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Code: IE04-CruiseMed-WonderofTheSeas -11TK-Oct-115A220408 

 

11 วนั ลอ่งเรอืทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน 

เรอืส ำรำญล ำใหม ่และ ใหญท่ีส่ดุในโลกปี 2022 

Wonder of the SEAs! 

 

 

 

***โปรโมช ัน่ปี 2565 ...บนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) *** 

7-17 ตลุำคม / 21-31 ตลุำคม 2565  

รำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ที.่.. 115,900 บำท 

ฌโิรนำ (พกัผอ่นกอ่นเช็คอนิขึน้เรอื 1 คนื) - บำรเ์ซโลนำ - ปลัมำเดมำยอรก์ำ (โซลเลอร)์  

มำรก์เซย (อำรล์ส)์ - ลำ สเปเซยี (ชงิเกว แตรเ์ร) - โรม - เนเปิลส ์(ซอรเ์รนโต) - บำรเ์ซโลนำ 

 

(พเิศษ!! รำคำนีร้วมทวัรพ์ำเทีย่วทกุประเทศ / คำ่วซีำ่เชงเกน้ / คำ่ไกด ์คนขบัแลว้) 

 

ขอสงวนสทิธิห์ำกเรอืมกีำรปรบัเปลีย่นทำ่เทยีบเรอื บรษิทัจะรบีแจง้ใหล้กูคำ้ทรำบลว่งหนำ้ตอ่ไป 

ทอ่งเทีย่ว Shore Excursion ของเรอื อำจมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม ขึน้อยูก่บักำรเขำ้ออกของ

ตำรำงเดนิทำงเรอื 
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Royal Caribbean… Wonder of the SEAs! 

Wonder of the Seas ล ำนี ้มที ัง้หมด 18 ช ัน้ และ 2,867 หอ้ง รองรบัผูโ้ดยสำรไดม้ำกถงึ 6,988 คน  Suite 

Neighborhood ใหมค่วบคูไ่ปกบั Central Park ทีเ่ป็นทีน่ยิม  

AquaTheater แบบเปิดโลง่ทีม่รีปูลกัษณ์ใหม ่ม ีUltimate Abyss สไลดเ์ดอรท์ีส่งูทีส่ดุในทะเล 

  

 

 

ประเภทหอ้งพกั (เตยีงสำมำรถแยกเป็น เตยีงคูไ่ด)้ 

 

 หอ้งพกับนเรอืแบบกรุป๊จะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่( TWN/DBL ) กรณีทีท่ำ่นมคีวำมประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทำ่น 

/ 3 เตยีง                       ( TRIPLE ROOM ) กรุณำตรวจสอบกบับรษิทั เนือ่งจำกหอ้งพกับนเรอื ที่

สำมำรถพกัได ้3 ทำ่น มจี ำนวนจ ำกดั 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรจดัเลขหอ้งพกัใหก้บัคณะ เนือ่งจำกหอ้งพกับนเรอืเป็นกำรจองแบบกรุ๊ป และ 

ข ึน้อยูก่บัขอ้ก ำหนดของประเภทหอ้งพกัในระดบัทีต่ำ่งกนั ซึง่อำจจะท ำใหท้ำ่นไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนั หรอื 

ช ัน้เดยีวกนั ตำมทีล่กูคำ้ตอ้งกำร 

 

 

                           หอ้งพกัแบบ Inside                หอ้งพกัววิทะเล  (Ocean View)            หอ้งพกัแบบมี

ระเบยีง (Balcony) 
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***ตารางเวลาบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงเวลาได ้ตามประกาศของสายการบนิ*** 

 

วนัแรก   กรงุเทพมหำนคร - อสิตนับลู 

 

20.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี่เคาน์เตอรเ์ช็คอนิแถว U ประตูทางเขา้ที ่9 หรอื 10 อาคารผูโ้ดยสาร

ขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

23.00 น. ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิ TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ชัว่โมง) เพลดิเพลนิ

กบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง สายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหว่าง

เทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี 

 

วนัทีส่อง   อสิตนับลู – บำรเ์ซโลนำ – ฌโิรนำ 

 

05.10 น. เดนิทางถงึกรุงอสิตันบูลแวะเปลีย่นเครือ่ง เทีย่วบนิ TK1853 อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี

ภายในสนามบนิอสิตันบลูซึง่มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย  

07.40 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบูล (IST) สูส่นามบนิบารเ์ซโลนา (BCN) โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอร์

ไลนส์ บรกิารอาหารเชา้บนเครือ่งบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.35 ชม.) 

10.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิบารเ์ซโลนา ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

น าทา่นเดนิทางไปยงัเมอืงฌโิรนา (Girona) (ระยะทาง 117 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.)  

