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Code: IH14-Cruise-Med-Symphony-10EK-Apr-Oct-129-135-A221126 

 

10 วนั ลอ่งเรอืทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน 

Royal Caribbean… Symphony of the SEAs! 

 

 

เมษายน - ตลุาคม 2566 

เร ิม่ตน้ที…่. 129,900 บาท  

(พเิศษ!! ราคานีร้วมทวัรพ์าเทีย่วทกุประเทศ /ไมร่วมวซีา่เชงเกน้/ รวมคา่ทปิตา่งๆแลว้) 

บารเ์ซโลนา – ปลัมา เดอ มายอรก์า – โพรวองซ ์– ลา สเปเซยี – ชงิเกว ่แตรเ์ร  

 รโิอ แมกจโิอเร – โรม – ปอมเปอ ี– เนเป้ิล – บารเ์ซโลนา 

ราคาทวัร ์129,900 บาท : 29 เม.ย. – 8 พ.ค. 66 / 7-16 ต.ค. 66 / 14-23 ตค. 66 / 21-30 ต.ค. 66 

ราคาทวัร ์135,900 บาท : 3-12 ม.ิย. 66  

 

ขอสงวนสทิธิห์ากเรอืมกีารปรบัเปลีย่นทา่เทยีบเรอื ซึง่ทางทวัรจ์ะท าการแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้ตอ่ไป 

โปรแกรม การทอ่งเทีย่ว Shore Excursion ของเรอื อาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัการ

เขา้ออกของตารางเดนิทางเรอื 
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ROYAL CARIBBEAN SYMPHONY OF THE SEA 

(รอยลั แครบิเบีย้น ซมิโฟนี ่ออฟ เดอะ ซสี)์ 

เรอืมขีนาด 230,000 ตนั มที ัง้หมด 16 ช ัน้ 

ประเภทหอ้งพกั (เตยีงสามารถแยกเป็น เตยีงคูไ่ด)้ 

หอ้งพกัมรีะเบยีงววิทะเล  (Ocean View with Balcony) 

 

หอ้งพกัแบบ Inside  

 

เสน้ทางเดนิเรอื RCB, Symphony of the Seas 
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10 วนั ลอ่งเรอืทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน 

Royal Caribbean… Symphony of the SEAs! 

บารเ์ซโลนา – ปลัมา เดอ มายอรก์า – โพรวองซ ์– ลา สเปเซยี – ชงิเกว ่แตรเ์ร  

 รโิอ แมกจโิอเร – โรม – ปอมเปอ ี– เนเป้ิล – บารเ์ซโลนา 

 

วนัแรก กรงุเทพมหานคร - ดไูบ 

 

18.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี่เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ช็คอนิสายการ

บนิ  

เอมเิรสต ์แอรไ์ลนส์ (EK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

21.00 น. ออกเดนิทางสู่ดูไบ โดยเที่ยวบนิ EK373 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชั่วโมง) เพลดิเพลนิกับภาพยนตร์

หลากหลายกบั จอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง สายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่า ระหวา่งเทีย่วบนิ  

 

วนัทีส่อง ดไูบ – บารเ์ซโลนา – เขา้ชมมหาวหิารซากราดา้ ฟามเิลยีร-์ เขา้ชมคาซามลิา - เช็คอนิลงเรอื  

 

00.50 น. เดนิทางถงึดไูบ แวะเปลีย่นเครือ่ง เทีย่วบนิ EK255 อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ

ซึง่มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย  

03.25 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิดูไบ (DXB) สูส่นามบนิบารเ์ซโลนา (BCN) บรกิารอาหารเชา้บนเครือ่งบนิ (ใช ้

เวลาบนิประมาณ 7.10 ชม.) 

08.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิบารเ์ซโลนา ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  
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 น าทา่นเขา้ชมมหาวหิารซากราดา้ ฟามเิลยีร”์ (Sagrada Familia) สญัลักษณ์แห่งสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ทีส่งูใหญ่ถงึ 

170 เมตร ออกแบบก่อสรา้งอย่างสวยงามแปลกตาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1882 โบสถ์ที่สรา้งไม่เสร็จนี้เป็น

สญัลักษณ์ของบารเ์ซโลนา  เป็นงานชัน้ยอดทีแ่สดงถงึอจัฉรยิภาพของ เกาดี ้สถาปนกิผูเ้ลือ่งชือ่ มหาวหิาร

แหง่นีม้คีวามสงู 170 เมตร ตัง้อยูบ่นถนน Carrer de Mallorca งานชิน้นี้มคีวามแปลกตาจากงานชิน้อืน่ของ

เกาด ี 

 

