
     

     

 

 
 
 

 

 

ลองเรือทะเลเมดิเตอรเรเนียน ROYAL CARIBBEAN SYMPHONY OF THE SEA 10 วัน 7 คืน 
 (รอยัล แครบิเบี้ยน ซิมโฟนี่ ออฟ เดอะ ซีส) เรือสําราญใหญและใหมท่ีสดุในโลกป 2018 

โดยสายการบินเอมิเรตสแอรไลน (EK) 

 
เสนทางเดินเรือ RCB, Symphony of the Seas 

บารเซโลนา - ปลมาเดอมายอรกา - ซี นองค (ชมทุงลาเวนเดอร) - ซาลง เดอ โพรวองซ - คารรารามาซซา  

 ซารซานา - วิเตอรโบ - โบมารโซ - แตรนี - กาแซรตา - อเวลลิโน - บารเซโลนา 
 

(รอยัล แคริบเบี้ยน ซิมโฟนี่ ออฟ เดอะ ซสี) เรือมีขนาด 230,000 ตัน จุผูโดยสารไดกวา 5,500 คน มีทั้งหมด 16 ชั้น 

ประเภทหองพกั (เตียงสามารถแยกเปน เตียงคูได) 

หองพักมีระเบยีงวิวทะเล  (Ocean View with Balcony) 

 
หองพักมีระเบยีงวิวสวน  (Central Park View with Balcony) 

 
หองพักแบบ Inside  

 
(พิเศษ!! ราคานี้รวมทัวรพาเท่ียวทุกประเทศ รวมทิปตางๆ และ วีซาทุกอยางแลว) 
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ขอสงวนสิทธิห์ากเรือมีการปรับเปลีย่นทาเทียบเรือ ซึ่งทางทัวรจะทําการแจงใหลูกคาทราบลวงหนาตอไป 
 

กําหนดการเดินทาง วันที่ 13-22 เม.ย. 61  (ราคาเริ่มตน หอง Central Park View Balcony) ราคา   115,900.- 
 

สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 
แวะเปลีย่นเครื่องที่นครดูไบ - สนามบินบารเซโลนา - เขาชมมหาวิหารซากราดา ฟามิเลียร - เชคอินขึ้นเรือสาํราญ ใหญ

ที่สุดในโลกลาํใหมลาสุดของ Royal Caribbean “Symphony of the SEAs" - อิสระพักผอนบนเรือ 

วันที่3 
เรือเทยีบทา ทาเรือปลมา เดอ มายอรกา - ถํ้าแดรค - มหาวิหารเลอซู - ชมความงดงามในมหาวิหารแหงปลมา - กลับ

ขึ้นเรือสาํราญ อิสระพักผอน 

วันที่4 

เรือเทยีบทา มารกเซย (โพรวองซ) ประเทศฝรัง่เศส -  ซาลง เดอ โพรวองซ - ชมเมืองเกา - จัตุรัส Crousillat - ศาลา

วาการประจําเมือง - แวะถายรูปกับปอมปราการ Chateau de l'Emperi  - เมืองซีนองค - ชมทุงลาเวนเดอร - กลับ

ขึ้นเรือสาํราญ 

วันที่5 

เรือเทยีบทา เมืองลา สเปเซีย -  เมืองซารซานา - เขาชมปอมปราการซารซาเนลโล - ถายรูปกับโบสถซารซานา - เมือง

คารรารา มาซซา - เขาชมดูโอโมแหงคารรารา - ชมตัวเมืองเกาแหงแควนทชัคานี - เขาชมปราสาทมาลาสปนา -  กลับ

ขึ้นเรือสาํราญ อิสระพักผอน 

วันที่6 
เรือเทยีบทา เมืองวิเตอรโบ - เขาชมพระราชวังโปป - เมืองโบมารโซ - เมืองแตรนี - เขาชมมหาวิหารนักบุญวาเลนไทน 

- ถายรูปกับโบสถแตรน ี-  กลับขึน้เรือสําราญ อิสระพักผอน 

วันที่7 
เรือเทยีบทา เมืองกาแซรตา - เขาชมพระราชวังกาแซรตา (มรดกโลก) - เมืองอเวลลิโน - ชมจัตุรสัปราสาท - ชมน้ําพุ

