
www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 
 

 

 

 

 

VS220120 

Page 1 of 15  

ทัวรล์่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 11 วัน 8 คืน 
พักบนเรือส ำรำญ Allure of the SEAs 7 คืน (ห้องไมม่ีหน้ำต่ำง) - พักโรงแรม 1 คืน 

โดยสำยกำรบิน กำตำรแ์อร์เวย์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(กรุณำส ำรองที่น่ังล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพือ่ควำมสะดวกในกำรย่ืนวีซ่ำ) 
อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ตำมวัฒนธรรมกำรบริกำรแบบสำกลโลก ทำ่นละ 100 บำท ต่อวัน 

 

เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 
 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง วันท่ี  8-18 พ.ค. 63      รำคำ 103,900.-  (พักบนเรือห้องไม่มีหน้ำตำ่ง) 

   10-20 ก.ค. // 7-17 ส.ค. 63  รำคำ 109,900.-  (พักบนเรือห้องไม่มีหน้ำตำ่ง) 
   18-28 ก.ย. //16-26 ต.ค. 63    รำคำ 105,900.-  (พักบนเรือห้องไม่มีหน้ำตำ่ง) 
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สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ)  

วันที่2 แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงโดฮำ - บำร์เซโลน่ำ - เขำมองเซอร์รัต - ซำกรำด้ำ - ช้อปปิ้งถนนลำรัมบลำ 

วันที่3 บำร์เซโลน่ำ - ชมด้ำนนอก กูเอลปำร์ค - เรือส ำรำญ Allure Of the seas - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่4 
08.00 AM เรือเทียบท่ำ ปัลมำ เดอมำยอร์ก้ำ - ถ้ ำแดรค - มหำวิหำรเลอซ ู- ชมภำยในมหำวิหำรแห่งปัลมำ - 16.00 
PM เรือออกจำกฝั่ง 

วันที5่ 
09.00 AM เรือเทียบท่ำ มำร์กเซย์ โพรวองซ์ - โบสถ ์โทรแปรง - ชมด้ำนนอก สนำมสู้วัวกระทิงตั้งแต่สมัยโรมัน - เมือง
เอ็กซ ์ออง โพรวองส์ - 18.00 PM เรือออกจำกฝั่ง 

วันที6่ 
08.30 AM เรือเทียบท่ำเมืองลำ สเปเซีย - ชมเมืองโฟสดินำโว - ชมเมืองลุกกำ - จัตุรัส ซำน มำติโน่ - 18.30 PM เรือ
ออกจำกฝั่ง 

วันที7่ 07.00 AM เรือเทียบท่ำ ชิวิคตำเวคเคีย - ปรำสำทแกนโดโฟ - 18.00 PM เรือออกจำกฝั่ง 

วันที8่ 07.00 AM เรือเทียบท่ำเนเปิล ประเทศอิตำลี - เมืองกำแซร์ตำ - เมืองปอมเปอี - 18.30 PM เรือออกจำกฝั่ง 

วันที9่ At Sea (Cruising) 

วันที1่0 08.00 AM เรือเทียบท่ำบำร์เซโลน่ำ - อ ำลำเรือส ำรำญ - ช้อปปิ้งลำ โรคค่ำ เอำท์เลต 

วันที1่1 แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงโดฮำ - กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 
 

 

วันที่ 1 กรุงเทพมหำนคร  
18.00 พร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคำน์เตอร์ Q สำยกำรบินกำตำร์ แอร์เวย์ 
21.15 ออกเดินทำงสู่ กรุงโดฮำ ประเทศกำตำร์ โดยเที่ยวบินที่ QR833 
วันที่ 2 โดฮำ - บำร์เซโลน่ำ - มองเซอร์รัต - ซำกรำด้ำ - ลำลัมบลำ 
00.25 ถึงกรุงโดฮำ ประเทศกำตำร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)  
01.40 ออกเดินทำงสู่เมืองบำร์เซโลน่ำ โดยสำยกำรบิน กำต้ำแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR137 
07.40 ถึงเมืองบำร์เซโลน่ำ (BARCELONA) หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองแล้ว  

น ำท่ำนเดินทำงสู ่เขำมองเซอร์รัต (Montserrat) ที่สูงถึง 1,236 เมตร 
น ำท่ำนเข้ำชมวิหำรซำนตำมำเรีย (Santa Maria de Montserrat) อันศักดิ์สิทธิ์ 
ซึ่งภำยในวิหำรมีศิลปกรรมที่งดงำมตระกำรตำมำกมำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ประติมำกรรมรูปปั้นที่ตกแต่งบนอำคำรทั้ งหลำยที่งดงำม ภำยในวิหำร 
ประดิษฐำนพระแม่มำรีด ำ (Black Madonna หรือThe Virgin of Montserrat) 
อยู่ซึ่งชำวสเปนซึ่งนับถือศำสนำคริสต์คำทอลิกส่วนใหญ่เขำมีควำมเชื่อว่ำภูเขำนี้
เป็นสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์ 
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เที่ยง บริกำรอำหำรกลำวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่กรุงบำเซโลน่ำ ชมควำมงำมของเมืองบำร์เซโลนำ 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชมภำยในมหำวิหำรซำกรำด้ำ ฟำมิเลียร์ (Sagrada 
Familia) สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบ
ก่อสร้ำงอย่ำงสวยงำมแปลกตำ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1882 เป็นผลงำนชั้นยอดที่แสดง
ถึงอัจฉริยภำพของ อันโตนี เกำดี้ สถำปนิกผู้เลื่องชื่อ มหำวิหำรแห่งนี้   
น ำท่ำนสู่ ถนนช้อปปิ้ งสำยใหญ่ของบำร์ เซโลนำ ถนนลำรัมบลำ 
(Larambla) ย่ำนที่มีชื่อเสียงที่สุดของบำร์เซโลนำแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัย ถนนสำยเล็กๆ ที่มีควำม
ยำวเพียง  1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่ำประทับใจทั้งกลำงวันและกลำงคืน อิสระให้ท่ำนได้ช้อปปิ้งตำมอัธยำศัย ท่ำน
สำมำรถเลือกซื้อสินค้ำและเสื้อผ้ำแบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปปิ้งสินค้ำแบรนด์เนม
ชั้นน ำซึ่งมีร้ำน ตั้งอยู่ตลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่ำนสำมำรถเลือกซื้อสินค้ำอำทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, 
GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ 