- หนึ่งในเมอืงส าคัญของแควน้คาตาลุญญา ที่มปีระวัตศิาสตร์มายาวนาน ในอดตีเป็นส่วนหนึ่งของ

จักรวรรดโิรมัน ปัจจุบันเต็มไปดว้ยบา้นเรือนหลากสสีันที่ตัง้อยู่รมิแม่น ้าออนญา (Onyar River) มี

ชือ่เสยีงจากการถูกใชเ้ป็นฉากหลักในการถ่ายท าเมอืง Bravos และเมอืง King’s Landing  ในการถ่าย

ท าซรียีช์ ือ่ดัง Game of Throne ตัง้แตปี่ ค.ศ.2011 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านตามรอยสถานทีถ่่ายท าซรียีเ์รือ่งดังอยา่ง Game of Thrones อยา่ง เมอืงฌโิรนา (Girona) ซึง่เป็น

หนึง่ในเมอืงทีถ่กูใชเ้ป็นฉากถา่ยท าเมอืง Bravos  

รำยละเอยีดเทีย่วบนิ  

วันเดนิทาง สนามบนิตน้ทาง สนามบนิปลายทาง เทีย่วบนิ เวลาตน้ทาง เวลาปลายทาง 

วันแรก กรงุเทพฯ (BKK) อสิตันบลู (IST) TK69 23.00 05.10+1 

วันทีส่อง อสิตันบลู (IST) บารเ์ซโลนา 

(BCN) 

TK1853 07.40 10.15 

วันทีส่บิ บารเ์ซโลนา 

(BCN) 

อสิตันบลู (IST) TK1856 18.45 23.20 

วันทีส่บิเอด็ อสิตันบลู (IST) กรงุเทพฯ (BKK) TK68 01.45 15.25 



Page 5 of 18 

 

 

 

 น าทา่นถา่ยรปูกบั วหิารซานตา้มาเรยีแหง่ฌโิรนา (Cathedral of Santa Maria de Girona)  

- โบสถโ์รมนัคาธอลกิโบราณ กอ่สรา้งตัง้แตย่คุศตวรรษที ่11 แบบสไตลโ์รมาเนสก ์มกีารตอ่เตมิหลายยคุ

สมยั อาทเิชน่ สไตลโ์กธคิชว่งศตวรรษที ่13 และสไตลบ์าโรกในภายหลังตน้ศตวรรษที ่17 กอ่นจะเสร็จ

สิน้เมือ่ศตวรรษที ่18 ท าใหเ้ป็นหนึง่ในโบสถท์ีป่ระกอบดว้ยสถาปัตยกรรมหลากหลายทีม่คีวามสวยงาม

อยา่งลงตัว บรเิวณดา้นหนา้โบสถเ์ป็นบันไดสไตลบ์าโรก ทีเ่ป็นฉากถ่ายท าส าคัญของซรีีย่ ์Game of 

Thrones  

 จากนัน้แวะถา่ยรปูกบั โบสถแ์หง่เซนตเ์ฟลกิส ์(Basilica de Sant Feliu)  

- อกีหนึง่โบสถส์ าคัญทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นล าดับทีส่องของเมอืงฌโิรนาซึง่ตัง้อยูใ่กลเ้คยีงกบัวหิารซานตา้มา

เรยี ใชเ้วลากอ่สรา้งตัง้แตศ่ตวรรษที ่12-17  

 ผา่นชมภายนอก อาราม  Monastery of Sant Pere de Galligants ส านักสงฆโ์บราณตัง้แตศ่ตวรรษที ่10  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ถนน Bisbe Cartaña ซึง่ถนนแหง่นีถ้อืเป็นสว่นหนึง่ในฉากทีย่ ิง่ใหญ่ของอารย์า่ สตารค์ ที่

ตอ้งเผชญิกบัชว่งเวลาทีส่ญูเสยีดวงตา  

 จากนัน้น าท่านชม Pujada Sant Domenec อกีหนึง่ฉากถ่ายท าหนังส าคัญในยา่นเมอืงเกา่ซึง่เป็นขัน้บันได

สไตลบ์าโรก  

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

น ำทำ่นเขำ้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กัในเมอืง GIRONA   หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ำม   บำรเ์ซโลนำ  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางไปยัง LA ROCCA VILLAGE OUTLET (ระยะทาง 37 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 

นาท)ี    

- ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต ซึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นมลดราคาขายกว่า 140 บตูคิ อาทเิชน่ ARMANI, BURBERRY, 

COACH, GUCCI, GEOX, GUESS, LACOSTE, LONGCHAMP, MICHAEL KORS, PANDORA, POLO 
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RALPH LAUREN, SAMSONITE, THE NORTH FACE, TOD’S, TUMI, และอืน่ๆอกีมากมาย อสิระให ้

ทา่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย (***รา้นคา้ในยโุรปสว่นมากจะปิดท าการในวันอาทติย)์ 

กลางวัน อสิระรับประทานอาหารกลางวันตามอธัยาศยั*** 

13.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงบารเ์ซโลนา (ระยะทาง 37 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 

นาท)ี 

14.00 น. น าทา่นเชค็อนิขึน้เรอืส ำรำญ Royal Caribbean “Wonder of the SEAs!” 