แหงเบลเลโรฟอน - ถายรปูกับหอนาฬิกาโบราณ -  กลับขึน้เรือสาํราญ อิสระพักผอน 

วันที่8 
At Sea อิสระพักผอนบนเรอื ตลอดวัน สนุกกับกิจกรรมตางๆ เชน บารและเลาจน, ชมโชวพเิศษ, วายน้ํา, สปอรทคอรท

, ฟตเนต, มินกิอลฟ, สปาฯ) 

วันที่9 
อําลาเรือสําราญ จอเทียบทา บารเซโลนา, สเปน - เขาชมพิพธิภัณฑปกัสโซ - ชอปปงถนนลารัมบลา - ชอปปงแบรนด

เนม Passeig de Gracia - สนามบินบารเซโลนา - เดินทางกลบั 

วันที่10 แวะเปลีย่นเครื่องที่นครดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
 

13 เม.ย. 2561  กรุงเทพมหานคร  

22.00 น. คณะพบเจาหนาที่และมัคคุเทศกไดที่เคานเตอรเชคอิน T (แถว T 14-18) ประตูทางเขาที่ 9 หรือ 10 อาคาร

ผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 เคานเตอรเชคอินสายการบินเอมิเรตส แอรไลนส (EK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
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14 เม.ย. 2561  ดูไบ - บารเซโลนา 

01.05 น. ออกเดินทางสูนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยเที่ยวบิน EK 385 (ใชเวลาบินประมาณ 6.45 ช่ัวโมง) 

เพลิดเพลินกับภาพยนตรหลากหลายผาน จอทีวีสวนตัวทุกที่น่ัง และสายการบินฯมีบริการ อาหารค่ํา ระหวาง

เที่ยวบินสู มหานครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

04.45 น. เดินทางถึงนครดูไบแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน EK185 อิสระใหทานไดชอปปงสินคาปลอดภาษีภายในสนามบิน

ดูไบ ซึ่งมีสินคาใหเลือกซื้อมากมาย 

08.15 น.  ออกเดินทางจากสนามบินดูไบ (DXB) สูสนามบินบารเซโลนา (BCN) โดยสายการบินเอมิเรตส แอรไลนส บริการ

อาหารเชาบนเครื่องบิน (ใชเวลาบินประมาณ 7 ชม.) 

13.25 น. เดินทางถึงสนามบินบารเซโลนา ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  

บาย นําทุกทาน เขาชมมหาวิหารซากราดา ฟามิเลียร” (Sagrada Familia) สัญลักษณแหงสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ที่สูงใหญถึง 

170 เมตร ออกแบบกอสรางอยางสวยงามแปลกตาต้ังแตป ค.ศ. 1882 โบสถที่สรางไมเสร็จน้ีเปนสัญลักษณของ

บารเซโลนา  เปนงานช้ันยอดที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของ เกาด้ี สถาปนิกผูเลื่องช่ือ มหาวิหารแหงน้ีมีความสูง 170 

เมตร ต้ังอยูบนถนน Carrer de Mallorca งานช้ินน้ีมีความแปลกตาจากงานช้ินอ่ืนของเกาด้ี ตรงสีสันอันเรียบน่ิง

แบบโทนสีธรรมชาติ ใหความรูสึกที่สงบผอนคลายและเยือกเย็นเพราะความที่เปนสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิ แตก็ยังคง

รายละเอียดละเมียดที่ละไม ดูจากลวดลายสลักเสลาที่ดานนอกตัวโบสถและภายใน แสดงใหเห็นถึงแรงศรัทธาใน

ศาสนาอยางทวมทน  

 
15.00 น. นําทานเชคอินขึ้นเรือสําราญที่ใหญที่สุดในโลกลําใหมลาสุดของ Royal Caribbean “Symphony of the 

SEAs” ซึ่งเปนเรือสําราญที่จะเปดปฐมฤกษในเสนทางลองทะเลเมดิเตอรเรเนียนในป 2018 รวมเปนสักขีพยาน

เปดหนาประวัติศาสตรของเรือสําราญที่จะทุบสถิติ เปนเรือลําใหญที่สุดในโลก ประจําป 2018 ดวยระวางเรือ

ขนาด 230,000 ตัน จุผูโดยสารไดกวา 5,500 คน พรอม Entertainment Complex ขนาดใหญ ที่พรอม

ใหบริการบนเรือสําราญระดับโลกลําน้ี 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
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15 เม.ย. 2561  ปลมา เดอมายอรกา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