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
พักที ่ NH COLLECTION HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

 
วันที่ 3 บำร์เซโลน่ำ - กูเอลปำร์ค - เรือส ำรำญ ALLURE OF THE SEAS  
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ GUELL PARK (ชมภำยใน) เป็นคอมเพลกซ์สวนที่มี

องค์ประกอบด้ำนสถำปัตยกรรม ตั้งอยู่บนเขำเอลกำร์เมล ในเขตกรำเซีย 
เมืองบำร์เซโลนำ ออกแบบโดยสถำปนิกชำว คำตำลัน อันตอนี เกำดี และ
สร้ำงตั้งแต่ปี ค.ศ.1900-1914 มีพ้ืนที่ครอบคลุม 0.1718 ตร.กม ท ำให้เป็น
หนึ่งในงำนด้ำนสถำปัตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปใต้ โครงกำรนี้เป็นส่วน
หนึ่งในสถำนที่ตั้งมรดกโลก ที่  เป็นงำนของ อันตอนีเกำดี  

12.00 น ำท่ำนเชคอินขึ้นเรือส ำรำญที่ใหญ่ที่สุดในโลกล ำใหม่ล่ำสุดของ Royal Caribbean “Allure SEAS” ซึ่งเป็นเรือส ำรำญ
ที่จะเปิดปฐมฤกษ์ในเส้นทำงล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในปี 2018 ร่วมเป็นสักขีพยำนเปิดหน้ำประวัติศำสตร์ของเรือ
ส ำรำญที่จะทุบสถิติ เป็นเรือล ำใหญ่ที่สุดในโลก ประจ ำปี 2018 ด้วยระวำงเรือขนำด 225,282 ตัน จุผู้โดยสำรได้กว่ำ 
5,408 คน ห้อง 2700 ห้อง ชั้นโดยสำร 16 ชั้น พร้อมพนักงำนบนเรือทั้งหมด 2 ,164 ท่ำน สระว่ำยน้ ำ 3 สระ ลิฟท์ 24 
ตัว พร้อม Entertainment Complex ต่ำงๆ มำกกว่ำเรือล ำอื่น 

เที่ยง  บริกำรอำหำรเที่ยง ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
บ่ำย อิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรือ 
ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ ค่ ำนี้ พบกับกัปตันเรือและลูกเรือ พร้อมงำนเลี้ยง Welcome 

Night หรอื Captain Night สุดหรู  เพื่อเป็นกำรต้อนรับทุกท่ำนสู่เรือ Allure (แต่งกำยแบบสำกล) 
**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่ำงเต็มที่กับกำรเดินทำงสุดแสนพิเศษบนเรือ Allure** 
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วันที่4  ปัลมำ เดอมำยอร์ก้ำ 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ  
08.00 น. เรือจอดเทียบท่ำที่ ท่ำเรือปัลมำ เดอ มำยอร์กำ (Palma de Mallorca) น ำท่ำนเที่ยวชมเมืองปัลมำ เดอ มำยอร์กำ 

(Palma de Mallorca) แห่งหมู่เกำะมำยอร์กำ (Mallorca) หมู่เกำะแสน
สวยในประเทศสเปน ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเกำะใหญ่ที่สุด
ในหมู่เกำะแบลีแอริก เมืองหลวงของเกำะคือเมืองปัลมำเมืองซึ่งเป็น
จุดหมำยปลำยทำงกำรท่องเที่ยวในวันหยุดที่ได้รับควำมนิยมมำก  
น ำท่ำนเดินทำงสู่ ถ้ ำแดรค (Drach Cave) แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ที่สุดของเกำะมำยอร์ก้ำ โดยถ้ ำใต้ดินแห่งนี้ถือว่ำเป็นหนึ่งในถ้ ำใต้ดินที่ใหญ่
ที่สุดในโลกอีกด้วย ชมควำมงดงำมของธรรมชำติที่สรรค์สร้ำงหินงอกหินย้อย และทะเลสำบใต้ดิน 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ มหำวิหำรเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) 

โบสถ์สไตล์โกธิคโรมันคำทอลิก บ้ำนคู่เมืองของเกำะมำยอร์กำ สร้ำงขึ้น
ตำมบัญชำของกษัตริย์เจมส์ที่ 1 แห่งอำรำกอนในปี ค.ศ. 1229 และเสร็จ
สิ้นในปี ค.ศ.1601 โดยใช้เวลำร่วม 370 ปีในกำรก่อสร้ำง และได้มีกำร
ปรับปรุงตำมแบบฉบับของอันโตนิโอ เกำดี้ สถำปนิกและผู้ออกแบบผู้มี
ชื่อเสียงแห่งเมืองบำร์เซโลน่ำในช่วงระหว่ำงปี ค.ศ.1901-1914  
น ำท่ำนเข้ำชมควำมงดงำมภำยในมหำวิหำรแห่งปัลมำ ชมควำมงำมของ
สถำปัตยกรรมสไตล์โกธิคโรมันที่ตกแต่งด้วยสถำปัตยกรรมที่สวยงำม ตกแต่งด้วยกระจกลำยสีที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย 
จำกนั้นอิสระให้ท่ำนได้เดินเล่นและเก็บภำพควำมสวยงำมของเมืองตำมอัธยำศัย หรือจะเลือกซื้อของฝำก ของที่ระลึกที่มี
จ ำหน่ำยมำกมำย 