18.00 น. เรอืส าราญเดนิทางออกจากทา่เทยีบเรอืบารเ์ซโลนา มุง่หนา้สูท่า่เทยีบเรอื ปัลมาเดมายอรก์า ประเทศสเปน 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

 

วนัทีส่ ี ่  ปลัมำเดมำยอรก์ำ – โซลเลอร ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

08.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ที ่ทา่เรอืปัลมาเดมายอรก์า (Palma de Mallorca) หมูเ่กาะมายอรก์า (Mallorca)  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโซลเลอร ์(Soller)  

- เมอืงท่องเทีย่วในชนบทเล็กๆทางตอนเหนือของหมูเ่กาะแบลีแอรกิ ห่างเพยีง 25 กโิลเมตร จากเมอืง

ปัลมาเดมายอรก์า เมอืงนีม้ปีระชากรอาศัยเพยีง 14,000 คน เป็นหนึง่ในเมอืง    วนิเทจทีม่เีสน่หย์อ้นยคุ

น่าหลงใหล น าท่านชม จัตุรัส Plaza de la Constitucion จุดนัดพบของชาวเมอืงในวันหยดุและเป็น

แหลง่ทอ่งเทีย่วซึง่เต็มไปดว้ยรา้นน่ารักๆและคาเฟ่มากมาย  

- น าทา่นเขา้ชม โบสถเ์ซนตบ์าโธมวิ (Church of St Bartomeu) โบสถโ์บราณยคุศตวรรษที ่16 ซึง่ตัง้อยู่

บรเิวณจัตรัุสแหง่นี ้ไดรั้บการบรูณะเมือ่ปี ค.ศ.1904 และออกแบบโดยสถาปนกิชาวคาตาลัน นาม Joan 
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Rubio หนึง่ในศษิยเ์อกของศลิปินเอกแห่งสเปน อันโตนโิอ เกาด ีภายในคงความสวยงามดัง้เดมิแบบ

โกธกิ ในขณะทีภ่ายนอกออกแบบใหมใ่หม้คีวามทันสมยัแบบโมเดริน์  

ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทาง สู ่เมอืงพอรต์ เดอ โซลเลอร ์(Port de Soller)  

- เมอืงทา่ซึง่ตัง้อยูบ่นอา่วรปูเกอืกมา้ทางตอนเหนือของเมอืงโซลเลอร ์มปีระชากรอาศัยเพยีงราว 3,000 

คน เป็นเมอืงรสีอรท์ขนาดเล็กทีเ่หมาะส าหรับนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาตากอากาศและตอ้งการความ

เงยีบสงบไมวุ่น่วาย ซึง่ตา่งจากเมอืงทา่ทางตอนใตข้องเกาะซึง่เต็มไปดว้ยนักทอ่งเทีย่วทีแ่น่นขนัด  

น าทา่นเดนิเทีย่วชมบรเิวณชายหาดทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นอาหาร คาเฟ่ และรา้นขายสนิคา้พืน้เมอืง  

ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงปัลมาเดมายอรก์า  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั มหาวหิารเลอซ ู(La Seu, Cathedral of Palma)  

- โบสถส์ไตลโ์กธคิโรมนัคาทอลกิคูบ่า้นคูเ่มอืงของเกาะมายอรก์า สรา้งขึน้ตามบัญชาของกษัตรยิเ์จมสท์ี ่

1 แห่งอารากอนในปี ค.ศ. 1229 และเสร็จสิน้ในปี ค.ศ.1601 โดยใชเ้วลาร่วม 370 ปีในการกอ่สรา้ง 

และไดม้กีารปรับปรุงตามแบบฉบับของอันโตนโิอ เกาดี สถาปนกิและผูอ้อกแบบผูม้ชี ือ่เสยีงแห่งเมอืง

บาร์เซโลนาในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1901-1914  ชมความงามของสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิโรมันที่

ตกแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ตกแตง่ดว้ยกระจกลายสทีีใ่หญท่ีส่ดุในโลกอกีดว้ย 

15.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืปัลมาเดมายอรก์า (Palma de Mallorca) 

16.00 น. เรอืออกเดนิทางจากทา่เทยีบเรอื เพือ่มุง่หนา้สูท่า่เรอืมารก์เซย (ฝร่ังเศส) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

 

 

 

วนัทีห่ำ้    มำรก์เซย – อำรล์ส ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

09.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอืมารก์เซย (ฝร่ังเศส) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอารล์ส ์(Arles) (ระยะทาง 91 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 ชม.)  
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- อกีหนึ่งเมืองประวัตศิาสตร์โบราณที่ตัง้อยู่รมิแม่น ้าโรน (Rhone River) ในจังหวัดบูช-ดูว-์โรน 

(Bouches-du-Rhône) ของแควน้โพรวองซ ์(Provence) แควน้ทีอ่ยูท่างตอนใตข้องประเทศฝร่ังเศส  

- เมอืงอารล์สเ์ป็นเมอืงทีค่่อนขา้งมคีวามโดดเด่นในดา้นของโบราณสถานส าคัญทีม่มีาตัง้แต่ยคุสมัยโร

มาเนสก ์และดว้ยประวัตศิาสตรอ์ันยาวนานของเมอืงน่ันเองทีเ่ป็นสาเหตุใหอ้งคก์ารยเูนสโกยกใหเ้มอืง

