
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมัผสัประสบการณ์ลอ่งเรอืส าราญระดบัโลก บนเสน้ทางสดุฟิน 

กบัหนึง่ในเรอืส าราญทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 
สเปน-ฝร ัง่เศส-อติาล+ีพกับารเ์ซโลนา่ 1 คนื 
พรอ้มดว้ยหวัหนา้ทวัรด์แูลตลอดการเดนิทาง 

   



11 วนั 8 คนื 
โดยสายการบนิ CATHAY PACIFIC (CX) 

 

วันเดนิทาง เวลาเรอืออก 

9-19 พฤษภาคม 2563 18.00 น. 

10-20 ตลุาคม 2563 18.00 น. 

 
7-Night Western Mediterranean 

Day Destination ETA (Local) ETD (Local) 

Sun Barcelona,Spain - 18.00 

Mon Palma De Mallorca,Spain 08.00 16.00 

Tue Provence(Marseilles),France 09.00 18.00 

Wed Florence/Pisa(La Spezia),Italy 08.30 20.30 

Thu Rome(Civitavecchia),Italy 07.00 20.00 

FRI Naples,Italy 07.00 18.30 

Sat Cruising day - - 

Sun Barcelona,Spain 05.00  
  

โปรแกรมการเดนิทาง 
วันที ่1           กรุงเทพฯ-ฮอ่งกง 
16.00 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิบรเิวณเคานเ์ตอร ์สายการบนิCathay Pacific(CX) อาคารผูโ้ดยสารขา

ออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์M ประตู 6 เพือ่ท าการเช็คอนิสัมภาระและรับตั๋วเดนิทาง 
18.55 น. น าท่านเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยสายการบนิCathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX704 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
 
 
 
 
 
 
 
22.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเช็ค แลป กอก ฮอ่งกง (แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

 

วันที ่2          ฮอ่งกง-บารเ์ซโลน่า-เนนิเขามองตค์อูกิ-ท่าเรอืโมล เอโดสแสท 
00.20 น. น าท่านเดนิทางสู ่บารเ์ซโลนา่ โดยสายการบนิCathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX321 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
07.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ เอล ปรตั (El Prat) เมอืงบารเ์ซโลนา่ ประเทศสเปน (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 

  ช่ัวโมง) หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 
น าท่านขึน้สูจุ่ดชมววิของเมอืงที ่เนนิเขามองตคู์อกิ(MontJuic) เป็น
เนินเขาในบาร์เซโลน่าที่สูงขึน้มา 180 เมตร ที่มีทัศนียภาพอันงดงาม

ทางดา้นตะวันออกของเนินเขายังมีหนา้ผาสูงชันซึง่ท าหนา้ที่เป็นดั่ง
ก าแพงเมือง ส่วนดา้นบนเป็นที่ตั ้งของป้อมปราการหลายแห่ง และ
สามารถมองเห็นววิเมอืงบารเ์ซโลน่าไดท้ัง้เมอืง 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  เช็ค-อนิ ณ ท่าเรอื ทา่เรอืโมล เอโดสแสท(Moll Adossat  
  Terminals) บารเ์ซโลน่า ประเทศสเปน 

18.00 น. เรอืล่องออกจากท่าเรอื ทา่เรอืโมล เอโดสแสท(Moll Adossat Terminals) บารเ์ซโลน่า ประเทศสเปน 
ทุกท่านจะตอ้งเขา้ร่วมการซอ้มระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรอื(Muster Drill)ตามกฏของการล่องเรอืสากล 
1 ช่ัวโมงก่อนเรอืออกเดนิทาง หลังจากนัน้ท่านสามารถ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารหลัก จากที่โชวอ์ยู่บน

บตัร Sea pass Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่หอ้งอาหาร บุฟเฟ่ต ์นานาชาต ิไดต้ามอัธยาศัย หลังจาก
นัน้ชมการแสดงที่หอ้งโชวห์ลัก และดนตรีสดตามบารต์่าง ๆ ทั่วทัง้ล าเรือ  และพักผ่อนตามอัธยาศัย (หลังจากเรือ

ล่องออกสูน่่านน ้าสากลแลว้รา้นคา้ปลอดภาษีจะเปิดใหบ้รกิารรวมทัง้ในสว่นของคาสโินอกีดว้ย) 
ท่านสามารถเขา้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางเรือเตรียมไวใ้หต้ลอดทั ้งทริปจาก Cruise Compass 
หนังสอืพมิพป์ระจ าวันทีม่รีายละเอยีดกจิกรรมในแต่ละวันทีห่อ้งพักของท่าน 
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ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี้ 

** หอ้งอาหาร Dining Room หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยู่ทีชั่น้ 3 - 5 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร Wind Jammer หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู่ บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 

