ์สวยงามเหลานีไ้ดส้รา้งความประทับใจใหนั้กทอ่งเทีย่ว จนเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีง นําท่าน

แวะถายรูป กับ อารามซานฟรานเซสโก (Church and Cloister of San Francesco) สํานักสงฆ์

โบราณตัง้แตย่คุศตวรรษที ่8 ซึง่สรา้งขึน้อยูบ่รเิวณรมิฝงูใกล้กับท่าเรอืของเมองซอรเรนโต โดยตัวโบสถถ์กู

สรา้งขึน้ภายหลังอยูใ่นอาณาเขตเดยีวกนัชว่งศตวรรษที ่14 แบบสไตลบาโรกดว้ยหนิออ่นสขีาวนวล  

 จาก นัน้นําทา่นแวะถา่ยรปูกบัวหิารแหง่ซานแอนโตนโิน ซึง่สรา้งขึน้เพือ่อทุศิแกนั่กบญุผูอ้ปุถัมถเ์มอืซอรเรน

โต อกีหนึง่ส ิง่กอ่สรา้งทาง ศาสนาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแห่งหนึง่ของเมองซอรเรนโต สร่างขึน้ดว้ยสไตลบาโรก อยู่

บรเิวณจตรัุสซานแอนโตนโน 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย นําท่านเดนิทางกลับสู ่เมอิงเนป้ิลส (Naples) หรอืทีน่ยิมเรยีกเป็นภาษาอติาลวีา่ เมอืงนาโปล ี(Napoli)  

ทีไ่ดรั้บการยอมรับจากทั่วโลกอกีทัง้ยังเป็นเมอืงหลวงของจังหวดเนเป้ิลส ์(Province of Naples) และ

แควน้กมัปาเนยี (Campania) แควน้ทีต่ัง้อยูท่างทศิใตข้องประเทศอติาลนัีน้เองเมอืงเนเป้ิลส ์ตัง้อยูท่ีช่ายฝ่ัง

ดา้นตะวันตกของอติาลตีดิกบัอา่วเนเป้ิลส (Naples Bay) กึง่กลางระหว่างพืน้ทีภ่เูขาไฟสองแห่ง นําท่านชม

และถ่ายรูปกับจตุรัสเพิลบิสซิโต หนึ่งในจุตุ รัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองเนเป้ิลส์ นําท่านเขา้ชม 

พระบรมมหาราชวังแหง่เมอืงเนเป้ิลส ์(Royal Palace of Naples) เปน 1 ใน 4 ของทีพํ่านักของกษัตรยิแ์ห่ง

ราชวงศบ์รูบ์ง(BourbonKings) หนึง่ในราชวงศท์ีสํ่าคัญทีส่ดุในทวปียโุร อสิระใหท้า่นไดม้เีวลาชอ้ปป้ิงสนิคา้

แบรนดเ์นมและสนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศัย 

 

17.30 น. นําทา่นเดนิทางสูท่า่เทยีบเรอื เมอืงเนเป้ิลส ์



 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืสําราญ หลังอาหารอสิระให ้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

หรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

20.00 น. เรอืออกเดนิทางจาก ทา่เรอืเมอืงเนเป้ิลส ์เพือ่มุง่หนา้สู ่ทา่เรอืบารเ์ซโลน่า ประเทศสเปน 

 

วันท่ีแปด AT SEA 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืสําราญ 

 อสิระใหท้่านพักผ่อน บนเรอืสําราญหรอืตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลอืกรับประทานอาหารหรือน่ังเล่นใน 

คลับ เลาจน์ หรือทํากจิกรรมที่มภีายในเรอืสําราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นชอ้ปป้ิงที่รา้นขาย

สนิคา้ ปลอดภาษีบนเรอ (Duty Free) และสวนสันทนาการอืน่ๆอกีมากมาย กจิกรรมความบันเทงิอืน่

หลากหลายทีท่า่นสามารถเลอืกใชบ้รกิารบนเรอืสําราญ เชน่ 

 Public Room : บารและเลาจน ์หอ้งสมดุ หอ้งอนิเตอรเ์นต 

 Entertainment : ชมโชว์พเิศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกน่ังเล่นในคัลบ เลาจ์น บาร์ ต่างๆ 

หลากหลาย สไตล ์คาสโิน ดสิโกเธค หอ้งเลน่เกม 

 Sport and Activities : สระวา่ยนา สปอรท์คอรท ฟิตเนต มนิกิอลฟ์ 

 Spa and Wellness : หอ้งสปา หอ้งสตรมี บวิตี ้ซาลอน โยคะ และอนืๆ มากมาย 

 

กลางวนั     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรอืสําราญ 

 

คํา่             รบัประทานอาหารคา ณ หอ้งอาหารภายในเรอืสาญ 

หมายเหต ุ กอ่นเรอืกลับเทยีบทา่ในคํ่าวันนีท้า่นจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสตีา่งๆ ซึง่เป็นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋าลง 

 จากเรอืทา่นจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญว่างไวห้นา้หอ้งโดยแยกขา้วของเครือ่งใชท้ีจํ่าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดนิทาง

ใบเล็กเพราะเจา้หนา้ทีข่องเรอืจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตัง้แต่กลางดกึและบัญชคี่าใชจ้า่ยต่างๆ

ถกูสง่มาใหท้า่นตรวจเชค็กอ่นทําการชําระในวันรุง่ขึน้ สําหรับทา่นทีต่อ้งการชําระผา่นบัตรเครดติ ทางบรษัิท 

เรอืจะชารจ์คา่ใชจ้า่ยผา่นบตัรเครดติทีท่า่นไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวันทีท่า่นเชค็อนิโดยอตัโนมตั ิ

 

วันท่ีเก้า บาร์เซโลน่า 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืสําราญ 

07.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ที ่ทา่เรอืบารเ์ซโลนา่ 

08.30 น. นําทา่นเชค็เอา้ทออกจากเรอืสําราญ พรอ้มรับกระเป๋าสมัภาระ 

 นําท่านเดนิทางสู ่La Roca Village (ระยะทาง 37 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี ชอ้ปป้ิงเอา้ท

เลต ซึง่มสีนิคา้แบรน์ดเนม ลดราคาขายกว่า 140 บตูคิ อาทเิชน ARMANI, BURBERRY, COACH, GUCCI, 

GEOX, GUESS, LACOSTE, LONGCHAMP, MICHAEL KORS, PANDORA, POLO RALPH LAUREN, 

SAMSONITE, THE NORTH FACE, TOD’S, TUMI, และอืน่ๆอกีมากมาย อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงบารเซโลนา (ระยะทาง 37 กม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี 

 

กลางวนั      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย นําทา่นถา่ยรปูกบัมหาวหิารซากราดา ฟามเลยร (Sagrada  Familia) สัญลักษณหางสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ทีส่งูใหญ่

ถงึ 170 เมตร ออกแบบกอสรางอยางสวยงามแปลกตาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1882 โบสถ์ทีส่รา้งไม่เสร็จนเป็น

สญัลักษณ์ของบารเซโลน่า เปนงานชนยอดทแสดงถงอจฉรยภาพของ เกาด สถาปนิกผูเ้ลือ่งชือ่ มหาวหิาร

แหง่นีม้คีวามสงู 170 เมตร ตัง้อยูบ่นถนน Carrer de Mallorca  

 

16.00 น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิบารเ์ซโลนา่ (BCN) เพือ่เชค็อนิและทํา Tax Refund 

19.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิบารเ์ซโลน่า สนามบนิอสิตนับลู โดยเทีย่วบนิที ่TK1856  

 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ชัว่โมง) สายการบนิมบีรกิารอาหาร เครือ่งดืม่  

23.30 น. เดนิทางมาถงึสนามบนิอสิตนับลู ประเทศตรุก ีเพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

 



 

วันท่ีสิบ กรงุเทพฯ 

 

01.25 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิ TK68 มบีรกิารอาหาร 2 รอบ คอือาหารคํ่าและอาหารเชา้ 

15.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรภมู ิกรงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ - ลง ตามราคานํา้มนัทีป่รบัข ึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิ ทีส่ายการบนิประกาศ

ปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนีเทา่น ัน้ (คดิ ณ วนัที ่31 ส.ค.2562) ** 

 

ขอ้แนะนําและแจง้เพือ่ทราบ 

-กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

-กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกนิ 20 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น้ําหนักไมเ่กนิ 7กก. 

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วลอ่งเรอืสําราญ (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

-ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิเตอรกชิ แอรไลน์ (กระเปาเดนทาง นน. ไมเกน 20 กก./ทาน) 

-คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีนามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

-คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลับจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภัยไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 85 ปี) 

-คา่ภาษี (Port Fee) ในทกประเทศ และคา service fee ของทางเรอ 

- คา่อาหารทกมือ้ตามระบ,ุ คาพาหนะ หรอืรถรบ-สง่ ระหวา่งนําเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

- เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

- คา่วซีา่เชงเกน ประมาณ 2,800 - 3,000 บาท 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

การชําระเงนิ 

งวดที ่1 : สํารองทีน่ั่งจา่ย 45,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วันหลังไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดนิทางแน่นอน  

สํารองทีน่ั่ง (ผูเ้ดนิทางพักเดีย่ว) ทา่นละ 60,000 บาท 

งวดที ่2 : ชําระสว่นทีเ่หลอื 60 วัน ลว่งหนา้กอ่นออเดนิทาง 

 