08.00 น. เรือจอดเทียบทาที่ ทาเรือปลมา เดอ มายอรกา (Palma de Mallorca)  

นําทานเที่ยวชมเมืองปลมา เดอ มายอรกา (Palma de Mallorca) แหง หมูเกาะมายอรกา (Mallorca) หมูเกาะ

แสนสวยในประเทศสเปน ซึ่งต้ังอยูในทะเลเมดิเตอรเรเนียน เปนเกาะใหญที่สุดในหมูเกาะแบลีแอริก เมืองหลวง

ของเกาะคือเมืองปลมา เมืองซึ่งเปนจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวในวันหยุดที่ไดรับความนิยมมาก  

นําทานเดินทางสู ถ้ําแดรค (Drach Cave) แหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงที่สุดของเกาะมายอรกา โดยถ้ําใตดินแหงน้ี

ถือวาเปนหน่ึงในถ้ําใตดินที่ใหญที่สุดในโลกอีกดวย ชมความงดงามของธรรมชาติที่สรรคสรางหินงอกหินยอย 

และทะเลสาบใตดิน  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 

บาย นําทานเดินทางสู มหาวิหารเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) โบสถสไตลโกธิคโรมันคาทอลิก คูบานคูเมือง

ของเกาะมายอรกา สรางขึ้นตามบัญชาของกษัตริยเจมสที่ 1 แหงอารากอนในป ค.ศ. 1229 และเสร็จสิ้นในป 

ค.ศ.1601 โดยใชเวลารวม 370 ปในการกอสราง และไดมีการปรับปรุงตามแบบฉบับของอันโตนิโอ เกาด้ี 

สถาปนิกและผูออกแบบผูมีช่ือเสียงแหงเมืองบารเซโลนาในชวงระหวางป ค.ศ.1901-1914  

  นําทานเขาชมความงดงามภายในมหาวิหารแหงปลมา ชมความงามของสถาปตยกรรมสไตลโกธิคโรมันที่ตกแตง

ดวยสถาปตยกรรมที่สวยงาม ตกแตงดวยกระจกลายสีที่ใหญที่สุดในโลกอีกดวย จากน้ันอิสระใหทานไดเดินเลน

และเก็บภาพความสวยงามของเมืองตามอัธยาศัย หรือจะเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกที่มีจําหนายมากมาย 

 
15.00 น. นําทานเดินทางสูทาเทียบเรือปลมา เดอ มายอรกา 

16.00 น. เรือออกเดินทางจากทาเทียบเรือ ปลมา เดอ มายอรกา มุงหนาสูทาเทียบเรือมารกเซย (โพรวองซ) 

อิสระใหทานพักผอน บนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเลนในคลับ 

เลาจน หรือทํากิจกรรมทีม่ภีายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ ไมวาจะเปนชอปปงที่รานขายสินคาปลอด

ภาษีบนเรือ (Duty Free) และสวนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ทาน

สามารถเลือกใชบริการบนเรือสําราญ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

16 เม.ย. 2561  โพรวองซ - ซีนองค (ทุงลาเวนเดอร) - ซาลง เดอ โพรวองซ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

09.00 น. เรือจอดเทียบทา ณ ทาเทียบเรือมารกเซย (โพรวองซ) ประเทศฝรั่งเศส 
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 นําทานเดินทางสู ซาลง เดอ โพรวองซ (Salon de provence) (ระยะทาง 51 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 

ชม.) เมืองเกาแกอีกเมืองหน่ึงของโพรงวองซ ซึ่งต้ังอยูระหวางเมืองมารกเซย และเมืองเอ็กซอองโพรวองซ    นํา

ทานเดินชมเมืองเกาซึ่งยังคงกลิ่นอายของอารายธรรมยุคศตวรรษที่ 17 ไดเปนอยางดี  เริ่มจากจัตุรัส Crousillat 

(Place Crousillat)  ตอไปยังศาลาวาการประจําเมือง (City Hall) และผานชมบานของนอสตราดามุส (ปจจุบัน

เปดเปนพิพิธภัณฑประวัติศาสตร) หรือ มีแชล เดอ นอสทรดาม (Michel de Nostredam)  นักโหราศาสตรช่ือ