** Café Promenade เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยู่ทีชั่น้ 5  

** Park Café  เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยู่ทีชั่น้ 8  

** Solarium Bistro เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยู่ทีชั่น้ 15  

** Wipe out Café  เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยู่ทีชั่น้ 15  

** Vitality Café  เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยู่ทีชั่น้ 7  

** Boardwalk Dog house เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยู่ทีชั่น้ 6  

** Sorrento’s เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารพซิซา่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยู่ทีชั่น้ 5 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจัดให ้ 
หลังจากนัน้ ท่านสามารถรับชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก(กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้) หรอืดนตรสีดตามบารต์่างๆทั่ว

ทัง้ล าเรอื  หรอืพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

 

 

 



วันที ่ 3        เกาะมายอรก์า(Palma de Mallorca),สเปน      
เชา้,กลางวัน,เย็น ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ 

08.00 น. เรอืจอดทีท่่าเรอื เกาะมายอรก์า (Mallorca)เกาะในทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนทีใ่หญ่ทีส่ดุของสเปน 
(ราคายังไม่รวมทัวรช์ายฝ่ัง Shore Excursion) 
เกาะมายอร์กามเีมอืง Palma de Mallorca เป็นเมอืงหลวง คนไทยอาจจะไม่ค่อยรูจ้ักกันเท่าไหร่ แต่ส าหรับชาว

ยุโรปแลว้เกาะนี้มชีือ่เสยีงอย่างมาก ในเรือ่งของธรรมชาตทิัง้Gทะเลoภูเขา ถ ้าต่างๆ อีกทัง้ยังมีโบราณสถานต่างๆ 
สถาปัตยธรรมเก่าแก่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างมาก ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ชายฝ่ัง(Shore Excursion) ไดก้ับ

ทางเรอื หรอื ท่านสามารถเดนิท่องเทีย่วในตัวเมอืงไดอ้ย่างอสิระ สถานที่ท่องเทีย่วแนะน า เชน่ The Cathedral 
of Santa Maria of Palma โบสถข์นาดใหญ่ทีต่ัง้เด่นอยู่กลางเมอืงG, Bellver Castleoปราสาทเกา่แกส่ไตล์
โกธคิทีต่ัง้อยู่บนยอดเขาทีม่องลงมาจะเห็นววิเมอืง Palma หรอืจะเที่ยวกันทีช่ายหาด Cala Mayor ซึง่อยู่ใกลก้ับ

ท่าเรือ ชายหาดสีขาว น ้ าใส นอกจากนั้นยังมีชายหาดอื่นๆ อีกมากมายบนเกาะที่ท่านสามารถเที่ยวชมและ
สนุกสนานกับการเล่นน ้าได  ้นอกจากนัน้ท่านยังสามารถชอ้ปป้ิงกันทีถ่นนชอ้ปป้ิงต่างๆ ของเมืองที่มอียู่มากมายไม่
ว่าจะเป็น Passeig del Born , Carrer de Sant Feliu , Carrer dels Oms , Carrer de Sant Miquel 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
(ส าหรับท่านทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอื  สว่น
ท่านทีส่ะดวกเดนิทางท่องเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง  ณ บรเิวณท่าเรอื และกรุณากลับ
ถงึเรอืกอ่นเรอืออก 1 ชัว่โมง) 
ตัวอย่าง Shore Excursion คลกิ **ราคา Shore Excursion อาจมกีารเปลีย่นแปลงกรุณาตรวจสอบราคาอกีครัง้บนเรือ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส าหรับท่านทีป่ระสงคท์ีจ่ะอยู่บนเรอื ท่านสามารถเขา้ร่วมกจิกรรมทีท่างเรอืจัดใหห้รอืพักผ่อนไดต้ามอัธยาศัย 
กจิกรรมต่างๆ บนเรอืคลกิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***ทา่นจะตอ้งกลบัมาขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกอยา่งนอ้ย 1 ช ัว่โมง*** 



16.00 น. เรอืออกจากท่าเรอื เกาะมายอรก์า (Mallorca) 

    
วันที ่ 4         มารก์เซย (Marseilles,Provence),ฝรั่งเศส 
เชา้,กลางวัน,เย็น ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีม ไวใ้ห ้ 

09.00 น. เรอืจอดทีท่่าเรอื เมอืงมารก์เซย (Marseilles),ฝร่ังเศส เมอืงหลวงของแควน้โพรวองซ(์Provence) 
(ราคายังไม่รวมทัวรช์ายฝ่ัง Shore Excursion) 

  มารก์เซย เมอืงท่าประวัตศิาสตรท์างตอนใตข้องฝร่ังเศสเมอืงนี้Gเคยไดรั้บเลอืกใหเ้มอืงหลวงทางวัฒนธรรมของ 

  ยุโรปประจ าปี 2013 จงึท าใหเ้มอืงนี้มกีจิกรรมและนทิรรศการต่างๆoหมุนเวยีนตลอดทัง้ปี เป็นอกีเมอืงท่องเทีย่ว 
 หนึง่ของฝร่ังเศสทีไ่ม่ควรพลาดทีจ่ะเยอืน ท่านสามารถเลอืกซือ้ทัวรช์ายฝ่ัง(Shore Excursion) ไดก้ับทางเรอื หรอื 