ไดเ้วลาน าทา่นเขา้ชมคาซามลิา (Casa Mila) สรา้งมาตัง้แต่ปี 1906 – 1912 เป็นอพารท์เมน้ทห์ลังสดุทา้ย

ทีอ่อกแบบโดยเกาด ี(Gaudi) เจา้ของตกึคอื Pere Milà และ Roser Segimón ชาวอเมรกินัทีม่ฐีานะจากการ

ท าสวนกาแฟในประเทศกัวเตมาลา โดยไดจ้า้งเกาดี (Gaudi) ใหม้าออกแบบอพารท์เมน้ท์ส่วนตัวให ้

โดยเฉพาะ และมแีผนในการเปิดใหค้นอืน่เชา่เพือ่อาศัย แมก้ระทั่งเจา้ชายจากประเทศอยีปิตก์็เคยมาเชา่

เพือ่พักอาศัยทีน่ีม่าแลว้  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

 

 

14.30 น. น าทา่นเชค็อนิขึน้เรอืส าราญ Royal Caribbean “Symphony of the SEAs”   
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

วนัทีส่าม ปลัมา เดอ มายอรก์า้ – พระราชวงัหลวง – ปราสาทเบลเวอร ์– มหาวหิารปลัมา  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

08.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ที ่ทา่เรอืปัลมา เดอ มายอรก์า (Palma de Mallorca)  

 

น าท่านเทีย่วชมเมอืงปัลมา เดอ มายอรก์า (Palma de Mallorca) แห่ง หมูเ่กาะมายอรก์า (Mallorca) หมู่

เกาะแสนสวยในประเทศสเปน ซึง่ตัง้อยู่ในทะเลเมดเิตอร์เรเนียน เป็นเกาะใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะแบลีแอ

รกิ เมอืงหลวงของเกาะคอืเมอืงปัลมา เมอืงซึง่เป็นจดุหมายปลายทางการท่องเทีย่วในวันหยดุทีไ่ดรั้บความ

นยิมมาก           

 

น าท่านเขา้ชมปราสาทเบลเวอร ์(Bellver Castle) หนึง่ในป้อมปราการโบราณทีส่รา้งขึน้ชว่งตน้ศตวรรษที ่

14 มคีวาสงูประมาณ 112 เมตร ตัง้อยูบ่นเนนิเขานอกตัวเมอืงปัลมา สรา้งขึน้เพือ่อทุศิแกก่ษัตรยิเ์จมสท์ี ่2 

แหง่มายอรก์า  ซึง่แรกเริม่เป็นทีพ่ านักของราชวงศ ์แต่ภายหลังถูกเปลีย่นมาใชเ้ป็นทีจ่องจ านักโทษในชว่ง

กลางศตวรรษที ่18 จนถงึศตวรรษที ่20 ปัจจบุนัเปิดเป็นพพิธิภณัฑใ์หนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ขา้ชมทั่วไป  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่มหาวหิารเลอซ ู(La Seu, Cathedral of Palma) โบสถโ์กธคิโรมนัคาทอลกิ คู่บา้นคู่เมอืง

ของเกาะมายอรก์า สรา้งขึน้ตามบญัชาของกษัตรยิเ์จมสท์ี ่1 แห่งอารากอนในปี ค.ศ. 1229 และเสร็จสิน้ใน

ปี ค.ศ.1601 โดยใชเ้วลารว่ม 370 ปีในการกอ่สรา้ง และไดม้กีารปรับปรงุตามแบบฉบบัของอันโตนโิอ เกาดี ้

สถาปนกิและผูอ้อกแบบผูม้ชี ือ่เสยีงแหง่เมอืงบารเ์ซโลนาในชว่งระหวา่งปี ค.ศ.1901-1914  

 

น าท่านเขา้ชมความงดงามภายในมหาวหิารแห่งปัลมา ชมความงามของสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิโรมันที่

ตกแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ตกแตง่ดว้ยกระจกลายสทีีใ่หญท่ีส่ดุในโลกอกีดว้ย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมพระราชวังหลวงอลัมาไดนา (Royal Palace of La Almadaina) สรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่14 

เป็นทีป่ระทับของกษัตรยิแ์ละราชนิสีเปน ระหวา่งการพ านักในมายอรก์า พระราชวังแหง่นีส้รา้งขึน้ตรงขา้มกบั

มหาวหิารแหง่ปัลมา เป็นจุดเช็คอนิทีส่ าคัญทีนั่กท่องเทีย่วทั่วโลกตอ้งมาเยอืนหากมายังหมูเ่กาะมายอรก์า 

น าทา่นเขา้ชมความสวยงามและความยิง่ใหญข่องพระราชวังหลวงแหง่หมูเ่กาะมายอรก์า  

 