ดังของโลก ผูซึ่งใชชีวิตในบ้ันปลาย ณ เมืองน้ีกวา 19 ปกอนสิ้นชีวิตลง  

จากน้ันนําทานแวะถายรูปกับ Chateau de l'Emperi ปอมปราการก่ึงปราสาทยุคศตวรรษที่ 9 ซึ่งอดีตเปนที่

พํานักของขุนนางประจําเมืองหรือผูครองเมือง ไมวาจะเปน อารคบิชอปแหง Arles  รวมถึงจักรพรรดิโรมันอัน

ศักด์ิสิทธ์ิ ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางกลับสู เมืองมารกเซย (ระยะทาง 51 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 

ชม.) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองซีนองค (Senanque) เพ่ือชมทุงลาเวนเดอร (ระยะทาง 50 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 

1 ชม.) นําทานชมและแวะถายรูปกับโบสถนอเทรอดาม เดอ ซีนองค (Notre Dame De Senanque) ซึ่งบริเวณ

โดยรอบรายลอมไปดวยทุงลาเวนเดอร นําทานชม ทุงลาเวนเดอร ที่กวางใหญไกลสุดลูกหูลูกตา อิสระใหทานได

ถายรูปเพ่ือเก็บความประทับใจหรือเลือกซื้อสินคาแปรรูปจากดอกลาเวนเดอรไดตามอัธยาศัย ไดเวลานําทาน

เดินทางสูทางเรือเมืองมารกเซย 

 
16.00 น. นําทานเดินทางสูทาเทียบเรือมารกเซย 

18.00 น. เรือออกเดินทางจากทาเทียบเรือมารกเซย มุงหนาสูทาเทียบเรือลาสเปเซีย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

17 เม.ย. 2561  ซารซานา - คารรารา มาซซา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

08.30 น. เรือจอดเทียบทา ณ ทาเทียบเรือเมืองลา สเปเซีย 

นําทานเดินทางสู เมืองซารซานา (Sarzana) เปนเมืองที่ต้ังอยูในแควนลิกูเรีย ของอิตาลี และเปรียบเสมือนประตู

สูหุบเขามากรา (Magra Valley) เปนเมืองที่สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 10  

นําทานเขาชมปอมปราการซารซาเนลโล (Fortress of Sarzanello)  
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จากน้ันนําทานแวะถายรูปกับโบสถซารซานา (Sarzana Cathedral) ซึ่งเปนโบสถที่สรางขึ้นในป 1138 ในศิลปะ

แบบโรมาเนสก และไดช่ือวาเปนโบสถ Blood of Christ นําทานเขาชมความงดงามและความศักด์ิสิทธ์ิของ

โบสถแหงน้ี ไดเวลานําทานเดินทางสูเมืองคารรารา มาซซา 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 

บาย นําทานเขาชมดูโอโมแหงคารรารา (Duomo of Carrara) ซึ่งเปนโบสถที่สรางดวยหินออนทั้งหลัง เน่ืองจาก

บริเวณเมืองคารรารา อุดมไปดวยหินออนอันเลื่องช่ือจากเทือกเขาเอลป ซึ่งหินออนบริเวณเทือกเขาเอลปแหงน้ีมี

สีขาว จึงเปนที่มาของหินออนสีขาว (White Marble)  

จากน้ันนําทานเที่ยวชมตัวเมืองเกาแหงแควนทัชคานี (Tascany) อิสระใหทานไดเก็บภาพความสวยงามของเมือง

น้ีตามอัธยาศัย 

ไดเวลานําทานเดินทางเขาชมปราสาทมาลาสปนา (Castello Malaspina) เปนปราสาทที่สรางขึ้นบนผาหิน ใน

สมัยศตวรรษที่ 17 เพ่ือใชเปนปอมปราการทางทหาร และเปนคุกคุมขังนักโทษทางทหารในอดีตจนถึงป 1946 

นําทานเขาชมความย่ิงใหญอลังการของปราสาททางการทหารแหงน้ี 

18.00 น. นําทานเดินทางสูทาเทียบเรือเมืองลา สเปเซีย 

20.30 น. เรือออกเดินทางจากทาเทียบเรือลา สเปเซีย เพ่ือมุงหนาสู ทาเรือ ชิวิคตาเวคเคีย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

18 เม.ย. 2561  วิเตอรโบ - โบมารโซ - แตรนี  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