ท่านสามารถเดนิท่องเทีย่วในตัวเมืองไดอ้ย่างอสิระ สถานที่ท่องเที่ยวแนะน า เช่น ท่าเรอืเกา่ (Le Vieux Port) 

เป็นท่าเรือที่เกา่แกท่ี่สุดของเมือง เป็นประตูสูเ่มดเิตอรเ์รเนียน และยังเป็นท่าเรือที่ส าคัญตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบัน
ของฝร่ังเศส มหาวหิาร โนเตรอะดาม เดอลาการด์ (Notre-Dame de la garde) วหิารแห่งนี้ถือไดว่้าเป็น
แลนด์มาร์กส าคัญของเมือง ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ที่ววิทิวทัศน์ดา้นบนยังสวยงาม มองเห็นเมืองมาร์กเซย

โดยรอบหรอืเดนิชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงและแบรนดเ์นมในถนนสายชอ้ปป้ิงต่างๆ  
    
 

. 
 
 

 
 

 
 

 (ส าหรับท่านทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอื  สว่น
ท่านทีส่ะดวกเดนิทางท่องเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมงGณoบรเิวณท่าเรอื และกรุณา
กลับถงึเรอืกอ่นเรอืออก 1 ชัว่โมง) 
ตัวอย่าง Shore Excursion คลกิ  **ราคา Shore Excursion อาจมกีารเปลีย่นแปลงกรุณาตรวจสอบราคาอกีครัง้บนเรอื** 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

***ทา่นจะตอ้งกลบัมาขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกอยา่งนอ้ย 1 ช ัว่โมง*** 
18.00 น. เรอืออกจากท่าเรอื เมอืงมารก์เซย (Marseilles) 

 
วันที ่ 5          ลา สเปเซยี (La Spezia) ฟลอเรนซ/์ ปิซา่ ,อติาล ี
เชา้,กลางวัน,เย็น ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ 

08.30 น. เรอืจอดทีท่่าเรอื ลา สเปเซยี (La Spezia) ,อติาล ีเมอืงหลวงของจังหวัด ลา สเปเซยี ซึง่ตัง้อยู่ในแควน้ลกิเูรยี 



(ราคายังไม่รวมทัวรช์ายฝ่ัง Shore Excursion) 
ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ ชงิเควGแตรเ์รo(Cinque Terre) หมายถงึแผ่นดนิทัง้ 5 หรอืในทีน่ี้จะหมายถงึ หมู่บา้นทัง้ 5 

เนื่องจากมหีมู่บา้นชาวประมง 5 หมู่บา้น ตัง้อยู่ในแถบนี้ อันประกอบดว้ย  
1. เมอืง Monterosso al Mare (มอนเตรอสโซ อลั มาเร)  
2. เมอืง Vernazza (เวรน์าซซา) 

3. เมอืง Corniglia (คอรน์ีเลยี) 
4. เมอืง Manarola (มานาโรลา) 
5. เมอืง Riomaggiore (รโิอมัจจอรเ์ร) 

ในแต่ละหมู่บา้นนัน้ จะตกแต่งและทาสตี่างๆ คลา้ยๆ กันเป็นสแีบบฉูดฉาด และจะตัง้อยู่บนหนา้ผาเหมอืนกันเป็น
เมอืงเกา่แกท่ีม่อีายุมากกว่า 1,300 ปี และทัง้หมดนี้ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก การเดนิทางท่องเทีย่วที่ 

ชงิเคว แตรเ์ร ที่สะดวกทีสุ่ดจะเป็นการเดนิทางท่องเที่ยวโดยรถไฟ(ท่านสามารถซือ้ตั๋วรถไฟออนไลน์ล่วงหนา้ได ้
ที ่RailEurope เพือ่ความสะดวก โดยแต่ละหมู่บา้นในเวลาเดนิทางตัง้แต่ 5 นาท ีไปจนถงึ 25 นาท ีต่อหมู่บา้น และ
ท่านสามารถเริม่ตน้ไดท้ีเ่มือง ลา สเปเซยีที่เรอืจอด ในแต่ละหมู่บา้นจะมีรา้นคา้ขายของพืน้เมอืง ซุปเปอร์มารเ์ก็ต 

รา้นอาหาร รา้นกาแฟ ใหท้่านไดสั้มผัสบรรยากาศแบบชาวประมงอติาเลยีน ท่านสามารถเดนิท่องเที่ยวในตัวเมือง
ไดอ้ย่างอสิระ หรอื ท่านสามารถเลอืกซือ้ทัวรช์ายฝ่ัง(Shore Excursion) ไดก้ับทางเรอื  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

นอกจากนัน้ท่าเรอืนีท้่านสามารถเดนิทางไปเทีย่วทีเ่มอืง ปิซา่(Pisa)ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง และเมอืง

ฟลอเรนซ ์(Florence) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง การเทีย่ว 2 เมอืงนี้แนะน าใหซ้ือ้ทัวรก์ับทางเรอืเพือ่
ความสะดวกในการท่องเทีย่ว 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