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%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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  สมควรแก่เวลาอสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นและเก็บภาพความสวยงามของเมอืง หรอืจะเลอืกซือ้ของฝากตาม

อธัยาศัย  

 

15.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เทยีบเรอืปัลมา เดอ มายอรก์า 

 

16.00 น. เรอืออกเดนิทางจากทา่เทยีบเรอื ปัลมา เดอ มายอรก์า มุง่หนา้สูท่า่เทยีบเรอืมารก์เซย ์(โพรวองซ)์ 

อสิระใหท้า่นพักผอ่น บนเรอืส าราญหรตูามอธัยาศัย ทา่นสามารถเลอืกรับประทานอาหารหรอืน่ังเลน่ในคลับ 

เลาจน ์ หรอืท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไมว่า่จะเป็นชอ้ปป้ิงทีร่า้นขายสนิคา้

ปลอดภาษีบนเรอื (Duty Free) และสว่นสนัทนาการอืน่ๆอกีมากมาย กจิกรรมความบนัเทงิอนัหลากหลายที่

ทา่นสามารถเลอืกใชบ้รกิารบนเรอืส าราญ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

 

วนัทีส่ ี ่ โพรวองซ ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

09.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืมารก์เซย ์(โพรวองซ)์ ประเทศฝร่ังเศส 

 

น าท่านเขา้ชมอาสนวหิารมารแ์ซย ์(Cathedral de la Major) หรอืชือ่เต็มว่า อาสนวหิารนักบญุมารยีอ์งค์

ใหญแ่หง่มารแ์ซย ์เป็นโบสถโ์รมนัคาทอลกิทีม่ฐีานะเป็นอาสนวหิาร ทีต่ัง้อยูท่ีเ่มอืงมารแ์ซย ์จังหวัดบชุ-ดวู-์

โรน แควน้โพรวองซซ์าลป์โกตดาซรู ์ประเทศฝร่ังเศส อาสนวหิารมารแ์ซยม์ฐีานะเป็นอาสนวหิารรองมา

ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1896 และเป็นทีต่ัง้อาสนะของอคัรมขุมณฑลแหง่มารแ์ซย ์ 

 

จากนัน้น าทา่นเขา้ชมส านักสงฆเ์ซ็นตว์คิเตอร ์(Abbey of St. Victor) ทีก่อ่ตัง้ขึน้ในชว่งปลายสมัยโรมันใน

มารเ์ซยท์างตอนใตข้องฝร่ังเศสตัง้ชือ่ตามนักบญุทหารและพลชีพีในทอ้งถิน่วกิเตอรอ์อฟมารเ์ซย ์
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

บา่ย น าท่านเขา้ชมป้อมปราการซองจวน (Fort Saint Jean) เป็นป้อมปราการในมารก์เซย ์ สรา้งขึน้ในปี 1660 

โดย Louis XIV ทีป่ากทางเขา้ Old Port นับตัง้แต่ปี 2013 สะพานแห่งนี้เชือ่มโยงกันดว้ยสะพานเชือ่มโยง

สองแหง่กบัยา่นประวัตศิาสตร ์Le Panier และพพิธิภณัฑอ์ารยธรรมยโุรปและเมดเิตอรเ์รเนยีน  

 น าทา่นเขา้ชมความยิง่ใหญข่องป้อมปราการทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความรุง่เรอืงของฝร่ังเศสในยคุกอ่น  

 

สมควรแกเ่วลาน าท่านสูถ่นนเลอพาเนีย (Le Panier) ยา่นเมอืงเกา่ของมารก์เซย ์เป็นบรเิวณทีช่าวกรกีได ้

เขา้มาตัง้รกรากทีน่ีก่วา่ 2,600 ปี ตัวเมอืงเกา่ตัง้อยูท่างตอนเหนอืของทา่เรอืเกา่ (Old Port)  

 

ไดเ้วลาน าทา่นเขา้ชม Vieille Charite อาคารเกา่แกท่ีส่รา้งในปี ค.ศ. 1640 เพือ่เป็นทีพ่ักพงิของคนยากจน

ในเมอืง ต่อมาไดม้กีารสรา้งโบสถต์ามศลิปะแบบ Italian Baroque ขึน้มาดว้ย หมู่อาคารนี้ยังคงสภาพ

สมบรูณ์มาถงึปัจจบุนัและกลายเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะทีเ่ก็บรักษางานชัน้เยีย่มอกีดว้ย 

 

16.30 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เทยีบเรอืมารก์เซย ์

18.00 น. เรอืออกเดนิทางจากทา่เทยีบเรอืมารก์เซย ์มุง่หนา้สูท่า่เทยีบเรอื ลา สเปเซยี (La Spezia) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  
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หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