07.00 น. เรือเทียบทา ณ ทาเรือชิวิคตาเวคเคีย 

 นําทานเดินทางสู เมืองวิเตอรโบ (Viterbo) เมืองเกาแกที่สุดแหงแควนลาซิโอ ของอิตาลี เปนเมืองที่สรางขึ้นใน

สมัยศตวรรษที่ 11-12 และยังเปนเมืองสําคัญทางการทหารอีกดวย เน่ืองจากเปนที่ต้ังของกองทัพอากาศอิตาลี 

นําทาน เขาชมพระราชวังโปป (The Palace of the Popes) ซึ่งเปนพระราชวังของเหลาบิชอป สรางขึ้นในสมัย

ศตวรรษที่ 12 นําทานเขาชมความย่ิงใหญของพระราชวังโปป ซึ่งเรียกไดวาศาสนจักรในอดีตมีความย่ิงใหญไม

นอยไปกวากษัตริยผูปกครองแควน อิสระใหทานไดเก็บภาพตามมอัธยาศัย 

  ไดเวลานําทานเดินทางสูเมืองโบมารโซ (Bomazzo) นําทานเขาชมสวนสัตวประหลาด (Park of 

Monsters)  แหลงทองเที่ยวหลักของเมือง ภายในสวนมีการจัดแสดงเก่ียวกับงานประติมากรรมขนาดใหญรวม

ไปถึงงานแกะสลักหินภูเขาไฟจํานวนมาก โดยผลงานสวนใหญไดรับการออกแบบโดย Pirro Ligorio และ 

Simone Moschino ประติมากร และสถาปนิกชาวอิตาลี สวนแหงน้ีสรางขึ้นในชวงศตวรรษที่ 16 ตอมาในชวง
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ศตวรรษที่ 19 สวนไดถูกละเลยไปสักระยะ ภายหลังสวนไดถูกบูรณะใหมอีกครั้ง โดยครอบครัว Bettini และใน

ปจจุบันยังคงทรัพยสินสวนตัวของครอบครัวน้ีอยู สําหรับงานประติมากรรมที่นาสนใจภายในสวนน้ันมีมากมาย 

เชน เพกาซัส สัตวในเทพปกรณัมกรีก เปนมารางกํายํามีปกเหมือนนกปลาวาฬ มังกรกําลังตอสูกับสิงโต โรง

ละครขนาดเล็ก ไททัน ผลไมยักษ และอ่ืนๆ อีกจํานวนมาก  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองแตรนี (Terni) เมอืงทางตอนใตของแควนอุมเบรีย ทางตอนกลางของประเทศอิตาล ีเปน

เมืองหลวงของจังหวัดแตรนี ต้ังอยูบนที่ราบริมฝงแมนํ้าเนรา เมืองแตรนีต้ังอยูในใจกลางประเทศอิตาลี เปน

สถานที่แหงทศันียภาพอันงดงามที่มั่งคั่งดวยทรัพยสมบัติทางดานประวัติศาสตร  และเปนเมืองอุตสาหกรรมที่

กอต้ังขึ้นเมื่อกวา 2,000 ปมาแลว นอกจากน้ี ยังเปนที่รูจักวาเปนเมืองของคนรักเน่ืองจากนักบุญวาเลนไทนถือ

กําเนิดที่น่ีและไดกลายมาเปนบิชอปของเมือง อยางไรก็ดีหลายสวนของเมืองแตรนีถูกสรางขึ้นใหมหลังจากที่ถูก

ทําลายจากการโจมตีดวยระเบิดในระหวางสงครามโลกครัง้ที่ 2 แตสถานที่โบราณหลายแหงยังคงยืนหยัดอยูใน

ปจจุบัน  

  นําทานเขาชมมหาวิหารนักบุญวาเลนไทน ซึ่งเปนที่เก็บอัฐิของนักบุญ จากน้ันนําทานถายรูปกับโบสถแตรนี แหง

ศตวรรษที่ 17 ซึ่งเปนที่รูจักในอีกช่ือหน่ึงวา Duomo of Santa Maria Assunta อิสระใหทานไดเดินเลนและ

เก็บภาพทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองแตรนี แหงแควนอุมเบรีย 

 

18.00 น. นําทานเดินทางกลับสูเรือสําราญ 

20.00 น. เรือออกเดินทางจากทาเทียบเรือ ชิวิคตาเวคเคีย เพ่ือมุงหนาสู ทาเรือเนเปลส 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