(ส าหรับท่านทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอืGพนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอืoสว่น
ท่านทีส่ะดวกเดนิทางท่องเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง  ณ บรเิวณท่าเรอื และกรุณากลับ
ถงึเรอืกอ่นเรอืออก 1 ชัว่โมง) 
ตัวอย่าง Shore Excursion คลกิ **ราคา Shore Excursion อาจมกีารเปลีย่นแปลงกรุณาตรวจสอบราคาอกีครัง้บนเรอื** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



***ทา่นจะตอ้งกลบัมาขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกอยา่งนอ้ย 1 ช ัว่โมง*** 
20.30 น. เรอืออกจากท่าเรอื ลา สเปเซยี (La Spezia) 

 
วันที ่ 6          ซวีติาเวกเกยี (Civitavecchia,Rome),อติาล ี
เชา้,กลางวัน,เย็น ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้
07.00 น. เรอืจอดทีท่่าเรอื ซวีติาเวกเกยี (Civitavecchia) ,อติาล ีซึง่เป็นประตูจากโรมสูท่ะเลเมดเิตอรเ์รเนียน 

(ราคายังไม่รวมทัวรช์ายฝ่ัง Shore Excursion) 
โดยเมืองนี้จะอยู่ห่างจากกรุงโรมไปประมาณ 80 กโิลเมตรใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง โดยนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ที่มากับเรือส าราญจะนิยมเขา้ไปเที่ยวกันที่กรุงโรม ท่านสามารถเดินทางเขา้สู่กรุงโรมดว้ย The 
Civitavecchia Express TrainGใชเ้วลาประมาณo40 นาทีเท่านั้น กรุงโรมเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ

อติาล ีเป็นศูนยก์ลางวัฒนธรรมของยุโรป มปีระวัตศิาสตรย์าวนานมากว่า 3,000 ปี ท่านสามารถเลอืกซือ้ทัวรช์ายฝ่ัง
(Shore Excursion) ไดก้ับทางเรือ หรือ ท่านสามารถเดินท่องเที่ยวในตัวเมืองไดอ้ย่างอสิระ สถานที่ท่องเที่ยว
แนะน า สนามกฬีาแห่งกรุงโรม (The colosseum of Rome) สนามกฬีากลางแจง้ขนาดใหญ่ทีส่ามารถจุคน

ไดก้ว่า 80,000 คน มอีายุเกอืบ 2,000 ปี  The Trevi Fountain (น ้าพุเทรวี)่ สถานทีน่ี้ท่านไม่ควรพลาดเป็นอันขาด
เมือ่มาเยือนโรม มสีถาปัตยกรรมที่งดงามเป็นอย่างมาก และมีความเชือ่ว่าหากมาโยนเหรยีญลงในน ้าพุแลว้ จะได ้
กลับมาที่นี่อีก บนัไดสเปน (The Spanish Step) บันไดสเปนแห่งนี้ มีชื่อเสียงมากไดรั้บการออกแบบโดย

สถาปนิกชาวอติาล ีชือ่ Francesco de Sanctis และใกล ้ๆ  กันนั้นมถีนนชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังมากมายให ้
ท่านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิง วหิารแพนทอีอน (Pantheon) วหิารแห่งนี้ตัง้ตระหง่านมากว่า 2,000 ปี สภาพภายในนั้น
ยังไม่ผุพังไปตามกาลเวลา นครรฐัวาตกินั(State of the Vatican City) เป็นนครรัฐทีไ่ม่มทีางออกสูท่ะเล ซึง่

มีพื้นที่และประชากรนอ้ยที่สุดในโลก ตัง้อยู่ในกรุงโรม ประเทศอติาลี เป็นที่ประทับของพระสันตะปาปา ซึง่เป็น
ประมุขสงูสดุแห่งครสิตจักรโรมันคาทอลกิGศูนยก์ลางคอืมหาวหิารนักบุญเปโตรoซึง่ออกแบบโดยมเีกลันเจโล 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

(ส าหรับท่านทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอืGพนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอืo สว่น
ท่านทีส่ะดวกเดนิทางท่องเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง  ณ บรเิวณท่าเรอื และกรุณากลับ
ถงึเรอืกอ่นเรอืออก 1 ชัว่โมง) 
 
ตัวอย่าง Shore Excursion คลกิ **ราคา Shore Excursion อาจมกีารเปลีย่นแปลงกรุณาตรวจสอบราคาอกีครัง้บนเรอื** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



***ทา่นจะตอ้งกลบัมาขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกอยา่งนอ้ย 1 ช ัว่โมง*** 
20.00 น. เรอืออกจากท่าเรอื ซวีติาเวกเกยี (Civitavecchia) 

 
วันที ่ 7         เนเปิลส ์/คาปร(ีNaples / Capri),อติาล ี
เชา้,กลางวัน,เย็น ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ 
07.00 น. เรอืจอดเทยีบท่าทีท่่าเรอื เกาะกาปร(ีCapri) ,เนเปิลส ์ประเทศอติาล ี 