 

  

 

วนัทีห่า้ ลา สเปเซยี – ชงิเกว ่แตรเ์ร – รโิอ แมกจโิอเร 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

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

  

น าท่าน น่ังรถไฟสู่ชงิเกว่ แตรเ์ร (CINQUE TERRE) หมู่บา้นเล็กๆ ทีต่ัง้อยู่บนชายฝ่ังรเิวียร่าของอติาล ี

CINQUE TERRE                   5                    ก               ก                           

                  ก               ก                      

                                                         ก     ก         ก  ก  ก      ก 

                   MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ 

RIOMAGGIORE  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย น าท่านชมความงามของหมู่บา้นรโิอแมกจโิอเร (Riomaggiore) หมู่บา้นเล็กๆ ที่มเีสน่หแ์ละบรรยากาศ

เหมอืนเมอืงตุ๊กตา บา้นเรือนส ี  สดใสตัง้ลดหลั่นกันบนหนา้ผาทีป่กคลุมดว้ยต ้ไมเ้ขยีวขจ ี  ก  ก  น ้า

ทะเลเมดเิตอร ์ เนียนสเีทอรค์วอยซ ์ ท าใหก้ลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอดฮติทีห่ากมโีอกาสตอ้งเขา้มา

สัมผัส อสิระใหท้่านชมความงดงามและถ่ายรูปตามอัธยาศัย ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางกลับโดยรถไฟกลับสู่

ทา่เรอืลาสเปเซยี 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

 

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

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

 

วนัทีห่ก โรม – จตัรุสันาโวนา – วหิารแพนธอีอน 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 

07.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอื ชวิคิตาเวคเคยี ประเทศอติาล ี

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสูก่รงุโรม (Rome)  
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 น าท่านเทีย่วชม จตุรัสนาโวนา (Piazza Navona) จตุรัสทีง่ดงามทีส่ดุแห่งหนึง่ในกรุงโรม ทีม่อีงคป์ระกอบ

ของสิง่กอ่สรา้ง ทัง้โบสถ ์น ้าพุ และอาคารโดยรอบทีล่ว้นสง่เสรมิความงดงามใหแ้กก่ัน จัตุรัสแห่งนี้ในยุค

โรมันโบราณเคยใชเ้ป็นสนามกฬีาทีไ่วใ้ชแ้ข่งมา้ แต่ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญแห่งหนึ่งที่

นักทอ่งเทีย่วตอ้งมาเยอืน โดยบรเิวณกลาง ตรัุสเป็นทีต่ัง้ของเสาโอเบลสิกจ์ากอยีปิต ์ตัง้อยูเ่บือ้งหนา้โบสถ์

เซนตแ์อกเนสอนิอะโกน ี 

 

 จากนัน้น าท่านชม "น ้าพุจตุมหานท"ี (Fountain of the Four Rivers) ซึง่แต่ละมมุจะมรีูปปั้นซึง่แทน แมน่ ้า

สายส าคัญจาก 4 ทวปี ไดแ้ก ่แมน่ ้าคงคา แมน่ ้าดานูป แมน่ ้าไนล ์และ แม่น ้าพลาตา้ (Rio de la Plata ใน

ทวปีอเมรกิาใต)้ ซึง่น ้าพแุหง่นี้ จานโลเรนโซ เเบรน์นิี ศลิปินฝีมอืเยีย่มอกีคนหนึง่ของอติาลเีป็นผูอ้อกแบบ 

อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามโดยรอบ  

 

 ไดเ้วลาน าทา่นเขา้ชมวหิารแพนธอีอน (Pantheon) วหิารขนาดใหญอ่าย ุ2,000 กวา่ปีมาแลว้ และยงัถอืเป็น

อาคารในยคุโรมนัทีม่สีภาพสมบรูณ์ทีส่ดุแหง่หนึง่ทีย่งัหลงเหลอืมาถงึปัจจบุนัอกีดว้ย  

- แตเ่ดมิวหิารแพนธอีอน สรา้งขึน้เพือ่บชูาเทพเจา้ของชาวโรมนั แตใ่นชว่งทีค่รสิตจักรเรอืงอ านาจ วหิาร

แหง่นีไ้ดถ้กูปรับเปลีย่นใหเ้ป็นโบสถใ์นครสิตศ์าสนาจนถงึทกุวันนี ้ 

- สถาปัตยกรรมของตัววหิารดา้นหนา้มลีักษณะเป็นเสาสงูตน้ใหญ่ รับกับหลังคาหนา้จ่ัวสามเหลีย่ม สว่น