19 เม.ย. 2561   กาแซรตา - อเวลลิโน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

07.00 น. เรือเทียบทา ณ ทาเทียบเรือ เนเปลส ประเทศอิตาลี 

 นําทานเดินทางสู เมืองกาแซรตา (Caserta) เมืองหลวงแหงจังหวัดกาแซรตา แหงแวนคัมปาเนียของอิตาลี  

 นําทาน เขาชมพระราชวังกาแซรตา (Palace of Caserta) เปนอดีตพระราชวังที่ประทับของกษัตริยแหงเนเปลส

แหงราชวงศบูรบง ที่ต้ังอยูที่เมืองกาแซรตาในประเทศอิตาลี พระราชวังกาแซรตาเปนหน่ึงในพระราชวังแบบ

บาโรกที่ใหญที่สุดที่สรางขึ้นในยุโรปในคริสตศตวรรษที่ 18 พระราชวังแหงน้ีไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก
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โดยองคการยูเนสโกในป ค.ศ. 1997 ในฐานะที่เปนงานช้ินเลิศของยุคบาโรก การกอสรางพระราชวังกาแซรตา

เริ่มขึ้นในป ค.ศ. 1752 โดยพระเจาชาลสที่ 7 แหงเนเปลส ผูทรงทํางานอยางใกลชิดกับสถาปนิกลุยจี วันวีเตล

ลี เมื่อทอดพระเนตรเห็นแบบจําลองสําหรับพระราชวัง พระเจาชาลสก็ทรงพอพระทัยมาก แตพระองคก็มิไดมี

โอกาสที่จะไดบรรทมในพระราชวังแมแตเพียงคืนเดียว พระเจาชาลสทรงสละราชสมบัติในป ค.ศ. 1759 เพ่ือไป

เปนพระมหากษัตริยสเปน การกอสรางดําเนินตอมาโดยพระราชโอรสองคที่สามและผูครองเนเปลสตอมาคือพระ

เจาเฟอรดินานดที่ 4 แหงเนเปลส 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองอเวลลิโน (Avellino) อีกเมืองสวยแหงแควนคัมปาเนีย ทางตอนใตของอิตาลี นําทาน

เที่ยวชมเมืองเกา (Old Town)  

  จากน้ันนําทานชมจัตุรัสปราสาท (Castle Square) หรือ เปยซา แคสเทลโล จากน้ันนําทานชมนํ้าพุแหงเบลเลโร

ฟอน (The Fountain of Bellerophon) สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17  

 นําทานถายรูปกับหอนาฬิกาโบราณ (Clock Tower) ซึ่งต้ังอยูในเมืองเกาแหงอเวลลิโน อิสระใหทานไดชอปปง

และเดินเลนในเมืองเล็กๆนารักๆแหงแควนคัมปาเนีย 

18.00 น.  นําทานกลับสูทาเทียบเรือเนเปลส 

20.00 น. เรือเดินทางออกจากทาเรือเนเปลส เพ่ือมุงหนาสูทาเทียบเรือบารเซโลนา 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

20 เม.ย. 2561  At Sea  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

อิสระใหทานพักผอน บนเรือสําราญหรูตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเลนในคลับ 

เลาจน หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ ไมวาจะเปนชอปปงที่รานขายสินคาปลอด

ภาษีบนเรือ (Duty Free) และสวนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ทาน

สามารถเลือกใชบริการบนเรือสําราญ เชน 

Public Room  :บารและเลาจน หองสมุด หองอินเตอรเนต 

Entertainment  :ชมโชวพิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกน่ังเลนในคลับ เลาจน บารตางๆหลากหลาย 

 Sport and Activities :สระวายนํ้า สปอรทคอรท ฟตเนต มินิกอลฟ 

Spa and Wellness :หองสปา หองสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 
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ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

 หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

หมายเหตุ      กอนเรือกลับเทียบทาในค่ําวันน้ีทานจะไดรับปายผูกกระเปาสีตางๆ ซึ่งเปนตัวกําหนดลําดับการนํากระเปาลง 

 จากเรือ ทานจะตองจัดกระเปาใบใหญวางไวหนาหอง โดยแยกขาวของเครื่องใชที่จําเปนไวในกระเปาเดินทางใบ

เล็ก เพราะเจาหนาที่ของเรือจะมาเก็บกระเปาใบใหญของทานไปต้ังแตกลางดึก และบัญชีคาใชจายตางๆ จะถูก