(ราคายังไม่รวมทัวรช์ายฝ่ัง Shore Excursion) 
เกาะคาปร(ีCapri) เป็นเกาะในทะเลเมดเิตอร์เรเนียน ทางทิศใตข้องอ่าวเนเปิลส์ ในแควน้คัมปาเนีย ประเทศ
อติาล ีเมืองหลักชือ่กาปรซีึง่มชีือ่เดียวกับเกาะ เป็นสถานที่ตากอากาศตัง้แต่สมัยโรมันโบราณ ในระหว่างสงคราม 
นโปเลียน ถูกอังกฤษและฝร่ังเศสผลัดกันเขา้ยึดครอง และกลับคืนเป็นของอติาลีในปี ค.ศ. 1813 ท่านสามารถ

เลอืกซือ้ทัวรช์ายฝ่ัง(Shore Excursion) ไดก้ับทางเรอื หรอื ท่านสามารถเดนิท่องเทีย่วในตัวเมอืงไดอ้ย่างอสิระ  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
(ส าหรับท่านทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอื  สว่น
ท่านทีส่ะดวกเดนิทางท่องเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง  ณ บรเิวณท่าเรอื และกรุณากลับ
ถงึเรอืกอ่นเรอืออก 1 ชัว่โมง) 

 

  ตัวอย่าง Shore Excursion คลกิ **ราคา Shore Excursion อาจมกีารเปลีย่นแปลงกรุณาตรวจสอบราคาอกีครัง้บนเรอื** 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
***ทา่นจะตอ้งกลบัมาขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกอยา่งนอ้ย 1 ช ัว่โมง*** 

18.30 น. เรอืออกจากท่าเรอื เกาะกาปร(ีCapri) 

 
 
 
 
 
 



วันที ่ 8          ลอ่งน่านน ้าสากล(Cruising Day) 
เชา้,กลางวัน,เย็น ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้

 

** หอ้งอาหาร Dining Room หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยู่ทีชั่น้ 3 - 5 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร Wind Jammer หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู่ บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 

** Café Promenade เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยู่ทีชั่น้ 5  

** Park Café  เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยู่ทีชั่น้ 8  

** Solarium Bistro เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยู่ทีชั่น้ 15  

** Wipe out Café  เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยู่ทีชั่น้ 15  

** Vitality Café  เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยู่ทีชั่น้ 7  

** Boardwalk Dog house เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยู่ทีชั่น้ 6  

** Sorrento’s เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารพซิซา่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยู่ทีชั่น้ 5 

 

วันนี้เรอืจะล่องน่านน ้าสากลตลอดทัง้วันทุกท่านสามารถไดรั้บความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอย่างเต็มทีไ่ดจ้าก
กจิกรรมทีจ่ัดขึน้ตัง้แตเ่ชา้จรดค ่าGไม่ว่าจะเป็นกจิกรรมการออกก าลังกายตอนเชา้, อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารบุฟเฟต,์ 
คาสโินทีจ่ัดเครือ่งเลน่ไวพ้รอ้มส าหรับผูท้ีต่อ้งการเสีย่งโชค,oหรอืท่านทีต่อ้งการพักผ่อนสามารถใชเ้วลาบรเิวณสระ

น ้ากลางแจง้ขนาดใหญ่ แชส่ระจากชุชี,่ ส าหรับครอบครัวหรอืเด็กๆ ทีช่อบกจิกรรมน่าตืน่เตน้สามารถเล่นเครือ่งเล่น
ไม่ว่าจะเป็น Zipline, Flow rider, Ice skate และอืน่ๆได ้
 

 
 
 

 
 

 
 
 

**เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื** 
ช่วงค า่ เรอืจะมแีท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรอืใหท้่านในหอ้งพักของท่าน ใหท้่านน ากระเป๋าเดนิทางของท่านวางไว ้

หนา้หอ้งเพื่อใหพ้นักงานน าลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึน้ (สิง่ของที่ท่านจ าเป็นตอ้งใชร้ะหว่างวันใหท้่านแยกใส่ใน

กระเป๋าถอื)  ** ถา้ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเองไม่จ าเป็นตอ้งวางไวท้ีห่นา้หอ้งพัก** 

 
วันที ่ 9        บารเ์ซโลน่า-โบสถซ์ากราดา แฟมเิลยี-ปารค์ กเูอล- La Roca Village Outlet 
                  -ถนน ลา รัมบลาส 
เชา้  ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีม ไวใ้ห ้

 

** หอ้งอาหาร Dining Room หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยู่ทีชั่น้ 3 - 5 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร Costal Kitchen หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยู่ทีชั่น้ 17 ของเรอื *Suite only 

** หอ้งอาหาร Wind Jammer หอ้งอาหารแบบBuffet ซึง่ตัง้อยู่ บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 

** Café Promenade เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยู่ทีชั่น้ 5  

** Park Café Go Cruise Center เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยู่ทีชั่น้ 8  

** Solarium Bistro เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยู่ทีชั่น้ 15  

** Wipe out Café  เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยู่ทีชั่น้ 15  

** Vitality Café  เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยู่ทีชั่น้ 7  

** Boardwalk Dog house เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยู่ทีชั่น้ 6  

** Sorrento’s เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารพซิซา่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยู่ทีชั่น้ 5 