อารล์ส ์เป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ.1981   

น าทา่นเขา้ชมโรมนั แอมฟิเธยีเตอร ์(Roman Amphitheatre)  

- ตกึรูปร่างทรงกลมขนาดใหญ่ ทีส่รา้งขึน้ประมาณ ชว่งศตวรรษที ่1 ภายในมอีัฒจันทรส์ าหรับคนน่ังชม

การแสดงตา่งๆ หนึง่ในโบราณสถานโรมนัทีถ่กูยกใหเ้ป็นมรดกโลกของเมอืงอารล์ส ์ 

จากนัน้น าทา่นชมโรงละครโรมนัและครปิโตปอรตกิสุ (Roman Theatre and Cryptoporticus)  

- ตัง้อยูใ่กล ้ๆ กนักบัสนามกฬีา ชมโรงละครกลางแจง้และชมทางเดนิใตด้นิสถาปัตยกรรมโรมันโบราณทีม่ี

ความเกา่แกม่ากแหง่หนึง่ของเมอืง  

จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูกบั โบสถแ์ซงต ์โทรแปงค ์(St.Trophime Church)  

- โบสถท์ีส่รา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่3 สรา้งขึน้ในแบบของสถาปัตยกรรมแบบโรมัน โดยโบสถแ์ห่งนี้ถอืว่า

เป็นโบสถแ์หง่บชิอบแรกของเมอืงอารล์ส ์อกีดว้ย  

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงมารก์เซย (Marseille) (ระยะทาง 91 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 ชม.) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารจนี 

บา่ย น าท่านเขา้ชม โบสถน์อเทรอดาม เดอ ลา การด์ (Basilique Notre-Dame de la Garde) ทีต่ัง้อยูบ่นยอด

เขา  

- โบสถแ์หง่นีส้รา้งขึน้อยา่งงดงามดว้ยรปูแบบสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นเอกลักษณ์ โดยมรีปูพระแมม่ารเีป็นองค์

ประธาน เล่ากันว่าในสมัยก่อนคนแถบนี้มักมาขอพรกับพระนางเพือ่ใหก้ารเดนิเรอืปลอดภัยและเมือ่

เดนิเรือปลอดภัยกลับมาแลว้ก็มักจะน าเอาเครื่องแขวนมาเป็นของแกบ้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปทาง

เทศบาลเมอืงไดป้รับปรงุใหส้ถานทีแ่หง่นีเ้ป็นอนุสรณ์สถานอนัศักดิส์ทิธิแ์ละกลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วที่

มชี ือ่เสยีงของเมอืงมารก์เซย   

 จากนัน้น าทา่นชมบรเิวณทา่เรอื Le Vieux Port  

 -  ท่าเรอืเก่าแก่ของเมอืงมารก์เซย บรเิวณท่าเรอืแห่งนี้เป็นทีรู่จั้กกันในนามประตูสู่เมดเิตอรเ์รเนียน สมัย

โบราณก็ยังเคยเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกจิทีส่ าคัญในการคา้ขายระหว่างประเทศแถบชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์ร

เนยีนและประเทศอาณานคิมของฝร่ังเศส 

17.00 น. น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ทา่เรอืมารก์เซย 

18.00 น. เรอืออกเดนิทางจากทา่เทยีบเรอืมารก์เซย เพือ่มุง่หนา้สูท่า่เรอืลา สเปเซยี ประเทศอติาล ี

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลังรับประทานอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 
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วนัทีห่ก   ลำ สเปเซยี – ชงิเกว แตรเ์ร 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

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

 น าทา่น น่ังรถไฟสูช่งิเกว แตรเ์ร (Cinque Terre)  

- หมูบ่า้นเล็กๆ ทีต่ัง้อยูบ่นชายฝ่ังรเิวยีรา่ของอติาล ีหมูบ่า้นสสีนัสดใส 5 หมูบ่า้นทีเ่รยีงรายกันอยูร่มิทะเล

ลกีเูรยี  

- อดตีบรเิวณนีเ้คยเป็นชมุชนชาวประมงอาศัยการจับปลาและปลกูไรอ่งุน่ตามแนวชายเขา  

- ดว้ยเสน่หข์องเมอืงรมิทะเลทีค่งความเป็นธรรมชาต ิจงึไดรั้บการประกาศเป็นมรดกโลกจากยเูนสโก  

- หมู่บา้นทัง้หา้คือ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ 

RIOMAGGIORE 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

 

 

 

บา่ย น าทา่นชมความงามของหมูบ่า้นรโิอแมกจโิอเร (Riomaggiore)  

- หมูบ่า้นเล็กๆ ทีม่เีสน่หแ์ละบรรยากาศเหมอืนเมอืงตุ๊กตา บา้นเรอืนส ี  สดใสตัง้ลดหลั่นกันบนหนา้ผาที่

ปกคลุมดว้ยต ้ไมเ้ขยีวขจ ี        น ้าทะเลเมดเิตอร์เรเนียนสเีทอร์คอยซ ์ ท าใหก้ลายเป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วยอดฮติทีห่ากมโีอกาสตอ้งเขา้มาสมัผัส อสิระใหท้า่นชมความงดงามและถา่ยรปูตามอธัยาศัย  