อาคารดา้นหลังมหีลังคาทรงโดมครอบอาคารทรงกลม ส่วนบนสดุของโดมมชีอ่งแสงรูปวงกลมขนาด

ใหญ ่หรอืทีเ่รยีกวา่ "โอคลูัส"  

- ชอ่งแสงนีเ้ชือ่วา่เป็นทางเชือ่มระหวา่งมนุษยก์ับพระเจา้ เมือ่แสงแดดสอ่งกระทบลงมาก็ท าใหเ้กดิภาพ

ทีง่ดงาม  

- อกีทัง้อาคารแหง่นีย้งัมคีวามน่าทึง่ตรงทีไ่มต่อ้งมเีสาค ้ากลางทัง้ทีม่ขีนาดใหญโ่ตมโหฬาร   

- ภายในวหิารแห่งนี้ยังไดใ้ชเ้ป็นสถานทีฝั่งศพกษัตรยิ ์บคุคลในราชวงศแ์ละบคุคลส าคัญ ซึง่หนึง่ในนัน้

คอื ราฟาเอล จติรกรชือ่ดังผูส้รา้งสรรคง์านศลิปะชิน้งามเอาไวท้ีโ่รมจ านวนมาก 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสูช่อ้ปป้ิงเอาทเ์ลตขนาดใหญใ่กลก้รงุโรม Castel Romano Designer Outlet ชอ้ปป้ิงเอาท์

เลตทีร่วมเอาแบรนดส์นิคา้จากดไีซนเ์นอรช์ัน้น ามาลดราคาตลอดทัง้ปี อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของ

ฝากหรอืเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมตา่งๆไดต้ามอธัยาศัย 

 

17.00 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูท่า่เรอืชวิคิตาเวคเคยี 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

20.00 น. เรอืส าราญออกจากทา่เทยีบเรอืชวิคิตาเวคเคยีมุง่หนา้สูท่า่เทยีบเรอืเนเป้ิล ประเทศอติาล ี

 หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

วนัทีเ่จ็ด เนเป้ิล – ปอมเปอ ี 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

07.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืเนเป้ิล ประเทศอติาล ี

 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปอมเปอ ี(Pompeii) (ระยะทาง 30 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี  

  น าทา่น เขา้ชมพพิธิภณัฑป์อมเปอ ีเป็นพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ทีจ่ัดแสดงเรือ่งราวไวอ้ยา่งน่าสนใจ อดตีเมอืง

ปอมเปอ ี(Pompei) มฐีานะเป็นเมอืงศูนยก์ลางทางการคา้ทีแ่น่นขนัดไปดว้ยรา้นคา้, ตลาด และหอ้งแถว 
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นอกจากนี้ยังมสีนามกฬีา, โรงละคร, วหิาร, โรงอาบน ้าสาธารณะ, หอนางโลม เมอืงปอมเปอสีญูหายจาก

หนา้ประวัตศิาสตร ์อนัเนือ่งจากถกูทับถมดว้ยเถา้ลาวาจากการระเบดิของภเูขาไฟวซิเูวยีสในปี ค.ศ. 79 หลัง

การขดุส ารวจในศตวรรษที ่16 ภาพชวีติของชาวโรมันกว่าสองพันปี ไดป้รากฏแก่สาธารณะชน น าท่านชม

สภาพของเมอืงทีข่ดุคน้ขึน้มาบง่บอกถงึรอ่งรอยความเจรญิและความยิง่ใหญข่องเมอืงนีใ้นอดตี  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงเนเป้ิล (Naples) หรอืทีน่ยิมเรยีกเป็นภาษาอติาลวี่า เมอืงนาโปล ี(Napoli) คอื

อกีหนึ่งเมอืงท่องเที่ยวที่มชี ือ่เสยีงและมคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตร์ ศลิปะวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม 

ดนตร ีและศาสตรก์ารท าอาหาร ทีไ่ดรั้บการยอมรับจากทั่วโลก 

อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงหลวงของจังหวัดเนเป้ิล (Province of Naples) และแควน้กัมปาเนีย (Campania) แควน้

ทีต่ัง้อยูท่างทศิใตข้องประเทศอติาลน่ัีนเองเมอืงเนเป้ิลตัง้อยูท่ีช่ายฝ่ังดา้นตะวันตกของอติาลตีดิกับอา่วเน

เป้ิล (Naples Bay) กึง่กลางระหวา่งพืน้ทีภ่เูขาไฟสองแหง่ คอื ภเูขาไฟ       วสิเุวยีส และกมัปีเฟลเกรยแ์ละ