14.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเทียบเรือปัลมำ เดอ มำยอร์กำ 
16.00 น. เรือออกเดินทำงจำกท่ำเทียบเรือ ปัลมำ เดอ มำยอร์กำ มุ่งหน้ำสู่ท่ำเทียบเรือมำร์กเซย์ (โพรวองซ์) อิสระให้ท่ำนพักผ่อน 

บนเรือส ำรำญหรูตำมตำมอัธยำศัย ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำรหรือนั่งเล่นในคลับ เลำจน์ หรือท ำกิจกรรมที่มี
ภำยในเรือส ำรำญมำกมำยได้ตำมใจชอบไม่ว่ำจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้ำนขำยสินค้ำปลอดภำษีบนเรือ (Duty Free) ส่วนสันทนำ
กำรอ่ืนๆ อีกมำกมำย กิจกรรมควำมบันเทิงอันหลำกหลำยที่ท่ำนสำมำรถเลือกใช้บริกำรบนเรือส ำรำญ 

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ  
หลังอำหำรอิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรือ 

**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่ำงเต็มที่กับกำรเดินทำงสุดแสนพิเศษบนเรือ Allure** 
 

วันที่ 5 โพรวองซ์ - อำเล่ส ์- เอ็กซ์ โพรวองซ์ 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
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09.00 น. เรือจอดเทียบท่ำ ณ ท่ำเทียบเรือมำร์กเซย์ (โพรวองซ์) ประเทศฝรั่งเศส  
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอำเล่ส์ (Arles) เมืองประวัติศำสตร์โบรำณเก่ำแก่ และเป็นเมืองที่แวนโก๊ะ เคยอำศัยอยู่
ที่นี้ก่อน จะเสียชีวิต เมืองนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ ำโรน เป็นเมืองที่ค่อนข้ำงมีควำมโดดเด่นในด้ำนของโบรำณสถำนส ำคัญที่มีมำ
ตั้งแต่ยุคสมัยโรมำเนสก์ และองค์กำรยูเนสโกยกให้เมืองอำเล่ส์ เป็นมรดกโลกไปในปี ค.ศ.1981 ในเขตเมืองเก่ำท่ำนจะได้
สัมผัสควำมเป็นเมืองโรมันโบรำณ  
น ำท่ำนชมโบสถ์ โทรแปรง (St.Trophime Church) เป็นโบสถ์ที่สร้ำง
ขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 3 สร้ำงขึ้นในแบบของสถำปัตยกรรมโรมัน เป็นโบสถ์
ที่บิชอบคนแรกของเมืองอำเล่ส์ได้อยู่สถำนที่แห่งนี้  
น ำท่ำนชมภำยนอก สนำมสู้วัวกระทิงตั้งแต่สมัยโรมัน (Les Arènes) 
ในปัจจุบันที่นี่ยังถูกใช้จัดงำนแสดงสู้วัวกระทิง ประจ ำปีของเมือง Arles 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองเอ็กซ์ ออง โพรวองส์” (Aix en Provence) ให้ท่ำนเดินเล่นชมเมืองเพ่ือสัมผัสกับวิถีชีวิตของ

ชำวโพรวองส์ กับผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้ำน ผัก และผลไม้สดๆจำกไร่ ตลำดดอกไม้สด พร้อมชมอำคำรบ้ำนเรือนสไตล์บำร็อคที่
หรูหรำ ซึ่งอดีตเคยเป็นเมืองเก่ำแก่ในสมัยโรมัน ที่มีควำมรุ่งเรืองเป็นอย่ำง
มำก ต่อมำมีกำรปรับปรุง และมีกำรก่อสร้ำงอำคำรที่สวยงำมมำกขึ้น 
ปัจจุบันจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีควำมส ำคัญเมืองหนึ่ง โดยเฉพำะช่วงที่มี
เทศกำลดนตรีในเดือนกรกฎำคม จำกนั้นเดินทำงสู่ “เมืองมำร์เซย์” 
(Marseille) เมืองท่ำที่ส ำคัญของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองชำยหำดริเวีย
ร่ำที่งดงำม ซึ่งได้ชื่อว่ำเป็นประตูเมดิเตอร์เรเนียนของฝรั่งเศส  

16.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเทียบเรือมำร์กเซย์  
18.00 น. เรือออกเดินทำงจำกท่ำเทียบเรือมำร์กเซย์ มุ่งหน้ำสู่ท่ำเทียบเรือลำสเปเซีย 
ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ  

หลังอำหำรอิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรือ 
**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่ำงเต็มที่กับกำรเดินทำงสุดแสนพิเศษบนเรือ Allure** 

 
วันที่6 ลำ สเปเซีย - Fosdinovo - Lucca 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
08.30 น. เรือจอดเทียบท่ำ ณ ท่ำเทียบเรือเมืองลำ สเปเซีย น ำท่ำนเที่ยวชมเมืองโฟสดินำโว (Fosdinovo) เป็นเมืองเล็กๆ ใน

ประเทศอิตำลีที่มีประชำกร ประมำณเพียง 4817 คน  และเป็นที่ตั้งของ
ปรำสำท Fosdinovo castle อยู่ทำงตอนเหนือของแคว้นทัสคำนี (Tuscany) 
ปัจจุบันปรำสำทแห่งนี้กลำยเป็นพิพิธภัณฑ์ ภำยในจะมีห้องโถ่งกว้ำงขวำงและ
และห้องต่ำงๆจะมีเฟอร์นิเจอร์ต่ำงๆ ที่เก็บรักษำไว้เป็นอย่ำงดีภำยในยัง
ประกอบด้วยปติมำกรรมต่ำงๆ ภำพวำด และสิ่งท่อที่มีตรำประจ ำตระกูลของ 
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“Spino Fiorito” อีกด้วย 
เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเที่ยวชมเมืองลุกกำ (Lucca) เป็นเมืองคลำสสิกอีกเมืองหนึ่งใน