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางกลับโดยรถไฟกลับสูท่า่เรอื ลา สเปเซยี 
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17.00 น. น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ทา่เรอื ลา สเปเซยี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

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

 

วนัทีเ่จ็ด    โรม – วำตกินั 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

07.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอื ชวิคิตาเวคเคยี ประเทศอติาล ี

น าท่านเดนิทางสู่ นครรัฐวาตกิัน (Vatican) รัฐอสิระทีเ่ล็กทีสุ่ดและเป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิาย

โรมนัคาทอลกิ  

จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยรปูดา้นนอกกบัมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St. Peter’s Basilica)  

- ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นมหาวหิารทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก รูจ้ักกนัโดยชาวอติาลวีา่ Basilica di San Pietro 

in Vaticano หรอื เซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา (Saint Peter's Basilica)  

- มหาวหิารนี้เป็นมหาวหิารหนึง่ในสีข่องมหาวหิารหลักในกรุงโรม ประเทศอติาล ี (อกี 3  มหาวหิารคอื: 

มหาวหิารเซนต์จอห์นแลเตอร์รัน, มหาวหิารซานตามาเรียมายอเร และ มหาวหิารเซนตพ์อลนอก

ก าแพง) อยูใ่นนครรัฐวาตกิัน เป็นดนิแดนทีต่ัง้อยูใ่จกลางกรุงโรมและเป็นทีป่ระทับของพระสันตะปาปา 

ซึง่เป็นประมขุสงูสดุแห่งศาสนาครสิต ์นกิาย Roman Catholic State Of The Vatican City ซึง่นครรัฐ

วาตกินัจัดวา่เป็นประเทศทีม่ขีนาดเล็กทีส่ดุในโลก อนัมศีนูยก์ลางคอืมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์ซึง่ไดรั้บการ

ออกแบบโดยอจัฉรยิะบคุคล Michelangelo  

จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัโคลอสเซยีม (Colosseum) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก  

- ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นสนามกฬีากลางแจง้ขนาดใหญ่เริม่สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดเิวสปาเซยีนแห่ง

จักรวรรดโิรมนัและสรา้งเสร็จในสมยัจักรพรรดไิททัส (Titus) สามารถจคุนกวา่ 50,000 คน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารจนี 
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บา่ย น าทา่นชมน ้าพเุทรวี ่(The Trevi Fountain) น ้าพทุีเ่หลา่นักทอ่งเทีย่วนยิมมาโยนเหรยีญอธษิฐานเพือ่ใหไ้ด ้

กลับมาเยอืนกรงุโรมอกีครัง้  

 ไดเ้วลาน าทา่นสูย่า่นบนัไดสเปน (Spanish Steps)  

- แหล่งนัดพบของชาวโรมและนักท่องเทีย่วทั่วโลก เป็นจัตุรัสทีม่อีาคารสวยงามและจ าหน่ายสนิคา้แบ

รนดเ์นมตา่งๆ  

- อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิLouis Vuitton, Prada, Dior, Chanel และอืน่ๆอกี

มากมาย หรอืจะเลอืกเก็บภาพบรรยากาศใจกลางเมอืงบรเิวณ บันไดสเปน  ใหท้่านสัมผัสบรรยากาศ

เมอืงหลวงของอติาล ีอสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

17.30 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูท่า่เรอืชวิคิตาเวคเคยี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

20.00 น. เรอืส าราญออกจากทา่เทยีบเรอืชวิคิตาเวคเคยีมุง่หนา้สู ่ทา่เรอืเนเปิลส ์ประเทศอติาล ี

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

 

 

วนัทีแ่ปด   เนเปิลส ์– ซอรเ์รนโต 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

07.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอื เมอืงเนเปิลส ์ประเทศอติาล ี

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซอรเ์รนโต (Sorrento)  

- เมืองชายทะเลที่มีตัวเมืองเรียงรายตามแนวของผาหินสูง  ทิวทัศน์สวยงามเหล่านี้ไดส้รา้งความ

ประทับใจใหนั้กทอ่งเทีย่ว จนเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีง   

 น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั อารามซานฟรานซสิโก (Church and Cloister of San Francesco)  

- ส านักสงฆโ์บราณตัง้แต่ยุคศตวรรษที ่8 ซึง่สรา้งขึน้อยูบ่รเิวณรมิฝ่ังใกลก้ับท่าเรอืของเมอืงซอรเ์รนโต 

โดยตัวโบสถถ์ูกสรา้งขึน้ภายหลังอยูใ่นอาณาเขตเดยีวกันชว่งศตวรรษที ่14  แบบสไตลบ์าโรกดว้ยหนิ

ออ่นสขีาวนวล  
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- สิง่ทีน่่าสนใจของสถานทีน่ี้คอืบรเิวณกฏุ ิหรอืทีเ่รยีกว่า Cloister ซึง่สรา้งเป็นสีเ่หลีย่มลอ้มรอบสวนทีม่ี