ยงัเป็นเมอืงทีม่บีทบาทส าคัญในคาบสมทุรอติาล ีมาตลอด 2,800 ปีนับแตก่อ่ตัง้เมอืงขึน้มา  

ดว้ยเหตนุีเ้มอืงเนเป้ิลจงึถอืวา่เป็นเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลกโดยเฉพาะบรเิวณใจกลางของเมอืงเน

เป้ิลยงัเป็นศนูยก์ลางเมอืงทางประวัตศิาสตรท์ีใ่หญท่ีส่ดุในยโุรป และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนส

โก ้(Unesco) ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995  

 

น าท่านชมและถ่ายรูปกับจตุรัสเพลิบสิซโิต (Piazza del Plebiscito) หนึง่ใน ตุรัสทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุใน

เมอืงเนเป้ิล ตัง้อยูใ่กล ้ๆ กบับรเิวณอา่ว ซึง่ถกูลอ้มรอบไปดว้ยเหลา่อาคารสถานทีท่ีม่คีวามส าคัญของเมอืง  

 

น าทา่นเขา้ชมพระบรมมหาราชวังแหง่เมอืงเนเป้ิล (Royal Palace of Naples) เป็น 1 ใน 4 ของทีพ่ านักของ

กษัตรยิแ์หง่ราชวงศบ์รูบ์ง (Bourbon Kings) หนึง่ในราชวงศท์ีส่ าคัญทีส่ดุในทวปียโุรป (***หากราชวังปิด

ใหเ้ขา้ชม ทางทัวรจ์ะจัดหาโปรแกรมอืน่ทีเ่หมาะสมใหแ้ทน)  

 

อสิระใหท้า่นไดม้เีวลาชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม และ สนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศัย หรอืจะเลอืกเก็บภาพความ

น่าประทับใจของเมอืงเนเป้ิล กบังานสถาปัตยกรรมของหมูอ่าคารเกา่แกม่ากมายทีย่งัคงสะทอ้นความรุง่เรอืง

ของอาณาจักรโรมนัในอดตีไดอ้ยา่งดเียีย่ม 
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17.30 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูท่า่เทยีบ เรอืเนเป้ิล 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

 หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

19.00 น.  เรอืเดนิทางออกจากทา่เรอืเนเป้ิล เพือ่มุง่หนา้สูท่า่เทยีบเรอืบารเ์ซโลนา ประเทศสเปน 

 

วนัทีแ่ปด Cruising  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 

อสิระใหท้า่นพักผอ่น บนเรอืส าราญหรตูามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลอืกรับประทานอาหารหรอืน่ังเล่นใน

คลับ เลาจน์ หรอืท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นชอ้ปป้ิงทีร่า้นขาย

สนิคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กจิกรรมความบันเทงิอัน

หลากหลายทีท่า่นสามารถเลอืกใชบ้รกิารบนเรอืส าราญ เชน่ 

Public Room  : บารแ์ละเลาจน,์ หอ้งสมดุ, หอ้งอนิเตอรเ์นต 

Entertainment :ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืมจีดัแสดงหรอืจะเลอืกน่ังเลน่ในคลับ เลาจน ์ บารต์า่งๆ

หลากหลายสไตลค์าสโิน, ดสิโกเ้ธค, หอ้งเลน่เกมส ์

Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า, สปอรท์คอรท์, ฟิตเนต, มนิกิอลฟ์ 

Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรมี, บวิตี ้ซาลอน, โยคะ และอืน่ๆ อกีมากมาย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

 

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

หมายเหต ุ     กอ่นเรอืกลับเทยีบทา่ในค ่าวันนีท้า่นจะไดรั้บป้ายผูกกระเป๋าสตี่างๆ ซึง่เป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋า

ลงจากเรอื ทา่นจะตอ้งจัดกระเป๋าใบใหญว่างไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของเครือ่งใชท้ีจ่ าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดนิทางใบเล็ก 

เพราะเจา้หนา้ทีข่องเรอืจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญข่องทา่นไปตัง้แต่กลางดกึ และบัญชคี่าใชจ้่ายต่างๆ จะถูกสง่มาใหท้่าน

ตรวจเชค็กอ่นท าการช าระในวันรุง่ขึน้ ส าหรับทา่นทีต่อ้งการช าระผา่นบตัรเครดติ ทางบรษัิทเรอืจะชารจ์คา่ใชจ้า่ยผา่นบตัร

เครดติทีท่า่นไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวันทีท่า่นเชค็อนิโดยอตัโนมตั ิ

 

วนัทีเ่กา้ บารเ์ซโลนา – เขามงเซอรร์ตั – ชอ้ปป้ิง - ดไูบ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

