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10 วนั ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
Royal Caribbean… Oasis of the SEAs! 

บาร์เซโลนา – ปัลมา เดอ มายอร์กา – โพรวองซ์ – ลา สเปเซีย 
โรม – เนเป้ิลส์ – บาร์เซโลนา 

 

***โปรโมช่ัน...สายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ส (TK)*** 
เดินทางปี 2019: 4-13 พ.ค./18-27 พ.ค./22 มิ.ย.–1 ก.ค./13-22 ก.ค./10-19 ส.ค./14-23 ก.ย.  

เร่ิมต้นที…่.109,900 บาท  
(พเิศษ!! ราคานีร้วมทัวร์พาเท่ียวทุกประเทศ รวมค่าวีซ่าเชงเก้นและทิปแล้ว) 

 

ขอสงวนสิทธ์ิหากเรือมกีารปรับเปลีย่นท่าเทียบเรือ ซ่ึงทางทัวร์จะท าการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป 
โปรแกรม การท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ 

 

Royal Caribbean… Oasis of the SEAs! 
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ประเภทห้องพกั (เตียงสามารถแยกเป็น เตียงคู่ได้) 

 

 ห้องพักบนเรือแบบกรุ๊ปจะเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง                       
( TRIPLE ROOM ) ต้องท าการตรวจสอบกับบริษัท เน่ืองจากห้องพกับนเรือ ที่สามารถพกัได้ 3 ท่าน มีจ านวนจ ากัด 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการจัดเลขห้องพักให้กับคณะ เน่ืองจากห้องพักบนเรือเป็นการจองแบบกรุ๊ป และ ขึ้นอยู่กับข้อก าหนด
ของประเภทห้องพกัในระดับที่ต่างกัน ซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องพกัตดิกันหรือ ช้ันเดียวกัน ตามที่ลูกค้าต้องการ 
 

ห้องพักมีระเบียงวิวทะเล  (Ocean View with Balcony) 

 
ห้องพักแบบ Inside  

 

เส้นทางเดินเรือ 

 
10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

Royal Caribbean Oasis of the SEAs!!! 
บาร์เซโลนา – ปัลมา เดอ มายอร์กา – โพรวองซ์ – ลา สเปเซีย - โรม – เนเป้ิลส์ – บาร์เซโลนา 
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วันแรก กรุงเทพมหานคร  
 

18.30 น. คณะพบเจา้หน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ที่ 9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.45 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน  TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.15 ชั่วโมง) 
เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวส่ีวนตวัทุกที่นั่ง สายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่าและอาหารเชา้ 
ระหวา่งเที่ยวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี  

 

วันที่สอง อิสตันบูล – บาร์เซโลนา  
 

04.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปล่ียนเคร่ือง เที่ยวบิน TK1853 อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตนับูลซ่ึงมีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย  

07.20 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่สนามบินบาร์เซโลนา (BCN) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส 
บริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.45 ชม.) 

10.05 น. เดินทางถึงสนามบินบาร์เซโลนา ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑศิ์ลปะแห่งชาติคาตาลุญญา (Catalunya National Museum of Art)  หรือตวัเรียกยอ่คือ 
MNAC ตั้งอยู่บนเขามงจูอิค ใกล้ใจกลางเมืองบาร์เซโลน่า ภายในเป็นสถานที่จดัแสดงงานศิลปะภาพวาด
มากมายในช่วงยุคศตวรรษที่ 10-20 โดยมีภาพวาดจิตรกรรมในทุกยคุสมัยไม่ว่าจะเป็นโรมานเนสก์ โกธิก          
เรอเนอซองส์ บาโร๊ก และโมเดิร์นอาร์ท  นอกจากน้ียงัมีการจดัแสดงโบราณวตัถุในอดีตของชาติคาตาลัน
มากมาย  โดยเป็นหน่ึงในพพิธิภณัฑส์ าหรับเก็บงานศิลปะที่ใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศสเปน   

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

14.30 น. น าท่านเชคอินขึ้นเรือส าราญ Royal Caribbean “Oasis of the SEAs”  
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 
 