กรณียกเลกิ 

* ยกเลกิ 120 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง (ไมม่คีา่ใชจ้า่ย) 

* ยกเลกิ 90-119 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่มดัจํา25% 

* ยกเลกิ 60-89 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่มดัจํา 50% 

* ยกเลกิ 30-59 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่มดัจําเต็มจํานวน 

* ยกเลกิ 08-29 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่ใชจ้า่ยเต็มจํานวน 

* ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 7 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่ใชจ้า่ยเต็มจํานวน 

***หากมการยกเลกิการจองทัวร์ หลังไดทํ้าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธใินการนําเล่มพาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก์็ตาม*** 

หมายเหต : 

-บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางใน กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางตํ่ากวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ให ้ผูเ้ดนิทางทราบ  

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 20 วันกอ่นเดนิทาง  

-บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดทําการ โดยจัดหาสถานทีท่่องเทยีว

อืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นลําดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 

  

 



 

 

  

 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจําเป็นสดุวสิัย อาท ิการล่าชา้ของสายการ

บนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภัยธรรมชาต ิการกอ่จลาจล อบุัตเิหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้จะคํานงึและรักษา

ผลประโยชนข์อง ผูเ้ดนิทางไวใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 

- การท่องเทีย่วเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีที่

ทา่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์การใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ ทา่นไดทํ้าการตกลงหรอืแจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทาง 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฎเิสธวซีา่และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นชําระมาแลว้  หากทาน

ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ หลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ 

- สถานฑตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่ และไมค่นืทกุกรณี 

- ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสน้ํีาเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หาก

ทาน ถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทางบุคคล

ธรรมดา 

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

- ในกรณีลกูคา้ดําเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรวมกบคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดําเนนิการมาพบคณะทัวร ์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนของคณะใหญ่เกดิ 

ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งชําระ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขาไปแทรกแซงได 

และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไป้แลว้ ผูเ้ดน่ทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย 

การบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถทาการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

- ทา่นทจะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอคายนืยันวา ทัวร์

นัน้ๆ ยนืยนัการเดนิทางแน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไดรับการยนืยนัจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ ยกเลกิ 

บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

- เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

- หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (TRIPLE 

ROOM) ขึน้อยูก่บัขอกําหนดของหอ้งพักและรปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกต่างกันซึง่อาจจะ

ทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่องการ หรอื อาจไมสามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

- โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมิตํ่า เครื่องปรับอากาศที่มจีะ 

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

- ในกรณีทีม่กีารจดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพิอ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

  

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

- กรณุางดนําของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป่าใบเล็กจะถอืขึน้เครือ่งบน เชน่ พบมดี กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนโดยเด็ดขาด 

- วัตถุเป็นลักษณะของเหลว อาท ิครมี โลชั่น นาหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทําการตรวจอย่าง

ละเอยีด โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กน 10 ช ิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นถุงเดยีวกันใน

ถงุใสพรอ้มทีจ่ะสําแดงตอเจาหนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนพลเรอืนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

- หากทานซอสนคาปลอดภาษจากสนามบน จะตอ้งปิดถุงโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบน จงสามารถนําขึน้เครือ่งได ้และ

หา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

 

 



 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

- สําหรับน้ําหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใิหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสาร

ชัน้ประหยด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางน้ําหนักเพิม้เป็นสทิธิข์อง

สายการบนิที ่ทา่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิ 

- สาหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนญาตใหน้าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมน้ํีาหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีัดสว่นไมเ่กนิ 

7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิว้” (Inch) หรอ 19 x 35 x 55 สาหรับหนวยวัด “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

- ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหต้ากวา่มาตรฐานได ้

ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัขอ้กาหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในนาหนักสว่น

ทีเ่กนิ 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

- ของมคีา่ทกุชนดิ  ขอ้แนะนําไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่เีชค็ไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิ

จะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ ไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา  

- กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร ์ไม่ใชร้ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดทําใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย ดังนัน้ท่านจงึไมควร

โหลดของมคี่าทุกประเภทในกระเปาใบใหญ่ เพราะหากเกดิการสญหาย ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยคาเสรย

หายตามรายระเอยีดขา่งตน เทา่นัน้ 

- กรณุารกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้

  

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่อติาล ี

(ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 10-15 วันทาการ) 

สถานทตูไมอ่นุญาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดังนัน้ถา้ทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรณุาแจง้บรษัิททัวรฯ์ เพือ่ขอ

ยืน่วซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบตั๋วเครือ่งบนิในชว่งทีท่า่นจะเดนิทางมาดว้ย 

 

 

(การเตรยีมเอกสาร  กรณุาอา่นใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ) 

1. หนังสอืเดนทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ และไมช่ํารดุ ขาด หรอืเปียกน้ํา 

2. รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซน็ตเิมตร 2 รปู พืน้ฉากหลังรปูตอ้งปํนพืน้สขีาว (อยา่ถา่ยเอง เพราะพืน้เป็นส ีเทา 

ใชไ้ม่ได)้ เปิดหู เปิดหนเาผาก หา้มสวมแว่นสายตาหรือใส่คอนแทกเลนส์ (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดือน... 