แคว้นทัสคำนี ที่มีชื่อเสียงของเหล่ำนักท่องเที่ยวเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกเมือง
ตั้งอยู่บริเวณทำงขึ้นเทือกเขำแอลป์ จึงเป็นสถำนที่นักปีนเขำนิยมพักที่เมืองนี้ 
ภำยในเมืองนี้มีล่องร่อยของประวัติศำสตร์จำกซำกโบรำณต่ำงๆตั้งแต่ศตวรรษที่ 
12 น ำท่ำนชม จัตุรัส ซำน มำติโน่ (San Martino Square) ให้ท่ำนเดินถ่ำยรูป 
และเดินเล่นจนเมือง 

16.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเทียบเรือเมืองลำ สเปเซีย 
18.30 น. เรือออกเดินทำงจำกท่ำเทียบเรือลำ สเปเซีย เพื่อมุ่งหน้ำสู่ ท่ำเรือ ชิวิคตำเวคเคีย 
ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ  

หลังอำหำรอิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรือ 
**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่ำงเต็มที่กับกำรเดินทำงสุดแสนพิเศษบนเรือ Allure** 

 
วันที่7 ชิวิคตำเวคเคีย - ทิโวรี - ปรำสำทแกนโดลโฟ  
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
07.00 น. เรือเทียบท่ำ ณ ท่ำเรือชิวิคตำเวคเคีย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองทิโวรี่ ดินแดนที่เป็นส่วนหนึ่งของแคว้นลำซิโอ (Lazio) 

ตัวเมืองทิโวรี่ ตั้งอยู่บนหน้ำผำสูง เหนือแม่น้ ำอำเนียน (Aniene) ชมเนินเขำ TIBURTINE  ท่ำนจะได้พบว่ำทิวทัศน์
สวยงำมสุดลูกหูลูกตำจะเปิดต้อนรับปลุกประสำทสัมผัสทุกอย่ำงให้สดชื่น มีชีวิตชีวำ โดยเฉพำะเหล่ำวิลล่ำพักร้อนของชน
ชั้นสูงในสมัยก่อนเพื่อสัมผัสกับควำมโรแมนติกจับใจ 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ปรำสำทแกนโดโฟ (Castel Gandolfo) คำสเต

ลแกนโดลโฟ พระต ำหนักที่ประทับพักร้อนของสมเด็จพระสันตะปำปำ 
เป็นสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์พระประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคำทอลิกมำ
นำนหลำยศตวรรษ ซึ่งหมู่อำคำรพระต ำหนัก ณ ที่นี้มีควำมพิเศษตรงที่
ถือเป็นเขตกรรมสิทธิ์ของวำติกันแม้ว่ำมันจะอยู่ภำยนอกก็ตำม ควำมที่
ท ำเลนี้สวยงำมมองเห็นผืนน้ ำสีครำมเบื้องล่ำงและอำกำศดีจึงเป็นที่ที่
จักรพรรดิโรมันทรงเลือกเป็นที่ประทับมำตั้งแต่เมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว จนต่อมำ ก็กลำยเป็นสวนแบบอิตำเลียนที่ร่มรื่นและ
พระต ำหนักของโป๊ปจอห์นปอลที่ 2 ได้สร้ำงสระว่ำยน้ ำขึ้นในที่ประทับฤดูร้อนเป็นครั้งแรก สถำนที่พักร้อนแห่งนี้ได้มีบท
เด่นขึ้นมำในหน้ำประวัติศำสตร์เมื่อยุคนำซีเรืองอ ำนำจได้มีชำวยิวจ ำนวนหนึ่งเข้ำมำลี้ภัยกำรถูกไล่ล่ำอยู่ในที่แห่งนี้ซึ่ง
ภำยในมีฟำร์มเรือนกระจกและมีกำรเลี้ยงสัตว์เองจึงเป็นเสบียงส ำคัญที่ช่วยให้ทุกคนอยู่รอดได้ ดังนั้นสถำนที่แห่งนี้จึง
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งองค์ผู้ประทับและกับน้ ำพระทัยที่ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์อย่ำงไร้ขอบเขต 

16.00 น. น ำท่ำนเดินทำงกลับสู่เรือส ำรำญ 
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18.00 น. เรือออกเดินทำงจำกท่ำเทียบเรือ ชิวิคตำเวคเคีย เพื่อมุ่งหน้ำสู่ ท่ำเรือเนเปิลส์ 
ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ  

หลังอำหำรอิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรือ 
**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่ำงเต็มที่กับกำรเดินทำงสุดแสนพิเศษบนเรือ Allure** 

 
วันที่ 8 เนเปิ้ล - กำแซร์ตำ - ปอมเปอ ี
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
07.00 น. เรือเทียบท่ำ ณ ท่ำเทียบเรือ เนเปิล ประเทศอิตำลี น ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง

กำแซร์ตำ (Caserta) เมืองหลวงแห่งจังหวัดกำแซร์ตำ แห่งแว้นคัมปำเนีย
ของอิตำลี น ำท่ำนเข้ำชมพระรำชวังกำแซร์ตำ (Palace of Caserta) เป็น
อดีตพระรำชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเนเปิลส์แห่งรำชวงศ์บูร์บง ที่ตั้งอยู่ที่
เมืองกำแซร์ตำในประเทศอิตำลี พระรำชวังกำแซร์ตำเป็นหนึ่งในพระรำชวัง
แบบบำโรกที่ใหญ่ที่สุดที่สร้ำงขึ้นในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 18 พระรำชวัง
แห่งนี้ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์กำรยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 
ในฐำนะที่เป็นงำนชิ้นเลิศของยุคบำโรก กำรก่อสร้ำง  พระรำชวังกำแซร์ตำ
เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1752 โดยพระเจ้ำชำลส์ที่ 7 แห่งเนเปิลส์ ผู้ทรงท ำงำนอย่ำง
ใกล้ชิดกับสถำปนิกลุยจี วันวีเตลลี เมื่อทอดพระเนตรเห็นแบบจ ำลองส ำหรับ
พระรำชวัง พระเจ้ำชำลส์ก็ทรงพอพระทัยมำก แต่พระองค์ก็มิได้มีโอกำสที่จะได้บรรทมในพระรำชวังแม้แต่เพียงคืนเดียว 
พระเจ้ำชำลส์ทรงสละรำชสมบัติในปี ค.ศ. 1759 เพ่ือไปเป็นพระมหำกษัตริย์สเปน กำรก่อสร้ำงด ำเนินต่อมำโดยพระรำช
โอรสองค์ท่ีสำมและผู้ครองเนเปิลส์ต่อมำคือพระเจ้ำเฟอร์ดินำนด์ที่ 4 แห่งเนเปิลส์  

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ “ เมืองปอมเปอี ”  น ำชมเมืองโบรำณ 2,000 ปี 

ที่ถูกท ำลำยโดยลำวำของภูเขำไฟ วิโซเวียส ซึ่งภูเขำไฟลูกนี้ระเบิดเอำ
ดินโคลนเถ้ำถ่ำน และหินละลำยทับถมจมลงไปในดินในชั่วเวลำไม่กี่
นำทีเม่ือ พ.ศ.662 ประชำชนนับหม่ืนต้องถูกฝังทั้งเป็นตำยด้วยควำม
ทุกข์ทรมำน โดยไม่มีโอกำสหนีรอดออกมำได้เลย และปอมเปอี ก็ถูกลืม
ไปจำกควำมทรงจ ำของชำวโลกต่อมำได้มีกำรฟื้นฟูศึกษำประวัติศำสตร์โบรำณชื่อปอมเปอีจึงถูกค้นพบแต่ไม่มีใครทรำบว่ำ
อยู่ที่ไหน จนกระทั่ง พ.ศ.2291 ได้พบร่องรอยของซำกเมือง เมื่อรื้อดินที่ทับถมออกมำหมดแล้วก็พบซำกเมืองที่ใหญ่โต 
และสร้ำงด้วยหินอย่ำงแข็งแรง บำงแห่งพบ “ซำกชำวปอมเปเอียน และสัตว์เลี้ยงของเขำที่ตำยกลำยเป็นหินยังคง
สภำพเดิมทุกประกำร ” แต่ทว่ำภำพนั้นจะเห็นลักษณะของควำมหวำดกลัวต่อควำมตำยได้เป็นอย่ำงดีบำงคนนั่งเอำมือ
ปิดหน้ำตำยบำงคนนั่งซบกับก ำแพงบ้ำนตำยก็มี ปอมเปอีจึงได้ชื่อว่ำ “ซำกเมืองแห่งควำมตำย ” 

16.30 น.  น ำท่ำนกลับสู่ท่ำเทียบเรือเนเปิลส์  
18.30 น. เรือเดินทำงออกจำกท่ำเรือเนเปิลส์ เพื่อมุ่งหน้ำสู่ท่ำเทียบเรือบำร์เซโลน่ำ 
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ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ  
หลังอำหำรอิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรือ 

**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่ำงเต็มที่กับกำรเดินทำงสุดแสนพิเศษบนเรือ Allure** 
 
วันที่ 9 ร่วมสนุกพักผ่อนกับกิจกรรม บนเรือส ำรำญสุดหรู 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
 อิสระให้ท่ำนพักผ่อน บนเรือส ำรำญหรูตำมอัธยำศัย ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำร

หรือนั่งเล่นในคลับ เลำจน์ หรือท ำกิจกรรมที่มีภำยในเรือส ำรำญมำกมำยได้ตำมใจชอบ ไม่
ว่ำจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้ำนขำยสินค้ำปลอดภำษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนำกำร
อ่ืนๆอีกมำกมำยกิจกรรมควำมบันเทิงอันหลำกหลำยที่ท่ำนสำมำรถเลือกใช้บริกำรบนเรือ
ส ำรำญ เช่น  
Public Room :บำร์และเลำจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment :ชมโชว์พิเศษที่ทำงเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลำจน์ 
บำร์ต่ำงๆหลำกหลำย 
Sport and Activities :สระว่ำยน้ ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness :ห้องสปำ ห้องสตรีม บิวตี้ ซำลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมำกมำย  

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ พิเศษค่ ำคืนก่อนกำรจำกลำ งำนเลี้ยงอ ำลำของกัปตันเรือ (แต่ง

กำยแบบสำกล) 
หลังอำหำรอิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรือ 

 หมำยเหตุ***   ในคืนนี้หัวหน้ำทัวร์จะแจก ป้ำยผูกกระเป๋ำส ำหรับน ำลงจำกเรือให้แก่ทุกท่ำน และในตอนกลำงคืนให้น ำกระเป๋ำของ
ท่ำนไว้หน้ำห้องไปตั้งแต่กลำงดึกแล้วพนักงำนจะน ำกระเป๋ำของท่ำนไปเตรียมไว้ และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆที่ท่ำนใช้จ่ำยบนเรือ  
จะถูกส่งมำให้ท่ำนตรวจเช็คและช ำระในวันรุ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 10 บำร์เซโลนำ - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
05.00 น. เรือจอดเทียบท่ำที่ท่ำเรือบำร์เซโลน่ำ 
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08.00 น. น ำท่ำนเชคเอำท์ออกจำกเรือส ำรำญ พร้อมรับกระเป๋ำสัมภำระ 
 น ำท่ำนขึ้นสู่จุดชมทิวทัศน์รอบตัวเมือง บนยอดเขำ “มองต์จูอิค” Mont Juic เป็นเนินเขำในบำร์เซโลน่ำ ที่มี