วันที่สาม ปัลมา เดอ มายอร์ก้า 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca)  
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 น าท่านเที่ยวชมเมืองปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) แห่ง หมู่เกาะมายอร์กา (Mallorca) หมู่เกาะ
แสนสวยในประเทศสเปน ซ่ึงตั้งอยูใ่นทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเกาะใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะแบลีแอริก เมือง
หลวงของเกาะคือเมืองปัลมา เมืองซ่ึงเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในวนัหยดุที่ไดรั้บความนิยมมาก          
น าท่านแวะถ่ายรูปภายนอกกบั ปราสาทเบลเวอร์ (Bellver Castle) หน่ึงในป้อมปราการโบราณที่สร้างขึ้นช่วง
ตน้ศตวรรษที่ 14 มีควาสูงประมาณ 112 เมตร ตั้งอยูบ่นเนินเขานอกตวัเมืองปัลมา สร้างขึ้นเพือ่อุทิศแก่กษตัริย ์
เจมส์ที่ 2 แห่งมายอร์กา  ซ่ึงแรกเร่ิมเป็นที่พ  านักของราชวงศ ์แต่ภายหลงัถูกเปล่ียนมาใชเ้ป็นที่จองจ านักโทษ
ในช่วงกลางศตวรรษที่ 18 จนถึงศตวรรษที่ 20 ปัจจุบนัเปิดเป็นพพิธิภณัฑใ์หน้กัท่องเที่ยวไดเ้ขา้ชมทัว่ไป 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) โบสถส์ไตลโ์กธิคโรมนัคาทอลิก คู่บา้นคู่เมือง
ของเกาะมายอร์กา สร้างขึ้นตามบญัชาของกษตัริยเ์จมส์ที่ 1 แห่งอารากอนในปี ค.ศ. 1229 และเสร็จส้ินในปี 
ค.ศ.1601 โดยใช้เวลาร่วม 370 ปีในการก่อสร้าง และได้มีการปรับปรุงตามแบบฉบบัของอันโตนิโอ เกาด้ี 
สถาปนิกและผูอ้อกแบบผูมี้ช่ือเสียงแห่งเมืองบาร์เซโลน่าในช่วงระหวา่งปี ค.ศ.1901-1914 น าท่านเขา้ชมความ
งดงามภายในมหาวิหารแห่งปัลมา ชมความงามของสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคโรมันที่ตกแต่งด้วย
สถาปัตยกรรมที่สวยงาม ตกแต่งดว้ยกระจกลายสีที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกดว้ย จากนั้นอิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่น
และเก็บภาพความสวยงามของเมืองตามอธัยาศยั หรือจะเลือกซ้ือของฝาก ของทีร่ะลึกที่มีจ  าหน่ายมากมาย 

 
 

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปัลมา เดอ มายอร์กา 
16.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ ปัลมา เดอ มายอร์กา มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย ์(โพรวองซ์) 

อิสระใหท้่านพกัผอ่น บนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นใน
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงที่ร้านขายสินคา้
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสนัทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายที่
ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
 

วันที่ส่ี โพรวองซ์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือมาร์กเซย ์(โพรวองซ์) ประเทศฝร่ังเศส 

น าท่านล่องเรือสู่  Chateau d’If หน่ึงในป้อมปราการกลางทะเล หรือคุกที่สร้างไวบ้นเกาะเพื่อจองจ านักโทษ 
ตั้งห่างจากชายฝ่ังเมืองมาร์กเซยป์ระมาณ 1.5 กิโลเมตร สร้างขึ้นคร้ังแรกช่วงปี ค.ศ.1524-1531 ตามพระราช