น ้าพอุยูต่รงกลาง และยงัคงรักษาศลิปะดัง้เดมิในอดตีไวเ้ป็นอยา่งด ี 

- Cloister เป็นสถานทีน่ยิมของชาวเมอืงซอรเ์รนโต ส าหรับจัดพธิมีงคลสมรส หรอืงานเทศกาลรืน่เรงิใน

ฤดรูอ้น จากนัน้น าทา่นแวะถ่ายรูปกับ วหิารแห่งซานแอนโตนโิน (Basilica di Sant'Antonino) ซึง่สรา้ง

ขึน้เพือ่อทุศิแก่นักบุญผูอ้ปุถัมภเ์มอืงซอรเ์รนโต อกีหนึง่ส ิง่ก่อสรา้งทางศาสนาทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหนึง่

ของเมอืงซอรเ์รนโต สรา้งขึน้ดว้ยสไตลบ์าโรก อยูบ่รเิวณจัตรัุสซานแอนโตนโิน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงเนเปิลส ์(Naples)  

- หรอืทีน่ยิมเรยีกเป็นภาษาอติาลวีา่ เมอืงนาโปล ี(Napoli)  

- อกีหนึง่เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงและมคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตร ์ศลิปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม 

ดนตรี และศาสตร์การท าอาหาร ที่ไดรั้บการยอมรับจากทั่วโลกอกีทัง้ยังเป็นเมอืงหลักของแควน้คัม

ปาเนยีและจังหวัดนาโบลใีนอติาล ี 

- ตัง้อยูท่ีช่ายฝ่ังดา้นตะวันตกของอติาลตีดิกับอา่วเนเปิลส ์(Naples Bay) กึง่กลางระหว่างพืน้ทีภ่เูขาไฟ

สองแหง่ คอื ภเูขาไฟวซิเุวยีส และกัมปีเฟลเกรยแ์ละยังเป็นเมอืงทีม่บีทบาทส าคัญในคาบสมทุรอติาล ี

มาตลอด 2,800 ปี นับแตก่อ่ตัง้เมอืงขึน้มา  

- ดว้ยเหตนุีเ้มอืงเนเปิลสจ์งึถอืว่าเป็นเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแห่งหนึง่ของโลกโดยเฉพาะบรเิวณใจกลางของ

เมอืงเนเป้ิลสย์งัเป็นศนูยก์ลางเมอืงทางประวัตศิาสตรท์ีใ่หญท่ีส่ดุในยโุรป และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจาก

องคก์ารยเูนสโก (UNESCO) ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995    

น าทา่นชมและถา่ยรปูกบัจัตรัุสเพลิบสิซโิต (Piazza del Plebiscito) หนึง่ในจัตรัุสทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในเมอืง 

เนเปิลส ์ตัง้อยูใ่กล ้ๆ กบับรเิวณอา่วซึง่ถกูลอ้มรอบไปดว้ยเหลา่อาคารสถานทีท่ีม่คีวามส าคัญของเมอืง  

น าทา่นเขา้ชมพระบรมมหาราชวังแหง่เมอืงเนเปิลส ์(Royal Palace of Naples)  

- 1 ใน 4 ของทีพ่ านักของกษัตรยิแ์หง่ราชวงศบ์รูบ์ง (The Bourbon Kings) หนึง่ในราชวงศท์ีส่ าคัญทีส่ดุ

ในทวปียโุรป    

อสิระใหท้า่นไดม้เีวลาชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม และ สนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศัย หรอืจะเลอืกเก็บภาพความ

น่าประทับใจของเมอืงเนเปิลส ์กับงานสถาปัตยกรรมของหมู่อาคารเก่าแก่มากมายที่ยังคงสะทอ้นความ

รุง่เรอืงของอาณาจักรโรมนัในอดตี 

17.30 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เทยีบเรอื เมอืงเนเปิลส ์

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลังรับประทานอาหาร อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศยัหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

20.00 น.  เรอืออกเดนิทางจาก ทา่เรอืเมอืงเนเปิลส ์เพือ่มุง่หนา้สู ่ทา่เรอืบารเ์ซโลนา ประเทศสเปน 

 

วนัทีเ่กำ้   AT SEA 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 
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อสิระใหท้่านพักผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเล่นใน     

คลับ เลาจน์ หรอืท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นชอ้ปป้ิงทีร่า้นขาย

สนิคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กจิกรรมความบันเทงิอัน

หลากหลายทีท่า่นสามารถเลอืกใชบ้รกิารบนเรอืส าราญ เชน่ 

Public Room  : บารแ์ละเลาจน ์หอ้งสมดุ หอ้งอนิเตอรเ์น็ต 

Entertainment  : ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืมจีัดแสดงหรอืจะเลอืกน่ังเลน่ในคลับ เลาจน ์บารต์า่งๆ 

   หลากหลาย สไตล ์คาสโิน ดสิโกเ้ทค หอ้งเลน่เกม 

Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า สปอรต์ คอรท์ ฟิตเนต มนิกิอลฟ์ 