 
05.00 น. เรอืเทียบท่า ณ ท่าเรอืโมล เอโดสแสท(Moll Adossat Terminals) บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน หลังจากทุก

ท่านลงจากเรอืจะผ่าน พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าเดนิทางของท่านดา้นล่าง 
**กรุณาตรวจสอบสมัภาระของทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื** 

07.00 น. น าท่านชม เมอืงบารเ์ซโลนา(Barcelona) ทีน่ี่นับเป็นเมอืงทีส่ าคัญและใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศสเปน 

ตัง้อยู่บนชายฝ่ังของแหลมไอบีเรยี ชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน นับว่าเป็นเมอืงท่องเทีย่วยอดนยิมของคนทั่วโลก 
เพราะความงดงามและมนต์เสน่ห์ของสถาปัตยกรรม มีวัฒนธรรมอาหารการกนิที่หลากหลาย และยังมีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยมี แอนโทนี่ เกาดี้ (Antoni Gaudí) เป็นบุคคลที่มีชือ่เสยีงโด่งดัง เพราะเป็นผูอ้อกแบบ

สิง่กอ่สรา้งในเมอืงบารเ์ซโลนาหลายแห่ง 
 น าท่านเขา้ชม โบสถซ์ากราดา แฟมเิลยี (La Sagrada Familia) ดา้นนอก โบสถ์ศักดิ์สทิธิ์สัญลักษณ์ของ

เมอืง โดยฝีมือการออกแบบของ อันตอนี เกาด ีสถาปนกิชาวคาตาลัน เป็นผลงานทีเ่รยีกว่า โมเดริน์นิสโม เป็นงาน
ศลิปะเฉพาะถิน่และเป็นอารต์นูโวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเริม่สรา้งตัง้แต่ปี 1882 แมก้ระทัง้จนถงึปัจจุบันก็ยัง
สรา้งไม่แลว้เสร็จ ถึงกระนั้นองค์การยูเนสโก ้ก็ไดจ้ัดใหเ้ป็นมรดกโลก โดยมหาวิหารมีลักษณะสถาปัตยกรรม    

โดดเด่นแปลกตาไม่เหมอืนทีใ่ดในโลก น าท่านเขา้ชม ปารค์ กูเอล (Parque Guell) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่



โชวผ์ลงานอันโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมของอันตอนี เกาดี สิง่ปลูกสรา้งต่าง ๆ ที่ถูกลอ้มรอบดว้ยความร่มรื่น
ของตน้ไม ้ดว้ยรูปแบบของสถาปัตยกรรมงานกระเบื้องที่เนน้รูปทรงธรรมชาตใินสสัีนทีต่ัดกัน ดูโดดเด่น แปลกตา 

และเป็นเอกลักษณ์อย่างมาก ซึง่ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก 
 
   
 
 
 

 
 

 
 
 

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านสู ่La Roca Village Outlet เชญิท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น ามากมาย อาท ิArmani, Burberry, 

Calvin Klein, Coach, Escada, Gucci, Guess, Hugo Boss, Kipling, 
L’Occitane, Levi’s, Lacoste, Loewe, Michael Kors, Nike, Polo, Puma, 
Ray-Ban, Samsonite, Superdry, Swarovski, Tag Heuer, Tommy 

Hilfiger, The North Face, Timberland, Tumi, Versace, Zegna ฯ ล ฯ 
จากนัน้น าท่านเดนิเล่นบรเิวณ ถนน ลา รมับลาส (La Ramblas) ถอืเป็น
ถนนชือ่ดังของเมืองบาร์เซโลน่า นอกจากจะสะอาดสะอา้นและมีตน้ไมค้อย

สรา้งความร่มรื่นใหต้ลอดทางแลว้ ยังมีรา้นคา้มากมาย โดยที่ปลายสดุของ
ถนนสายนี้ เป็นที่ตั ้งของอนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส Christopher 
Columbus ผูค้น้พบทวปีอเมรกิาในปี ค.ศ.1492 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม Hotel Alimara (ระดบั 4* ดาว) หรอืเทยีบเท่า 

 
วันที ่ 10       บารเ์ซโลน่า-ฮอ่งกง 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิ เอล ปรตั (El Prat) เมอืงบารเ์ซโลนา่ 
09.00 น. น าท่านเช็ค-อนิและโหลดสัมภาระ ณ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 
13.20 น. น าท่านเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยสายการบนิCathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX318 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

 
วันที ่ 11       ฮอ่งกง-กรุงเทพฯ 
07.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเช็ค แลป กอก ฮอ่งกง (แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
08.55 น. น าท่านเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิCathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX717 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
10.50  น. คณะเดนิทางกลับถงึ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิาร 