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2_(%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2)
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 ประสงคข์องกษตัริยฟ์รานซิสที่ 1 เพื่อเป็นป้อมปราการแนวชายฝ่ังตามยทุธศาสตร์ ทางการทหารไวส้ าหรับ
ป้องกนัการรุกรานทางทะเล ซ่ึงภายหลงัพบวา่ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์อยา่งแทจ้ริง สืบเน่ืองจากไม่ไดถู้กรุกรานเลย 
ท าใหเ้ปล่ียนมาใชเ้ป็นคุกส าหรับขงันกัโทษแทน 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย  น าท่านแวะถ่ายรูปพระราชวงัลองชองป์ (The Palais Longchamp) สร้างขึ้นเพือ่เป็นการเฉลิมฉลองการขดุ
คลองมาร์กเซย ์ (Canal de Marseille) เพือ่การล าเลียงน ้ าจากแม่น ้ าดูแลนซ์ (Durance River) เขา้มาใชใ้นเมือง
มาร์กเซย ์โดน ดยคุแห่งออรีน ไดว้างรากฐานหินกอ้นแรก เม่ือวนัที่ 15 พฤศจิกายน ปี 1893 ซ่ึงใชเ้วลาก่อสร้าง
นานกวา่ 30 ปี พระราชวงัแห่งน้ีออกแบบโดยสถาปนิกนามวา่ องัเร เอสพรีานดี (Henry Esperrandieu) โดยการ
มีออกแบบสร้างน ้ าพอุยูก่ลางพระราชวงั จึงไดรั้บการขนามนามวา่ “ปราสาทน ้ าพ”ุ (Water Castle) น าท่านชม
ความสวยงามภายในพระราชวงัแห่งน้ี และชมสวนสวย ที่มีการจดัตกแต่งดูแลเป็นอยา่งดี อิสระใหท้่านไดเ้ก็บ
ภาพตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านสู่หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ ่ Les Terrasses du port ในเมืองมาร์กเซย ์            
อิสระใหท้่านเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้ เส้ือผา้แฟชัน่ และของฝากตามอธัยาศยั ก่อนน าทา่นลงเรือส าราญ 

 

16.30 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย ์
18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือมาร์กเซย ์มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

วันที่ห้า ลา สเปเซีย - เลอริซ่ี 
 

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

 น าท่านแวะถ่ายรูปกบั Castello di Lerici ปราสาททรงโพลิกอน ที่สร้างตระหง่านเป็นที่เด่นชดับนหน้าผาริม
ชายฝ่ังของเมืองเลอริซ่ี ป้อมปราการแห่งน้ีเร่ิมก่อสร้างเม่ือปี ค.ศ.1152 โดยสาธารณรัฐทางทะเลของเมืองเจนัว
และปิซ่า จากนั้นมีการเปล่ียนแบบแปลนการก่อสร้างมากมายหลายคร้ังสืบเน่ืองดว้ยเหตุผลทางยทุธศาสตร์
ทางการทหาร จนกระทัง่เป็นรูปเป็นร่างในที่สุดเม่ือปี ค.ศ.1555  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 



 

 

 ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เวบ็ไซต์   www.paiteawduaykan.com          หน้า 6 จาก 16 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยนั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

  

บ่าย น าท่านเขา้ชมโบสถ์แห่งซานตา้มาเรียแอสซุนตา้ (Basilica of Santa Maria Assunta) อาสนวิหารโบราณของ
ชาวโรมนัคาธอลิคสไตล์นีโอโรแมนติคที่สร้างขึ้นช่วงกลางศตวรรษที่ 15 เพื่ออุทิศน์แก่พระแม่มารี หน่ึงใน
ศูนยร์วมจิตใจของชาวเมือง จากนั้นน าท่านเขา้ชมปราสาทซานจิออจิโอ (San Giorgio Castle) หน่ึงในแลนด์
มาร์คส าคญัของเมือง ลา สเปเซีย ซ่ึงยงัคงสภาพตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ซ่ึงปัจจุบนัไดเ้ปิดเป็นพิพิธภณัฑ์ให้
นักท่องเที่ยวและชาวเมืองไดเ้ขา้ชมภายใน ที่จดัแสดงโบราณวตัถุทางประวติัศาสตร์ต่างๆไว ้อยา่งครบครัน 
ตั้งแต่ยคุทองแดงจวบจนกระทัง่ที่ยคุโรมนัเรืองอ านาจ 

 

18.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือลา สเปเซีย  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
20.30 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) เพือ่มุ่งหนา้สู่ ท่าเรือชิวคิตาเวคเคีย 
 
 
 
 

วันที่หก ชิวิคตาเวคเคยี – โรม – ช้อปป้ิง Outlet 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ ชิวคิตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี 
08.00 น. น าท่านชม กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของจกัรวรรดิโรมันซ่ึงมีอายเุก่าแก่กว่า 2,000 ปี น าท่าน           