Spa and Wellness  : หอ้งสปา หอ้งสตรมี บวิตี ้ซาลอน โยคะ และอืน่ๆ อกีมากมายบนเรอื 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

 หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

หมายเหต ุ     กอ่นเรอืกลับเทยีบทา่ในค ่าวันนีท้า่นจะไดรั้บป้ายผูกกระเปา าสตี่างๆ ซึง่เป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเปา า

ลงจากเรอื ท่านจะตอ้งจัดกระเปา าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของเครือ่งใชท้ีจ่ าเป็นไวใ้นกระเปา า

เดนิทางใบเล็ก เพราะเจา้หนา้ทีข่องเรอืจะมาเก็บกระเปา าใบใหญ่ของท่านไปตัง้แต่กลางดกึ และบัญชี

คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ จะถกูสง่มาใหท้า่นตรวจเชค็กอ่นท าการช าระในวันรุง่ขึน้ ส าหรับทา่นทีต่อ้งการช าระผา่นบตัร

เครดติ ทางบรษัิทเรอืจะชารจ์ค่าใชจ้่ายผ่านบัตรเครดติทีท่่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวันทีท่่านเช็คอนิโดย

อตัโนมตั ิ

 

วนัทีส่บิ   บำรเ์ซโลนำ - อสิตนับลู 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

05.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอืบารเ์ซโลนา 

07.30 น. น าทา่นเชค็เอาทอ์อกจากเรอืส าราญ พรอ้มรับกระเปา าสมัภาระ 

 น าทา่นเขา้ชม สวนกเูอล (Guell park) ณ เชงิเขาคารเ์มล  

- ผลงานในปีค.ศ.1900-1914 ของ อันโตนโิอ เกาดี ้ศลิปินเอกประจ าเมอืง ซึง่ใชเ้วลาออกแบบตกแต่ง 

และเนรมติความยิง่ใหญข่องจนิตนาการ ทีน่ ามาประยกุตก์บัธรรมชาต ิอยา่งยาวนานถงึ 14 ปี  

- นอกจากนีย้งัไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกของสเปนเมือ่ปี ค.ศ.1984  

- อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกับจุดชมววิบน ระเบยีงน่ังเล่น (Serpentine bench) ทีป่ระดับตกแต่งลวดลาย

ดว้ยกระเบือ้งโมเสกนับลา้นชิน้ รวมถงึสวนลอยฟ้าทีม่ ีเสาโดรกิรองรับอยา่งสวยงาม ชมประตมิากรรม 

มงักรโมเสก (Mosaic dragon) ไตค่ลานบนบนัไดน ้าพุ ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณใกลป้ระตขูองสวน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารจนี 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชม ยา่นเมอืงเกา่โกธคิควอเตอร ์(Gothic Quarter)  
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- หนึ่งในย่านท่องเที่ยวที่มชี ือ่เสยีงแห่งหนึ่งของเมอืงบาร์เซโลน่าในแง่ของสถาปัตยกรรมโบราณอัน

งดงาม ในอดตียา่นเมอืงเกา่รมิท่าเรอืแห่งนี้เป็นแหล่งอาศัยของชมุชนชาวยวิ ซึง่กลุ่มอาคารในปัจจุบัน

ไดม้กีารถกูบรูณะใหม้คีวามโมเดริน์มากขึน้ในชว่งศตวรรษที ่20 บนพืน้ฐานของสถาปัตยกรรมเดมิตัง้แต่

ยคุโรมนั  

- หลายสว่นของยา่นนี ้เป็นถนนแคบๆ และสว่นมากเป็นเพยีงทางเทา้ซึง่ไมส่ามารถเดนิรถได ้ 

 น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั วหิารแหง่บารเ์ซโลน่า (Cathedral of Barcelona) หรอืชือ่อยา่งเป็นทางการ คอื The 

Cathedral of the Holy Cross and Saint Eulalia  

 -  วหิารสไตลโ์กธคิโบราณซึง่มคีวามสวยงามไมแ่พซ้ากราดา้ แฟมเิลยีร ์ใชเ้วลากอ่สรา้งราว 200 ปี ตัง้แต่

ศตวรรษที ่13 ถงึศตวรรษที ่15  

15.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิบารเ์ซโลนา (BCN) เพือ่เชค็อนิและท า Tax Refund  

18.45 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิบารเ์ซโลนา สู ่สนามบนิอสิตนับลูโดยเทีย่วบนิที ่TK1856 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 

3.40 ชัว่โมง) สายการบนิมบีรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผอ่น บนเครือ่งบนิ 

23.20 น. เดนิทางมาถงึสนามบนิอสิตันบลู ประเทศตรุก ีแวะเปลีย่นเครือ่ง 

 

วนัทีส่บิเอ็ด กรงุเทพมหำนคร 

01.45 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯโดยเทีย่วบนิ TK 68 สายการบนิฯ มบีรกิารอาหาร 2 รอบ คอื อาหารค ่า และ อาหาร

เชา้ 

15.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

รำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ 115,900 บำท :   7-17 ต.ค./ 21-31 ต.ค. 2565 

 