***กรุณาตรวจสอบเงือ่นไขการจองทกุคร ัง้กอ่นท าการจอง*** 

วนัเดนิทาง 

9-19 พฤษภาคม 2563 
ประเภทหอ้ง 

ผูใ้หญ่พักหอ้งเดยีวกัน 2 ท่าน เท่านัน้ 
(เด็ก 2-12 ปี ราคาเท่ากับผูใ้หญ่) 

ผูใ้หญ่พักหอ้งเดยีวกัน 2 ท่าน เท่านัน้ 
(เด็ก 2-12 ปี ราคาเท่ากับผูใ้หญ่) 

ราคาปกตท่ิานละ PROMOTION EARLY BIRD 
จองกอ่น 31 มกราคม 63 

หอ้งพักแบบไม่มหีนา้ตา่ง(Interior) 85,900.- 79,900.- 
หอ้งพักแบบมรีะเบยีง(Balcony) 99,900.- 94,900.- 

 

วนัเดนิทาง 

10-20 ตุลาคม 2563 
ประเภทหอ้ง 

ผูใ้หญ่พักหอ้งเดยีวกัน 2 ท่าน เท่านัน้ 

(เด็ก 2-12 ปี ราคาเท่ากับผูใ้หญ่) 

ผูใ้หญ่พักหอ้งเดยีวกัน 2 ท่าน เท่านัน้ 

(เด็ก 2-12 ปี ราคาเท่ากับผูใ้หญ่) 

ราคาปกตท่ิานละ PROMOTION EARLY BIRD 

จองกอ่น 31 มกราคม 63 

หอ้งพักแบบไม่มหีนา้ตา่ง(Interior) 87,900.- 81,900.- 
หอ้งพักแบบมรีะเบยีง(Balcony) 102,900.- 96,900.- 

 

Promotion Early Bird จองและช าระมัดจ ากอ่นวันที ่30 มกราคม 63 เท่านัน้!!! 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                

***หมายเหต*ุ** 

- กรณีมวีซีา่เชงเกน้(Schengen Visa) แลว้ ลดท่านละ 3,000.- บาท 

    

เงือ่นไขการจอง 
1. ช าระมดัจ า 50%  หลงัจากไดร้บัการยนืยนัการจอง 

2. ช าระสว่นทีเ่หลอื 75 วนักอ่นการเดนิทาง 

3. กรณีระยะเวลาจองต า่กวา่ 60 วนั ทางบรษิทัเก็บเต็มจ านวน 100 % 

4. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจองและจ านวนหอ้งวา่งบนเรอื 

5. การไมเ่ขา้รว่มกจิกรรม ,โปรแกรม หรอือาหารบางมือ้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิไดใ้นทุกกรณี เนือ่งจากเป็น

การจองแบบหมูค่ณะ 

เงือ่นไขการยกเลกิ   
1. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 75 วนั คนืเงนิมดัจ าเต็มจ านวน 100 % 

2. ยกเลกิกอ่นเดนิทางต า่กวา่ 59-50  วนั คนืเงนิ 50 %  

3. ยกเลกิกอ่นเดนิทางต า่กวา่ 50 วนั หกัช าระ 100% เต็มจ านวน 

4. กรณียืน่วซ่ีาไมผ่า่นทางบรษิทัขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิโดยยดึตามเงือ่นไขตาม ขอ้ 1-3 ขา้งตน้และ

บรษิทัขอพจิารณาคนืคา้ใชจ้า่ย 



หมายเหตุ 

1. ส าหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายุครรภต์ัง้แต่ 24 สัปดาห ์ไม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. ส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 6 เดอืน ไม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื(เด็กทารกควรมอีายุอย่างต ่า 6 เดอืน 7วัน) 

3. ลูกคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วันเดนิทางทุกครัง้ และตอ้งมอีายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดนิทางกลับ 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย ไม่ว่ากรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนญุาตใหเ้ดนิทาง 

    ออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนญุาตใหเ้ขา้เมอืง 
5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสัิยทีท่าง บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้

    เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการท่องเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพ   

    อากาศและฤดูกาล หรอืเกดิเหตุสดุวสัิยในการเดนิทาง 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

8. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบท่าเป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหลู้กคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครัง้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. หอ้งพักบนเรอืส าราญ 7 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่่านไดท้ าการช าระเงนิ) 
2. ค่าภาษีท่าเรอื 

3. อาหารบนเรอืส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ กจิกรรมและความบันเทงิบนเรอืส าราญ) 
4. ค่าทปิพนักงานบนเรอื 

5. ค่าตั๋วเครือ่งบนิ รวมภาษี ไป-กลับ กรุงเทพฯ-บารเ์ซโลน่า-กรุงเทพฯ สายการบนิตามทีก่ าหนด 
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋า ท่านละไม่เกนิ 2 ใบ รวมกันไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม 
7. ค่ารถรับสง่ ไป-กลับ สนามบนิ-ท่าเรอื ตลอดจนน าเทีย่วตามรายการ 