เขา้ชมโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นสนามกีฬากลางแจง้
ขนาดใหญ่เร่ิมสร้างขึ้นในสมยัจกัรพรรดิเวสปาเซียนแห่งอาราจกัรโรมนัและสร้างเสร็จในสมยัจกัรพรรดิติตสั 
(Titus) สามารถจุคนกว่า 50,000 คน จากนั้ น น าท่านชมจัตุรัสโรมัน (Roman Forum) หรือ ตั้งอยู่ระหว่าง      
เนินพาเลติเน (Palatine hill) กบัเนินแคปิโตลิเน (Capitoline hill) ในกรุงโรมในประเทศอิตาลี บริเวณน้ีเป็น
บริเวณศูนยก์ลางของการวิวฒันาการของวฒันธรรมโรมันมาแต่โบราณ ประชาชนมักจะเรียกบริเวณน้ีว่า               
"ฟอรูงมงันูง" หรือเพยีงสั้น ๆ วา่ "ฟอรูง" 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ใกลก้รุงโรม Castel Romano Designer Outlet ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลตที่
รวมเอาแบรนด์สินคา้จากดีไซน์เนอร์ชั้นน ามาลดราคาตลอดทั้งปี อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือของฝากหรือ
เลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆไดต้ามอธัยาศยั 

 

17.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือชิวคิตาเวคเคีย 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
20.00 น. เรือส าราญออกจากท่าเทียบเรือชิวคิตาเวคเคียมุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเนเป้ิลส์ ประเทศอิตาลี 
 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
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วันที่เจ็ด เนเป้ิลส์ – กาแซร์ตา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือเนเป้ิลส์ ประเทศอิตาลี 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองกาแซร์ตา (Caserta) เมืองหลวงแห่งจงัหวดักาแซร์ตา แห่งแวน้คมัปาเนียของอิตาลี                