ทัศนียภำพอันงดงำม ทำงด้ำนตะวันออกของเนินเขำยังมีหน้ำผำสูงชันซึ่งท ำหน้ำที่เป็นดั่งก ำแพงเมือง ส่วนด้ำนบนเป็น
ที่ตั้งของป้อมปรำกำรหลำยแห่ง 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน 
บ่ำย น ำท่ำนสู่ ลำ โรคค่ำ เอำท์เลต (La Roca Village Shopping Center) เอำท์เลตแบรนด์เนมขนำดใหญ่ใกล้เมืองบำร์

เซโลน่ำ มีสินค้ำแบรนด์เนมมำกมำย อำทิ เช่น Camper, Coach, Gucci, Guess, G-Star, Lacoste, Loewe, 
MaxMara, Ray Ban, Samsonite, Tag Heuer, Timberland, Versace, etc. อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้งตำมอัธยำศัย 
จำกนั้นได้เวลำอันสมควรน ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 

22.30 ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินกำร์ต้ำ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR142 
วันที่ 11 โดฮำ - กรุงเทพฯ  
05.40 เดินทำงถึงสนำมบิน โดฮำ ประเทศกำร์ต้ำ 
08.40 ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินกำร์ต้ำ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR832 
19.00 เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ 
หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ,กำรล่ำช้ำอัน

เนื่องมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพื่อควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง โดย
บริษัทฯ ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผู้น ำทัวร์ มีอ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้กำรตัดสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของ
หมู่คณะเป็นส ำคัญ เมื่อท่ำนท ำกำรจองและช ำระเงินมัดจ ำแล้ว บริษัทฯ ถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไขของทำงบริษัทฯแล้ว 

 
 

ค ำแนะน ำ  ส ำหรับผู้เดินทำงที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนำมบินที่ทริปเดินทำง และ/หรือ จ ำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือกำรเดินทำง
รูปแบบอื่นๆ มำยังสนำมบินที่ทริปเดินทำง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภำยในประเทศ / ระหว่ำงประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือซื้อตั๋วรถ
โดยสำร ฯลฯ หรือมีกำรจองห้องพัก ล่วงหน้ำก่อนวันเดินทำงจริง  ควรสอบถำมยอดจองทัวร์ และตำรำงเวลำกำรเดินทำงของทัวร์ที่
ท่ำนจอง ที่แน่นอนจำกเจ้ำหน้ำที่เป็นลำยลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นกำรป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลำดขึ้นกับท่ำนในภำยหลัง 
              ทั้งนี ้ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่อำจเกิดข้ึน หำกท่ำนได้มีกำรจองกำรเดินทำงดังกล่ำวมำยัง 
สนำมบินที่ทริปเดินทำง โดยยังไม่ได้รับกำรยืนยันเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกทำงบริษัทฯ 
 

อัตรำค่ำบริกำร บำท ต่อท่ำน 
งดแถมกระเป๋ำ 

พักบนเรือห้องไม่มีหน้ำต่ำง 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่ำน 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักท่ำนเดียว/ห้อง 
จ่ำยเพิ่ม 

8-18 พ.ค. 63 103,900 103,900 103,900 65,900 

10-20 ก.ค. // 7-17 ส.ค. 63 109,900 109,900 109,900 65,900 
18-28 ก.ย. // 16-26 ต.ค. 63 105,900 105,900 105,900 65,900 

ต้องกำรเดินทำงโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณำสอบถำมรำคำเพิ่มเติมจำกเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ 
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อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
 ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-บำเซโรน่ำ-กรุงเทพฯ 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ช ำนำญเส้นทำง  
 ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
 ค่ำประกันอุบัติเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรรมธรรม์) หำกอำยุเกิน 75 ปี ท่ำน ต้องซื้อประกัน

เพ่ิม 
 ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำยุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำร

พิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถ (16 EURO) 
 ค่ำทิปบริกร ที่คอยบริกำรในเรือ (120 USD) 
 บริกำรขนสัมภำระขึ้นลงเรือ 
 รวมค่ำห้องพักภำษีท่ำเรือและค่ำบริกำรต่ำงๆภำยในเรือ 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3 % 
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, ค่ำเครื่องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซกัรีด , ค่ำเครื่องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ระหว่ำงกำรท่องเที่ยว โดยเฉลี่ย 100 บำท / ท่ำน / วัน(หำกท่ำนประทับใจในกำรเดินทำง)  

เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศกึษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลกิทัวร ์ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทวัร์แลว้ ทำงบริษัทฯจะถือวำ่ท่ำนเขำ้ใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

กำรจองและช ำระเงิน  
1. กรุณำช ำระค่ำมัดจ ำทัวร์ 50,000 บำท/ท่ำน ภำยใน 2 วันท ำกำรนับจำกวันจองทัวร์  พร้อมส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง (ที่ไม่
หมดอำยุภำยใน 6 เดือน นับจำกวันเริ่มเดินทำง/หนังสือเดินทำงเล่มใหม่สำมำรถเดินทำงได้เลย)  และหลักฐำนโอนเงินมำได้ที่  
Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 30 วันท ำกำร (ในช่วงปกติ) หรือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 35 วันท ำ
กำร (ในช่วงเทศกำล หรือเม่ือสำยกำรบินเร่งออกบัตรโดยสำร) หรือตำมวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง  

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปได้อย่ำงน้อย 20 ท่ำน และ
หรือ ผู้ร่วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซึ่งในกรณีนี้ ทำงบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจัดหำคณะทัวร์อ่ืนให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำร
เช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 
 เนื่องจำกรำยกำรทัวร์นี้เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิ์กำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำ และ
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ออกประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ 
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