05.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืบารเ์ซโลนา ประเทศสเปน 

08.00 น. น าทา่นเชค็เอาทอ์อกจากเรอืส าราญ พรอ้มรับกระเป๋าสมัภาระ 

  

น าทา่นเดนิทางสูย่อดเขามงเซอรรั์ต (Montserrat)  

น าทา่นเขา้ชมวหิารมงเซอรรั์ตซึง่ตัง้อยูบ่นเขามงเซอรรั์ตทีส่งูถงึ 1,236 เมตรจากน ้าทะเล  

- ภเูขามงเซอรรั์ต มลีักษณะรูปทรงเป็นหนิตะปุ่ มตะป ่ าแปลกประหลาดโดยค าว่า Montserrat หมายถงึ 

ปุ่ มปม ซึง่ในภาษาคาตาลัน ซึง่เป็นภาษาหลักของคนในแถบนี้ใชส้ือ่สารกัน ว่ากันว่าบรเิวณนี้เดมิเคย

เป็นทะเลมาก่อนเพราะยังมซีากเศษหอยอยู่ทั่วไปรวมไปถงึหนิรูปทรงประหลาดของยอดเขาก็คาดว่า

เกดิจากแรงดันตามธรรมชาตนัิบลา้นปีมาแลว้ อาณาบรเิวณทีต่ัง้ของวหิารมงเซอรรั์ตซึง่ซอ่นตัวอยูบ่น
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ยอดเขาไดอ้ยา่งตระการตานัน้ มพีืน้ทีก่วา้งขวางจนท าใหฉ้งนว่            น าวัสดุกอ่สรา้งมากมาย

ขึน้มาสรา้งบนเขาทีส่งูขนาดนีไ้ดอ้ยา่งไร เหมอืนเมอืงใน  นอยา่งไรอยา่งนัน้เลยทเีดยีว  

- ภายในวหิารมศีลิปกรรมทีง่ดงามตระการตามากมายใหช้ม โดยเฉพาะอย่างยิง่ประตมิากรรมรูปปั้นที่

ตกแต่งบนอาคารทัง้หลายที่งดงามเกนิบรรยาย รอบๆบรเิวณวหิารมทีัง้โบสถค์รสิตน์ิกายคาทอลคิ 

โรงแรม ภัตตาคาร รา้นคา้ขายของที่ระลกึ หอ้งสมุด หอ้งแสดงศลิปะ และส านักนักบวชเบนาดกิ

(Benedictine) ซึง่เป็นองคก์รนักบวชคาทอลคิบรหิารวหิารอยูบ่นนี ้ 

- สถานทีท่ัง้หมดจงึเป็นบรรยากาศแบบเงยีบเรยีบสงบตามแบบฉบับส านักปฎบิัตธิรรมของนักบวช โดยมี

จุดเด่นทีม่พีระแมม่ารดี า (Black Madonna หรอื The Virgin of Montserrat) ทีม่ชี ือ่เสยีงประดษิฐาน

อยู ่ซึง่ชาวสเปนซึง่นับถอืศาสนาครสิตค์าทอลคิสว่นใหญ่เขามคีวามเชือ่ว่าภเูขานี้เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์

และมกัมาสกัการะพระแมม่ารทีีน่ี ่

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

บา่ย น าท่านสูถ่นนชอ้ปป้ิงสายใหญ่ของบารเ์ซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ยา่นทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของบาร์

เซโลนาแหลง่ทอ่งเทีย่วอนัเป็นทีช่ ืน่ชอบของคนทกุวัย ถนนสายเล็กๆ ทีม่คีวามยาวเพยีง  1.2 กโิลเมตรแต่

มสีสีนัเสน่หน่์าประทับใจทัง้กลางวันและกลางคนื  

อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้และเสือ้ผา้แบรนดเ์นมทัง้ H&M, ZARA, BENETON, 

TOPSHOP หรอืจะชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าซึง่มรีา้น ตัง้อยูต่ลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่าน

สามารถเลอืกซือ้สนิคา้อาท ิLOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอืน่ๆ อกีมากมาย น าท่าน
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เดนิทางสูห่า้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ El Corte Ingles ซึง่เป็นหา้งทีร่วมสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆมากมายให ้

ทา่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม หรอื ของฝากตามอธัยาศัย  

 

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

21.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิบารเ์ซโลนา กลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบนิที่ EK188 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 

ชัว่โมง) บรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผอ่นบนเครือ่งบนิ 

 

วนัทีส่บิ ดไูบ - กรงุเทพมหานคร 

05.55 น. เดนิทางมาถงึนครดไูบ แวะเปลีย่นเครือ่ง 

09.30 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่ EK372 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง) สายการบนิมบีรกิาร

อาหาร บนเครือ่งบนิ 

18.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

10 วนั ลอ่งเรอืทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน 

Royal Caribbean… Symphony of the SEAs! 