น าท่านเขา้ชมพระราชวงักาแซร์ตา (Palace of Caserta) เป็นอดีตพระราชวงัที่ประทบัของกษตัริยแ์ห่งเนเป้ิลส์
แห่งราชวงศบ์ูร์บง ที่ตั้งอยูท่ี่เมืองกาแซร์ตาในประเทศอิตาลี พระราชวงักาแซร์ตาเป็นหน่ึงในพระราชวงัแบบ
บาโรกที่ใหญ่ที่สุดที่สร้างขึ้นในยโุรปในคริสตศ์ตวรรษที่ 18 พระราชวงัแห่งน้ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลกโดยองค์การยเูนสโกในปี ค.ศ. 1997 ในฐานะที่เป็นงานช้ินเลิศของยคุบาโรก การก่อสร้างพระราชวงักา
แซร์ตาเร่ิมขึ้นในปี ค.ศ. 1752 โดยพระเจา้ชาลส์ที่ 7 แห่งเนเปิลส์ ผูท้รงท างานอยา่งใกลชิ้ดกบัสถาปนิกลุยจี วนั
วเีตลลี เม่ือทอดพระเนตรเห็นแบบจ าลองส าหรับพระราชวงั พระเจา้ชาลส์ก็ทรงพอพระทยัมาก แต่พระองคก์็
มิไดมี้โอกาสที่จะไดบ้รรทมในพระราชวงัแมแ้ต่เพียงคืนเดียว พระเจา้ชาลส์ทรงสละราชสมบติัในปี ค.ศ. 1759 
เพื่อไปเป็นพระมหากษตัริยส์เปน การก่อสร้างด าเนินต่อมาโดยพระราชโอรสองคท์ี่สามและผูค้รองเนเป้ิลส์
ต่อมาคือพระเจา้เฟอร์ดินานดท์ี่ 4 แห่งเนเป้ิลส์ 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเนเป้ิลส์ (Naples) หรือที่นิยมเรียกเป็นภาษาอิตาลีวา่ เมืองนาโปลี (Napoli) คืออีก
หน่ึงเมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงและมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ ศิลปะวฒันธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี 
และศาสตร์การท าอาหาร ที่ไดรั้บการยอมรับจากทัว่โลกอีกทั้งยงัเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัเนเป้ิล (Province 
of Naples) และแควน้กมัปาเนีย (Campania) แควน้ที่ตั้งอยูท่างทิศใตข้องประเทศอิตาลีนัน่เองเมืองเนเป้ิลตั้งอยู่
ที่ชายฝ่ังดา้นตะวนัตกของอิตาลีติดกบัอ่าวเนเป้ิลส์ (Naples Bay) ก่ึงกลางระหว่างพื้นที่ภูเขาไฟสองแห่ง คือ 
ภูเขาไฟวสุิเวยีส และกมัปีเฟลเกรยแ์ละยงัเป็นเมืองที่มีบทบาทส าคญัในคาบสมุทรอิตาลี มาตลอด 2,800 ปีนับ
แต่ก่อตั้งเมืองขึ้นมา ดว้ยเหตุน้ีเมืองเนเป้ิลส์จึงถือวา่เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึงของโลกโดยเฉพาะบริเวณ
ใจกลางของเมืองเนเป้ิลส์ยงัเป็นศูนยก์ลางเมืองทางประวติัศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และได้รับการขึ้ น
ทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโก ้(Unesco) ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995 น าท่านชมและถ่ายรูปกบัจตุัรัส                  
เพลิบิสซิโต (Piazza del Plebiscito) หน่ึงในจตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองเนเป้ิล ตั้งอยูใ่กล้ๆ กบับริเวณอ่าว 
ซ่ึงถูกล้อมรอบไปด้วยเหล่าอาคารสถานที่ที่มีความส าคญัของเมือง  จากนั้นน าท่านเขา้ชมอุโมงคเ์บอร์เบิน                 
(Bourbon Tunnel) อุโมงคโ์บราณที่ขุดขึ้นดว้ยจุดประสงคท์างการทหารซ่ึงเช่ือมต่อระหว่างพระราชวงัหลวง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_3_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B5_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B5_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferdinand_I_of_the_Two_Sicilies&action=edit&redlink=1
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 และคลงัแสงในเมืองนาโปลี ไวส้ าหรับให้ราชวงศท์ี่อาศยัในราชวงัไวล้ี้ภยัในยามฉุกเฉิน  นอกจากน้ียงัเคยถูก
ใชเ้ป็นหลุมหลบภยัจากการทิ้งระเบิดทางอากาศในช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2 ดว้ย 

 

17.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเทียบ เรือเนเป้ิลส์ 
18.30 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือเนเป้ิล เพือ่มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือบาร์เซโลนา ประเทศสเปน 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

วันที่แปด Cruising  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นชอ้ปป้ิงที่ร้านขายสินคา้
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายที่
ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน,์ หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เนต 
Entertainment :ชมโชวพ์เิศษที่ทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย

สไตลค์าสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยน ้ า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

หมายเหตุ      ก่อนเรือกลบัเทียบท่าในค ่าวนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลง
จากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้น้าหอ้ง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท้ี่จ  าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะ
เจา้หนา้ที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถูกส่งมาใหท้่านตรวจเช็ค
ก่อนท าการช าระในวนัรุ่งขึ้น ส าหรับท่านที่ตอ้งการช าระผา่นบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตที่
ท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัที่ท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 
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วันที่เก้า บาร์เซโลนา  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
05.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือบาร์เซโลนา ประเทศสเปน 
08.00 น. น าท่านเชคเอาทอ์อกจากเรือส าราญ พร้อมรับกระเป๋าสมัภาระ 
 น าทุกท่านเขา้ชมมหาวิหารซากราดา้ ฟามิเลียร์” (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ที่สูงใหญ่ถึง 

170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 โบสถ์ที่สร้างไม่เสร็จน้ีเป็นสัญลักษณ์
ของบาร์เซโลนา  เป็นงานชั้นยอดที่แสดงถึงอจัฉริยภาพของ เกาด้ี สถาปนิกผูเ้ล่ืองช่ือ มหาวหิารแห่งน้ีมีความ
สูง 170 เมตร ตั้งอยูบ่นถนน Carrer de Mallorca งานช้ินน้ีมีความแปลกตาจากงานช้ินอ่ืนของเกาด้ี ตรงสีสนัอนั
เรียบน่ิงแบบโทนสีธรรมชาติ ให้ความรู้สึกที่สงบผ่อนคลายและเยอืกเยน็เพราะความที่เป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิ 
แต่ก็ยงัคงรายละเอียดละเมียดที่ละไม ดูจากลวดลายสลกัเสลาที่ดา้นนอกตวัโบสถ์และภายใน แสดงให้เห็นถึง
แรงศรัทธาในศาสนาอยา่งท่วมทน้   