หมำยเหตุ 
 ทำงบริษัทจะท ำกำรยื่นวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ำรองที่นั่งครบ 25 ท่ำน  และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำง

สถำนทูต เนื่องจำกบริษัทจะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆที่เป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมำจำกทำง
ยุโรป ,ประกันกำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยื่นวีซ่ำให้กับทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง  

 หำกในช่วงที่ท่ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำเต็ม ทำงบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยว ซึ่งทำงท่ำนจะต้อง
เดินทำงมำยื่นวีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต  โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทคอยดูแล และอ ำนวย
ควำมสะดวก  

 เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผู้ก ำหนดออกมำ มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก ำหนด ท่ำนที่มี
ควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณำจัดเตรียมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร เพรำะจะ
มีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น มิได้เป็นผู้
พิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กับทำงท่ำน 

 กรณีวีซ่ำที่ท่ำนยื่นไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงท่ีเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 
 ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำรทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่ำจะผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ 
 ค่ำมัดจ ำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมำจริง ณ วันยื่นวีซ่ำ ซึ่งตั๋วเป็นเอกสำรที่ส ำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำน

กำรพิจำรณำ ตั๋วเครื่องบินถ้ำออกตั๋วมำแล้วจะต้องท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่วน และส่วน
ที่เหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตั๋วท่ำนจะเสียแต่ค่ำมัดจ ำตั๋วตำมจริง
เท่ำนั้น 

 ค่ำห้องพักในทวีปยุโรป ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจ ำห้องใน 2 
คืนแรกของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันที่เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริษัทจะแจ้ง
ให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรชี้แจงให้ท่ำนเข้ำใจ 

 หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 100% 
 ทำงบริษัทเริ่มต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศ และจะ

ส ำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้ 
เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษัท ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ำรอง
ยำนพำหนะ 
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เงื่อนไขกำรยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วันท ำกำร - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุด หรือเทศกำลที่ต้องกำรันตี

มัดจ ำกับสำยกำรบิน   หรือ กรุ๊ปท่ีมีกำรกำรันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่
อำจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วันท ำกำรขึ้นไป -  เก็บค่ำใช้จ่ำย 20,000 บำท    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  20 วันท ำกำรขึ้นไป  -  เก็บค่ำใช้จ่ำย  70 % ของรำคำทัวร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  15 วันท ำกำร - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้เดินทำงที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทำงที่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำแล้ว กอ่นวันเดินทำง 

จะต้องช ำระค่ำเดินทำงส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพำะกรณีที่สถำนฑูตปล่อยเลม่คืนมำแล้วเท่ำนั้น) 
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เพ่ือกำรเดินทำงอย่ำงอุ่นใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก..ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริมที่เพ่ิมควำมคุ้มครองได้มำกขึ้น... 

ควำมคุ้มครอง / Coverage 
จ ำนวนเงินควำมคุ้มครอง / Sum Insured 

เดินทำงท่ัวโลก / Worldwide Plus เดินทำงในเอเชีย / Asia Plus 
Basic Silver Gold Platinum Basic Silver Gold Platinum 

1. กำรประกนัภัยอุบัติเหตสุ่วนบุคคล อ.บ.1* / Personal Accident 
Benefit 

2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 

2. ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัตเิหตุและสขุภำพ / Medical Expenses 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 

2.1 กำรรักษำพยำบำลต่อเนือ่งในประเทศไทย** / Follow-up 
treatment in Thailand 

50,000 200,000 300,000 500,000 50,000 200,000 300,000 500,000 

2.2 กำรรับกำรรกัษำพยำบำลครั้งแรกในประเทศไทย*** / Medical 
treatment in Thailand 

100,000 200,000 300,000 500,000 100,000 200,000 300,000 500,000 

3. กำรเคลื่อนย้ำยฉุกเฉินและกำรส่งศพกลบัประเทศ / Evacuation and 
repatriation 

2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 

4. กำรบริกำรควำมชว่ยเหลือทำงกำรแพทย์ฉุกเฉิน / Emergency 
Medical Assistance         

4.1 กำรเย่ียมผูเ้อำประกนัภัยในต่ำงประเทศ / Compassionate visit X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

4.2 กำรส่งตวัผู้เยำวก์ลับประเทศ / Return of minor X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

4.3 กำรคน้หำ กำรช่วยชีวิต และกำรกู้ภัย / Search, rescue and 
recovery 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

5. กำรยกเลกิกำรเดนิทำง / Trip cancellation 10,000 10,000 100,000 100,000 10,000 10,000 100,000 100,000 

6. กำรลดจ ำนวนวนัเดินทำง / Trip curtailment X X 100,000 100,000 X X 100,000 100,000 

7. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของสมัภำระในกำรเดินทำง / Loss or 
damage of personal baggage 

10,000 10,000 50,000 50,000 10,000 10,000 50,000 50,000 

8. กำรล่ำช้ำของกำรเดนิทำง / Cover of delay 
        

8.1 กำรล่ำช้ำของระบบขนส่งมวลชน / Delays in means of public 
transport 

X 2,000 10,000 20,000 X 2,000 10,000 20,000 

8.2 กำรล่ำช้ำของสมัภำระ / Delayed collection of baggage X 2,000 20,000 20,000 X 2,000 20,000 20,000 

8.3 กำรจีโ้ดยสลัดอำกำศ / Hijack X X 50,000 50,000 X X 50,000 50,000 

8.4 กำรพลำดต่อเที่ยวบิน / Missed connection - flight X 2,000 10,000 20,000 X 2,000 10,000 20,000 

9. กำรสญูหำยของหนังสือเดินทำง / Loss of passport X X 5,000 5,000 X X 5,000 5,000 

10. ควำมรับผิดตอ่บุคคลภำยนอก / Personal legal liability X 1,000,000 2,000,000 5,000,000 X 1,000,000 2,000,000 5,000,000 