(สถานทตูมกีารเทยีบรปูกบัหนา้วซีา่ทีเ่คยได)้ 

3. สําเนาบตัรประชาชน 

4. สําเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถา้ยหน่าแรกทีม่รีายละเอยีดบา้นเลขทีม่าดว้ย) 

5. สําเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ.....หากมกีารเปลีย่นคํานําหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. สําเนาทะเบยีนหยา่ กรณีผูห้ญงิ ถา้หยา่และหากมกีารใชคํ้านําหนา้เปน ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. สตูบิตัร (กรณีเด็กตํ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ตองแนบสตูบิตัรมา) 

8. กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์: (หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม)่ ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดังนี้ 

- เด็ก เดนิทางกับบุคคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่าาการเขตหรอือําเภอ 

เทา่นัน้ และใหร้ะบวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบชุือ่) มคีวามสมัพันธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่าการเขตหรอือําเภอเท่านัน้และให ้ระบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบับดิา (ระบชุือ่บดิา) 

- เด็ก เดนิทางกับมารดา มารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่าการเขตหรอือําเภอเท่านัน้และให ้

ระบวุา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัมารดา (ระบชุือ่มารดา) 

หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการตา่งประเทศ เทา่นน 

กรณีอํานาจการปกครองบตุรฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

-ใบสําเนาบนัทกึการหยา่ โดยระบวุา่บตุรอยูใ่นอํานาจการปกครองของใคร 

-ใบปกครองบตุร (ปค. 14) จากทางอําเภอ/เขต (ตัวจรงิเทา่นัน้) หรอื ใบฟ้องหยา่ผูใ้ชอํ้านาจศาล 

เอกสารการปกครองบตุร จะตอ้งรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการตา่งประเทศเทา่นัน้ 

กรณีบตุรบญุธรรม 

  



 

 

-ใบจดทะเบยีนรับบตุรบญุธรรม จากทางอําเภอ/เขต 

ใบจดทะเบยีนรับบตุรบญุธรรม จะตอ้งรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการตา่งประเทศเทา่นัน้ 

***ถา้เอกสารมใีชเ้อกสารออกจากประเทศไทย จะตอ้งไดรั้บการรับรองเอกสารจากสถาณทตูของประเทศนัน้ๆ ประจําการ

ในประเทศไทย*** 

9.  หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเปนภาษาองักฤษ 

 (ไมต่อ้งระบสุถานทตู ประเทศและวันทเีดนิทาง) 

จดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุ  TO WHOM IT MAY CONCERN 

-    กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ  :  ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ (อายไุมเ่กนิ  3 

เดอืน) 

-   กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา 

-    กรณีพนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบตํุาแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงนิเดอืน 

-    กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน 

-    กรณีเกษียณอายราชการ: ถา่ยสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 

-    กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา  ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบนัศกึษา นัน้วา่กําลังศกึษาอยูร่ะดับชัน้ปีทีศ่กึษา 

 

10.หลักฐานการเงนิ : 

สําเนาสมดุบญัชยีอ้นหลัง  3  เดอืน  นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา  มยีอดเงนิไมตํ่่ากว่า  100,000  บาทต่อการ รับรอง  

1 ทาน และยอดแสดงในบญัชตีอ้งไมก่า้วขา้มเดอืน (ปรับสมดุและสาเนา 7 วันกอ่นยืน่วซีา่) 

หมายเหต ุ:  หากสมดุบญัชแีสดงยอดรวมทีม่รการกระโดดขา้มเดอืน  (ยอดไมต่อ่เนือ่ง)  เชนจากเดอืน  1 

ขา้มไปเป็นยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไมม่)ี 

 

จากวนัยืน่วซีา่ จากทางธนาคารแทนการถา่ยสาเนาสมดุบญัช ี

 

************* ตอ้งเป็นบญัชอีอมทรพัยเ์ทา่น ัน้ ************** 
 

หมายเหต ุหากตองการรับรองการเงนิใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรยีมเอกสารดัง้นี้ 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบชุือ่เจา้ของบัญช ีรับรองค่าใชจ้่ายใหใ้คร  (ตอ้งระบ ุชือ่ผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย) 

- กรุณาแนบสูตบิัตร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลักฐาน เพอืแสดงสถานะ และความสัมพันธว์่าเป็นคนใน

ครอบครัวเดยีวกนั 

 

(สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัในทกุกรณี) 