8. ค่าทีพั่กเมอืงบารเ์ซโลน่า 1 คนื (พักหอ้งละ 2 ท่าน)   
9. ค่าวซีา่เชงเกน้ (Schengen Visa) ยืน่ประเทศสเปน 
10. ประกันการเดนิทาง คุม้ครองอบัุตเิหตุและสขุภาพระหว่างการเดนิทาง (**ไม่คุม้ครองกรณเีจ็บป่วยทีเ่กดิจากโรคประจ าตัวใน

ระหว่างทาง**) 
11. ทปิคนขับรถทอ้งถิน่ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. ค่าทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงต่างๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 

2. อาหารพเิศษทีท่่านส่ังเพิม่เตมิกับทางเรอื 
3. ค่าแพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส าราญ / ค่า WIFI 
4. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 

5. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์ค่าเครือ่งดืม่ ฯลฯ 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
7. ค่าทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจ (โดยประมาณ 100 บาท / ท่าน / วัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยืน่วซ่ีา 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทูตง่ายขึน้ 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิีซา่ได ้ 
3. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรือ่งการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านักหรือ

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน   
5. ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย 

เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวีซา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้ง

เหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 
6. ท่านที่ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสือเดนิทางนั้นๆ และ

พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 
เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ (สเปน)  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซ่ีานบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ  

ยืน่วซ่ีาแสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซ่ีา BLS International 

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 

1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซ่ีา หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูต  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซ่ีา ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

                                                                                        

**ลูกคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                    

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่
อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง
จะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรอื
นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ

การยืน่ขอวซ่ีาจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูต
อาจไม่สามารถยื่นขอวซ่ีาในประเทศไทยได ้ข้อก าหนดนี้รวมไปถงึผู้เดนิทางทีถ่ือพาสปอรต์
ตา่งชาตดิว้ย*** 

 
2. รูปถา่ย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวม

แว่นตาหรอืเครือ่งประดบั ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  สดัส่วนใบหน้าสงู 3 ซม. 



3. หลกัฐานการเงนิ 
3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัว
ของผูเ้ดนิทาง ถ่ายส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 

แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไม่เกนิ 30 วัน กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทุกเดอืน  ในกรณีที่
มไีม่ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง     
3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท่้านถ่ายส าเนาสมุดบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม่) 

3.3  หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชือ่-สกลุ ใหต้รงตามหนา้
พาสปอรต์ ออกมาไม่เกนิ 1 เดอืน ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกันกับบญัชอีอมทรัพยใ์นขอ้3.1 

 
3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  
     3.4. 1ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบชุือ่

เจา้ของบญัช ี (บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลทีเ่จา้ของ
บัญชอีอกคา่ใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรุณายืน่ขอจาก ธนาคาร่

ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกนิ 30 วัน หลังจากธนาคารออกให ้  
     3.4.2ถา่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย และตอ้ง
เป็นบญัชเีดยีวกนั กับทีอ่อก BANK GUARANTEE 

     3.4.3. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายทีม่กีารชีแ้จงความสัมพันธอ์กีหนึง่ฉบบั (Sponsor Letter) 
     3.4.4.ตอ้งใชสู้ตบิตัรเท่านัน้ ในกรณีเป็น พ่อ แม่ ลกู เพือ่เชือ่มโยงความสัมพันธร์ะหว่างผูอ้อกคา่ใชจ้่าย
ใหแ้ละผูเ้ดนิทาง ไม่วา่จะอายุเท่าไหร่กต็าม หรอืใชท้ะเบยีนสมรสในกรณีสาม-ีภรรยา ทีแ่ตง่งานจดทะเบยีน  

 
**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 
 

      4.หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ีชือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไม่
เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น สัญญาเชา่ที ่
โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 
นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

 
      5.เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 
- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปีและในกรณอีอกคา่ใชจ่่ายใหพ้่อ แม่ หรอื พ่อ แม่ ออกคา่ใชจ้่าย

ให)้ 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 
- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

 
6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปีบรบูิรณ์ ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดาจะตอ้งคดั
หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์
มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางไปกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด
หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้
พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบส าเนาบตัร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใด

เป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสัมภาษณ์กับ
บตุรทีส่ถานทูตดว้ย ทัง้สองท่าน (เฉพาะควิเดีย่วเท่านัน้) 



7. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รบัรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท่้านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เท่านัน้ 
 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสเปน 
 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซ่ีาของทา่น) 

 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………….……………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………….……………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ………………………………………………………………………….………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………….………………….………… 

7. สัญชาตปัิจจุบัน ...........................สัญชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจุบัน……….………….…….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)         แตง่งาน (ไม่จดทะเบยีน)               

  หย่า                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู่(หากตา่งจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................ 

12. อาชพีปัจจุบัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

............................................................................................................... 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยู่ของ

สถาบันศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 

 



 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.............................ถงึวันที.่............................................. 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบวุันที ่หากทราบ)......................................... 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซ่ีาเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซ่ีาเชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุือ่ ............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ่้ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

************************************************ 

หมายเหตุ การอนุมตัวิซ่ีาเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 