11. ควำมรับผิดส่วนแรกส ำหรับรถเช่ำ / Rental car excess X X 10,000 20,000 X X 10,000 20,000 

12. ควำมคุ้มครองกีฬำกอล์ฟ / Golf extension X X X 20,000 X X X 20,000 

13. เงินชดเชยรำยได้ระหว่ำงรักษำตวัในโรงพยำบำลต่ำงประเทศ / 
Overseas hospitalization benefit 

X 
1,000 per 
day max 
10,000 

2,000 per 
day max 
20,000 

3,000 per 
day max 
30,000 

X 
1,000 per 
day max 
10,000 

2,000 per 
day max 
20,000 

3,000 per 
day max 
30,000 

หมำยเหต ุ

        * อ.บ. 1 หมำยถึง กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวร สิน้เชงิจำกอุบัติเหตุ / Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability.  
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ำยค่ำใช้จำ่ย ส ำหรับกำรรักษำพยำบำลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลำ 7 วันแรก จำกกำรเดินทำงกลับประเทศไทย / 2.1, 2.2 The company shall pay such costs 
incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศพลัส (เดินทำงทัว่โลก / เดินทำงเอเชีย) 

จ ำนวนวันเดินทำง (วัน) Trip Duration (Days) 
เดินทำงทั่วโลก / Worldwide Plus เดินทำงในเอเชยี / Asia Plus 

Basic Silver Gold Platinum Basic Silver Gold Platinum 
แผนรำยเที่ยว / Single-Trip 

        1-4 300 334 600 990 200 290 470 688 
5-6 350 450 715 1,290 240 300 595 999 
7-8 370 500 990 1,772 280 427 690 13,000 
9-10 399 600 1,230 1,996 340 597 850 1,600 
11-15 600 790 1,590 2,750 450 767 1,150 2,150 
16-22 849 1,275 2,210 3,370 524 937 1,650 2,795 
23-31 9,999 1,600 2,680 3,993 628 1,108 2,030 3,300 
32-45 1,530 2,090 3,200 5,674 770 1,364 2,450 4,325 
46-60 1,950 2,500 3,850 6,180 907 1,620 2,995 5,226 
61-75 2,300 3,340 4,900 7,910 1,220 2,215 3,775 6,450 
76-94 2,500 3,843 5,500 9,390 1,475 2,641 4,200 7,500 
95-105 3,500 4,467 7,490 11,145 1,975 2,962 5,720 9,990 
106-121 4,100 5,090 8,400 12,900 2,350 3,371 6,450 11,100 
122-151 5,200 6,345 10,250 15,895 2,775 4,016 7,950 13,740 
152-182 6,500 7,599 12,530 18,890 3,260 4,922 9,775 15,975 

แผนรำยป ีเดินทำงไม่จ ำกัดคร้ัง แต่ละครั้งไม่เกินจ ำนวนวนัที่ระบุ / Annual Multi-Trip, max length per trip ass per pland Selected 
Annual (max 31 dats) 2000 2450 4000 5700 1200 1992 2850 4400 
Annual (max 60 dats) 2500 3120 4800 7400 1600 2591 3700 6400 
Annual (max 90 dats) 3600 4225 5800 10000 1900 3200 5000 8700 
Annual (max 120 dats) 5750 6427 9000 13990 2650 4038 7100 12210 
Annual (max 365 dats) 15500 19000 26200 44000 5925 10785 22000 35150 

* เบี้ยประกันภัยข้ำงต้น ส ำหรับผู้เอำประกันอำยุไม่เกิน 75 ปี รวมภำษีอำกรแสตมป์แล้ว / Premium shown is for insured up to 75 yrs of age includes tax and stamp. 

* ส ำหรับผู้เอำประกันภัยที่มีอำยุ 76 ปีข้ึนไป เบีย้ประกันภัยจะเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่ำของเบี้ยประกันภัยที่ระบุในตำรำง / For insured 76 yrs and above, premium will  be two times the amount shown 
in the table. 

ควำมคุ้มครองพิเศษ / Special Coverages 
 

 
 

        

         

         

         

         

         

         
         

         

สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจำ้หน้ำที่ ผู้ดูแลกำรจองทัวร ์ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง ไม่น้อยกวำ่ 
1 สัปดำห์  และกรณุำช ำระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกส่งรำยชื่อผูเ้อำประกันภัยแล้ว 

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
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เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอวีซ่ำ VISA  (ต้องมำโชว์ตัวที่สถำนทูตเพื่อสแกนลำยนิ้วมือทุกท่ำน) 
 หนังสือเดินทำงที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน และมีหน้ำพำสปอร์ตว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ  
 รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำนั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ ำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทำง  
 หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 

* ค้ำขำย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำที่มีชื่อผู้เดินทำง อำยุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน
นับจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำอังกฤษ  ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำ
ว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต 
*ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนังสือรับรองจำกต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภำษำอังกฤษ 

  หลักฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่ำนั้น ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพย์และ
เอกสำรแสดงทำงกำรเงินอ่ืนๆ สำมำรถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละ
สถำนทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ำ ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกดชื่อให้ตรงกับ
หน้ำพำสปอร์ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับส ำเนำที่ท่ำนจะใช้ยื่นวีซ่ำ (ใช้เวลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วันท ำกำร) 
* เด็กต้องท ำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำม-ีภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ง หรือบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั้งสองคน 
ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่งจดหมำยต้องออกโดยที่ว่ำกำรอ ำเภอ 

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
 ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ำมี) 1 ชุด 
  กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำน

จะถูกปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  
 หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกำย

สุภำพ ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำง
บริษัทใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน  

 กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน 
เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุ
เท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำร
เดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้จะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็นหลัก 
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