 

ราคาทวัร ์129,900 บาท : 29 เม.ย. – 8 พ.ค. 66 / 7-16 ต.ค. 66 / 14-23 ตค. 66 / 21-30 ต.ค. 66 

ราคาทวัร ์135,900 บาท : 3-12 ม.ิย. 66  

 

อตัราคา่บรกิาร  29 เม.ย. / 21 ต.ค. 7, 14 ต.ค. 66 3-12 ม.ิย. 66 

ราคาผูใ้หญ ่(พกัหอ้งคู ่INSIDE) 

ทา่นละ 

129,900 129,900 135,900 

อพัเกรดเป็นหอ้งพักแบบมรีะเบยีงทะเล  

(พกัหอ้งคู ่Sea-View Balcony) 

ทา่นละ 

13,000 18,000 13,000 

พักเดีย่วเพิม่ ทา่นละ  

(คดิทีห่อ้งพักแบบ INSIDE ซึง่เป็น

ราคาเริม่) 

35,000 37,000 41,000 

ราคาผูใ้หญ/่เด็ก (หอ้งพัก 3 ทา่น) 

ทา่นละ 

119,900 119,900 125,900 

เด็กทารก อายไุมเ่กนิ 2 ปี  

 (นับอายจุนถงึวันเดนิทางกลับ) 

39,900 39,900 41,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ที่

ทา่นละ (ราคายนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ 

100,000 – 140,000 



Page 17 of 21 

 

 

 

confirm เทา่น ัน้) 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิหักคา่ใชจ้า่ย 

(ผูใ้หญ)่   

(ไมร่วมตัว๋ BKK-DXB-BCN-DXB-BKK) 

32,000 32,000 32,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิ 

ทีส่ายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่ 23/11/2022) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 25 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 

กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วลอ่งเรอืส าราญ (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิEK  (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไมเ่กนิ 25 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

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

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

80 ปี) ประกนัครอบคลมุการตดิเชือ้ Covid 19 

 คา่ภาษี (Port Fee) ในทกุประเทศ  

 คา่บรกิาร (Service fee, Gratuities) บนเรอื 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และ ทปิตา่งๆ 

  

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่วซีา่เชงเกน้ 4,000 บาท (เรยีกเกบ็ในอนิวอยซ)์ 

 คา่เจา้หนา้ทีย่กกระเป๋า ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตัวทา่นเองเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี, โทรศัพท,์ แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วันหลังไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดนิทางแน่นอน 

    ส ารองทีน่ ัง่ (ผูเ้ดนิทางพกัเดีย่ว) ทา่นละ 61,000 บาท 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 60 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 
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กรณียกเลกิ 

กรณียกเลกิ (ตามเงือ่นไขของเรอืส าราญ) 

* ยกเลกิ 120 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง คดิคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท 

* ยกเลกิ 30-119 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้ 

ไมว่า่จะเป็นคา่มดัจ าเรอื, มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ, คา่วซีา่ หรอื คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้จรงิ 

* ยกเลกิ 0-29 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม*** 

หมายเหต ุ:  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางใน กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให ้ผูเ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 การทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีที่

ทา่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์การใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ ทา่นไดท้ าการตกลงหรอืแจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธวีซ่าและจะไม่คืนเงนิค่าทัวร์ที่ท่านช าระมาแลว้                  

หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ หลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ 

 สถานฑตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่ และไมค่นืทกุกรณี 

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะ ไมรั่บผดิชอบ             

หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคล

ธรรมดา  

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะ

ใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป
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แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

หอ้งพกับนเรอื 

 หอ้งพักบนเรอืแบบกรุ๊ปจะเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตยีง                       ( TRIPLE ROOM ) ตอ้งท าการตรวจสอบกบับรษัิท เนือ่งจากหอ้งพักบนเรอื ทีส่ามารถพักได ้

3 ทา่น มจี านวนจ ากดั 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการจัดเลขหอ้งพักใหก้ับคณะ เนื่องจากหอ้งพักบนเรอืเป็นการจองแบบกรุ๊ป และ ขึน้อยู่กับ

ขอ้ก าหนดของประเภทหอ้งพักในระดับทีต่่างกัน ซึง่อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกันหรอื ชัน้เดยีวกัน ตามที่

ลกูคา้ตอ้งการ 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 
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 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ 

 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตุการณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั 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) 
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12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
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 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
 

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

 