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านชมโบสถ์ Expiatori del Sagrat Cor โบสถ์โรมนัคาธอลิค สร้างขึ้นแบบสไตล์นีโอโกธิค ตั้งแต่ปี ค.ศ.
1902 และใชเ้วลากวา่ 60 ปีจนเสร็จส้ินการก่อสร้างเม่ือปี ค.ศ.1961 ตั้งอยูบ่นยอดเขาทิบิดาโบ (Tibidabo) โดย
บนยอดโดมมีรูปป้ันของพระเยซูยนืกางแขน คลา้ยคลึงกบั Christ Redeemer ที่กรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศ
บราซิล อิสระใหท้่านถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

 

16.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินบาร์เซโลนา (BCN) เพือ่เชคอินและท า Tax Refund  
19.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินบาร์เซโลนา กลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK1856 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.25 

ชัว่โมง) บริการอาหารกลางวนั เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่นบนเคร่ืองบิน 
23.30 น. เดินทางมาถึงนครอิสตนับูล แวะเปล่ียนเคร่ือง 
 

วันที่สิบ กรุงเทพมหานคร 

01.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9.35 ชัว่โมง) สายการบนิมีบริการ
อาหารค ่าและอาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน 

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

Royal Caribbean Oasis of the SEAs!!! 
ราคาทวัร์ 109,900 บาท (เร่ิมต้นห้อง Inside) :     4-13 พ.ค./18–27 พ.ค./22 ม.ิย.–1 ก.ค./13–22 ก.ค. 

10–19 ส.ค/ 14-23 ก.ย.  
 

อตัราค่าบริการ ปี 2562 4-13 พ.ค. 18-27 พ.ค. 22ม.ิย.-1 ก.ค. 13-22 ก.ค. 10-19 ส.ค. 14-23 ก.ย. 

ราคาผูใ้หญ่ (พักห้องคู่ INSIDE) ท่านละ  109,900 

อพัเกรดเป็นหอ้งพกัแบบมีระเบียงทะเล  
(พักห้องคู่ Sea-View Balcony) ท่านละ 

20,000 20,000 24,000 23,000 23,000 20,000 

พกัเด่ียวเพิม่ ท่านละ (คิดที่หอ้งพกัแบบ 
INSIDE ซ่ึงเป็นราคาเร่ิม) 

45,000 

ราคาผูใ้หญ่/เด็ก (หอ้งพกั 3 ท่าน) ท่านละ โปรดสอบถาม 
เด็กทารก อายไุม่เกิน 2 ปี  
 (นบัอายุจนถึงวนัเดินทางกลบั) 

โปรดสอบถาม 

ชั้นธุรกิจเพิม่เงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ที่
ท่านละ (ราคายืนยันได้ก็ต่อเม่ือที่น่ัง confirm เท่าน้ัน) 

85,000 - 110,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัค่าใชจ่้าย (ผูใ้หญ่)   
(ไม่รวมตัว๋ BKK-IST-BCN-IST-BKK) 

25,000 

กรณีมีวีซ่าแลว้หรือไม่ตอ้งยืน่วีซ่า หักค่าใชจ่้าย 2,900 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ ามนัทีป่รับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัที่  12 กนัยายน 2561) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพือ่โหลด ท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้ าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือส าราญ (ตามที่ระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัทอ่งเที่ยวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ี่อายเุกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ 
 ค่าบริการ (Service fee, Gratuities) บนเรือ 
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 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบ,ุ ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่ 
 เจา้หนา้ที่ (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ 
  

อัตรานี้ไม่รวมถึง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
    ส ารองที่น่ัง (ผู้เดินทางพักเดี่ยว) ท่านละ 60,000 บาท 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 60 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ 
* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  
* ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ า 25% 
* ยกเลิก 60-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ า 50% 
* ยกเลิก 30-59 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ าเตม็จ านวน  
* ยกเลิก 08-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จ านวน 
* ยกเลิก นอ้ยกวา่ 7 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จ านวน 
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก

วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ :  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยว

อ่ืนๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที่สุด 

 การท่องเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการที่ทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้  าการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระมาแล้ว                  
หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวซ่ีา และไม่คืนทุกกรณี 
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิที่จะ ไม่รับผิดชอบ             

หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัท่องเที่ยวใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา  

 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการต๋ัวเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
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 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเที่ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 
ต๋ัวเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆที่เก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื่อนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 
ห้องพักบนเรือ 
 หอ้งพกับนเรือแบบกรุ๊ปจะเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง                       

( TRIPLE ROOM ) ตอ้งท าการตรวจสอบกบับริษทั เน่ืองจากหอ้งพกับนเรือ ที่สามารถพกัได ้3 ท่าน มีจ  านวนจ ากดั 
 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการจดัเลขห้องพกัให้กับคณะ เน่ืองจากห้องพกับนเรือเป็นการจองแบบกรุ๊ป และ ขึ้นอยู่กับ

ขอ้ก าหนดของประเภทห้องพกัในระดบัที่ต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัหรือ ชั้นเดียวกนั ตามที่ลูกคา้
ตอ้งการ 
 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครีม โลชัน่ น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่
เดียวกนัในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ี
ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 
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 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่เกิน 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 าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 
 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกิดการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชย
ไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าให้
โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ี
บริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชย
ค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนกักระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 
20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ 

 
 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นประเทศอติาล ี
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้ว่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 
เพือ่ขอยืน่วซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 
หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงควิกรุ๊ปที่ได้มีการจองแล้ว ท่านอาจต้องช าระค่าควิย่ืนวีซ่า 2,200 บาทให้กับศูนย์ย่ืนค าร้อง 

 

1. หนงัสือเดินทางที่เหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนขึ้นไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรงปัจจุบนั พื้นฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่านั้น รูปจะตอ้งเป็นภาพที่คมชดัหา้มสวมแวน่สายตา หา้มมี

เงา หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพวิเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป 
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3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / เอกสารเพิม่เติมกรณีอ่ืน ๆ  
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. สูติบตัร (ส าหรับเด็กต ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เติมดงัน้ี 
- เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยที่วา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมให้เดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยที่วา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและ

ใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)   
- เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยที่วา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและ

ใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
- กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพือ่เป็นการยนืยนั 
- ใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม่) 

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั้น** 
จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต)  
โดย ไม่ตอ้งระบุวนั และประเทศที่เดินทาง  
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที่มีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ี่มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีที่เป็นพนกังานบริษทัฯ : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต  าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง  

เงินเดือน พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- กรณีที่เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีทีศึ่กษา พมิพ์

เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- กรณีเป็นแม่คา้, ท าธุรกิจส่วนตวั, ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพมิพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ 

9. หลกัฐานการเงิน (ส าคญัมาก เพราะสถานฑูตแจง้กฎใหม่เม่ือวนัที่ 22 กรกฎาคม 2557)  
9.1 ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพยเ์ท่านั้น พร้อมหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร  
 (BANK CERTIFICATE) เป็นภาษาองักฤษ **ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนัเท่านั้น** 
- เงินฝากออมทรัพย/์ เผือ่เรียก/ สะสมทรัพย ์ 