อตัรำคำ่บรกิำร ตลุำคม 2565 

ราคาผูใ้หญ ่(พกัหอ้งคู ่INSIDE)  ทา่นละ 115,900 

อพัเกรดเป็นหอ้งพักแบบมรีะเบยีงทะเล  

(พกัหอ้งคู ่Balcony) ทา่นละ 

17,000 

พักเดีย่วเพิม่ ทา่นละ (คดิทีห่อ้งพักราคาเริม่ตน้ของแตล่ะชว่งเดนิทาง ซึง่เป็นราคา

เริม่ตน้) 

45,000 (Inside) 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิประมาณ จากราคาทัวร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ (รำคำยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ 

confirm เทำ่น ัน้) 

90,000-115,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิหักคา่ใชจ้า่ย (ผูใ้หญ)่  (ไมร่วมตัว๋ BKK-IST-BCN-IST-BKK) 22,000 

 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิ 

ทีส่ายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่ 1 มนีาคม 2565) ** 
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ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้ ไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้

 กระเปา าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก.  

 กระเปา าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วลอ่งเรอืส าราญ (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (กระเปา าเดนิทางน ้าหนัก ไมเ่กนิ 20 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ 

 คา่ประกนัภัยการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท  (ประกนัภัยไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 85 ปี) 

 คา่ภาษี (Port Fee) ในทกุประเทศ  

 คา่วซีา่เชงเกน้ 

 คา่บรกิาร (Service fee, Gratuities) บนเรอื 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และ ทปิตา่งๆ 

 

อตัรานี้ไมร่วมถงึ 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่ซักรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ตรวจ PCR/RAPID ANTIGEN ทีแ่สดงผลเป็นลบกอ่นเดนิทาง 72 ชม. (ถา้ม)ี 

 คา่ Vaccine Passport 

 คา่โรงแรมกักตวั ASQ หลงัจากเดนิทางกลบัเขา้ไทย (ถา้ม)ี 

 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ำรองทีน่ ัง่จำ่ย 45,000 บำท/ทำ่น ภำยใน 5 วนัหลงัไดร้บักำรยนืยนักรุป๊ออกเดนิทำงแนน่อน

หรอืตำมเจำ้หนำ้ทีก่ ำหนด ส ำรองทีน่ ัง่ (ผูเ้ดนิทำงพกัเดีย่ว) ทำ่นละ 60,000 บำท 

  งวดที ่2 : ช ำระสว่นทีเ่หลอื 60 วนั ลว่งหนำ้กอ่นออกเดนิทำง หรอืตำมเจำ้หนำ้ทีก่ ำหนด 

 

กรณียกเลกิ (ตามเงือ่นไขของเรอืส าราญ) 

* ยกเลกิ 120 วนั ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง คดิคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท 

* ยกเลกิ 30-119 วนั ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้่ายตามความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้ ไมว่า่จะเป็น

คา่มัดจ าเรอื, มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ, คา่วซีา่ หรอื คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้จรงิ 

* ยกเลกิ 0-29 วนั ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ 

ไปยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้่ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม*** 

 

หมายเหต ุ:  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางใน กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงต ำ่กวำ่ 16 ทำ่น โดยจะแจง้ให ้ผูเ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ หากมกีารยกเลกิทัวรซ์ ึง่ไม่ใชค่วามผดิหรอือยู่เหนือการควบคมุของบรษัิท

เชน่ การประกาศปิดประเทศหรอืหา้มเขา้ประเทศของหน่วยงานราชการประเทศนัน้ๆ 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัด

หยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 
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 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

 สถานทตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่และไมค่นืทกุกรณี 

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่านถูก

ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู
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กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จัดการตัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลูกคา้ด าเนนิการเรื่องตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความลา่ชา้หรอื

ยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

ตัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้่าย

สว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้ และในกรณีที่

ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ (ใน

กรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทัวรนั์น้ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่

สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM 

) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกัน ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไม่ได ้

หอ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ีอณุหภูมติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่ง

ฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเปา าเล็กถอืตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเปา าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณำใสใ่นกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอยีดอกี

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มที่

จะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเปา าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเปา าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่เกนิ 7.5 x 

13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทัวร์ ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเปา าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได  ้ ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเปา าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเปา าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

กำรชดเชยคำ่กระเป๋ำในกรณีเกดิกำรสูญหำย 

 ของมคี่าทุกชนิด ขอแนะน ำไมค่วรใสเ่ขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่

สามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ รวมถงึกรณีกระเปา าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหวา่งการทอ่งเทีย่ว (ระหวา่งทัวร ์

ไมใ่ชร่ะหวา่งบนิ) โดยปกตปิระกนัภัยการเดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไม่ครอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเปา าใบใหญ่

สญูหาย  
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 กรณีกระเปา าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดังนัน้ทา่นตอ้ง

ระวงัทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

 

เมือ่ทำ่นจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึทำ่นยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯแจง้แลว้ขำ้งตน้ 

 

โปรดทรำบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเปา าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเปา าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเปา าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเปา าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวำ่ ลูกคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