(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยืน่วซ่ีา 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้ออกของ
เงินสม ่าเสมอ หา้มท าการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วซ่ีาเด็ดขาด!!) 
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 - การปรับสมุดบญัชีธนาคาร ท่านตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั และ ถ่ายส าเนายอ้นหลงั 6 เดือน โดยการ
ปรับยอดสมุดในบญัชี ตอ้งปรับสมุดก่อนวนัที่จะยืน่วีซ่า 7 วนั เช่นท่านไดค้ิวยืน่วีซ่าวนัที่ 3 กันยายน 2556 
ส าเนาสมุดบญัชีที่ท่านตอ้งใชใ้นการยืน่วีซ่า ตอ้งปรับสมุด ณ วนัที่  28 สิงหาคม 2556 หรือ หลงัจากนั้น หาก
ท่านปรับสมุดบญัชีก่อนหน้านั้น จะใชเ้ป็นเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินไม่ได้ สถานฑูตจะขอเอกสาร
เพิ่มเติม อยา่งไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษทัทวัร์ฯ เพื่อเตรียมการล่วงหน้า และ ส่ง Fax สมุด
บญัชีหนา้สุดทา้ยที่ไดท้  าการปรับสมุดมาใหท้างบริษทัทวัร์ เพือ่ใชใ้นการแนบเป็นเอกสารยืน่วซ่ีาต่อไปได ้

- การขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ตอ้งมีอายไุม่เกิน 15 วนั นับจากวนัที่ไดค้ิวยืน่วซ่ีา พร้อม
ทั้งตอ้งระบุ จ  านวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนังสือรับรองด้วย เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวนัที่ 3 กันยายน 2556  
หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใชใ้นการยืน่วีซ่า ตอ้งออกให ้ณ วนัที่ 20 สิงหาคม 2556 หรือ หลงัจาก
นั้นเท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) 
โดยไม่ตอ้งระบุวนั และประเทศที่เดินทาง 

(สถานฑูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนัในทุกกรณ)ี 
Thank you for contacting VFS Italy Visa Application Centre. 

เน่ืองจากสถานทูตได้แจง้เพิ่มเติมเก่ียวกับเอกสารด้านการเงินของผูส้มัครวีซ่าทุกประเภทโดย ผูส้มัครทุกคนที่

ตอ้งการยืน่ค  าร้องขอวีซ่าฯตอ้งแสดงหลกัฐานทางการเงิน 2 ประเภทคู่กนัคือ หนังสือรับรองทางการเงินจากทาง

ธนาคาร ( Bank Certificate ) ซ่ึงมีอายไุม่เกิน 15 วนันับจากวนัยืน่ค  าร้องวีซ่า พร้อมกบัส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากที่

แสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 7 วนันบัจากวนัยืน่ค  าร้องขอวซ่ีา โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ใดๆทั้งส้ิน 

10. ในกรณีที่มีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิม่เติมดงัน้ี 
- จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น  
- หลกัฐานแสดงความสมัพนัธข์องผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรองค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลใน

ครอบครัวเดียวกนั (พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นั
และกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายให้หลานได)้ 

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 
o เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
o กรณีมีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลูก แปลเป็นภาษาองักฤษพร้อมกบัแนบภาษาไทย 
o กรณีไม่มีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชท้ะเบียนบา้นทั้งของสามีและภรรยา แปลเป็นภาษาองักฤษพร้อมกบัแนบ

ภาษาไทย โดยทะเบียนบา้นของทั้งสองตอ้งอยูบ่า้นเดียวกนั 
- กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ที่จะใชย้ืน่วซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พร้อมทั้ง

ใน หนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตอ้งระบุช่ือผูถู้กรับรองค่าใชจ่้าย ดว้ย 
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แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  

10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (BCN) 
Royal Caribbean Oasis of the SEAs!!! 

ราคาทวัร์ 109,900 บาท (เร่ิมต้นห้อง Inside) :  4–13 พ.ค.        18–27 พ.ค.  22 ม.ิย.–1 ก.ค. 
       13-22 ก.ค.         10-19 ส.ค.             14-23 ก.ย.         
 

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

BALCONY) 

เลขที่ 
สะสมไมล์ 

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตที่ท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการยื่น 

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

       

       

       

       

       

       

หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัวา่ เป็นการท าวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้ 
(รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าด้วยนะค่ะ เน่ืองจากต้องกรอกข้อมูลในการย่ืนวีซ่า) 

ช่ือผู้ส ารองทีน่ั่ง............................................................... เอเย่นต์........................................................................ 
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อเีมล์........................... ................................. 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์ส ารองที่น่ัง และ หน้าพาสปอร์ต มาทีแ่ฟกซ์ 02 635 1421 *** 
ติดต่อเจ้าหน้าที ่โทร 02 635 1415 

 