สงมาใหทานตรวจเช็คกอนทําการชําระในวันรุงขึ้น สําหรับทานที่ตองการชําระผานบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะ

ชารจคาใชจายผานบัตรเครดิตที่ทานไดใหหมายเลขไวในวันที่ทานเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

21 เม.ย. 2561  บารเซโลนา - พิพิธภัณฑปกัสโซ - ชอปปง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

05.00 น. เรือจอดเทียบทาที่ ทาเรือบารเซโลนา 

08.00 น. นําทานเชคเอาทออกจากเรือสําราญ พรอมรับกระเปาสัมภาระ 

 นําทานเดินทางเขาชมผลงานของปกัสโซ ณ พิพิธภัณฑปกัสโซ (Picasso Museum) จิตกรเอกของโลกชาวสเปน 

เปนบุคคลที่นิตยสาร TIME ยกยองใหเปนศิลปนที่มีพรสวรรคในการสรางสรรคมากที่สุดในคริสตศตวรรษที่ 20 

ปกัสโซ เกิดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ค.ศ. 1881 ที่เมืองมาลากา แควนอันดาลูเซียทางตอนใตของสเปน พิพิธภัณฑ

แหงน้ีเก็บรวบรวมผลงานภาพเขียนต้ังแตสมัยวัยเด็กของปกัสโซ โดยพิพิธภัณฑน้ีต้ังอยูในยานเมืองเกา ภายใน

อาคารหลังใหญที่เปนสถาปตยกรรมในสไตลโกธิค 5 หลัง ที่ น่ีมีผลงานของปกัสโซใหไดชมกันทั้งภาพวาด 

ภาพเขียน รูปแกะสลัก และงานเซรามิกตางๆ มากกวา 3,500 ช้ินเลยทีเดียว ทั้งน้ีทางพิพิธภัณฑไดจัดแสดงคอล

เลคช่ันผลงานโดยจัดเรียงตามชวงลําดับเวลาต้ังแตสมัยปกัสโซยังเด็กจนกระทั่งโต เพ่ือใหเราไดช่ืนชมความ

อัจฉริยะของศิลปนผูน้ีไดอยางเต็มที่ พรอมทั้งยังมีชีวประวัติของปกัสโซใหไดศึกษา และที่สําคัญอีกอยางก็คือ ที่น่ี

ไดเก็บผลงานช้ินสําคัญบางสวนของเขาเอาไวดวย อิสระใหทานไดช่ืนชมความเปนศิลปนเอกของโลก ผานผลงาน

ที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑปกัสโซแหงน้ี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บาย นําทานสูถนนชอปปงสายใหญของบารเซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ยานที่มีช่ือเสียงที่สุดของบารเซโลนา

แหลงทองเที่ยวอันเปนที่ช่ืนชอบของคนทุกวัย ถนนสายเล็กๆ ที่มีความยาวเพียง  1.2 กิโลเมตรแตมีสีสันเสนห

นาประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืน    อิสระใหทานไดชอปปงตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกซื้อสินคาและ

เสื้อผาแบรนดเนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะชอปปงสินคาแบรนดเนมช้ันนําซึ่งมีราน 

ต้ังอยูตลอดแนวถนน Passeig de gracia ทานสามารถเลือกซื้อสินคาอาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, 

GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ 
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*******************อาหารค่าํ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อใหทานไดชอปปงแบบจัดเต็ม******************** 

19.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินบารเซโลนา (BCN) เพ่ือเชคอินและทํา Tax Refund  

22.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินบารเซโลนา กลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK188 (ใชเวลาบินประมาณ 7 ช่ัวโมง) 

บริการอาหารค่ํา เครื่องด่ืม และพักผอนบนเครื่องบิน 

22 เม.ย. 2561  กรุงเทพมหานคร 

07.35 น. เดินทางมาถึงนครดูไบ แวะเปลี่ยนเครื่อง 

11.45 น. ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ EK370 (ใชเวลาบิน 6 ช่ัวโมง) สายการบินบริการ อาหารเชา 

21.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
 

 

 

อัตราคาบรกิาร ตอทาน งดแถมกระเปา 13-22 เม.ย. 2561 (บิน EK) 

ราคาผูใหญ (พักหองคู INSIDE) ทานละ - 

ราคาผูใหญ (พักหองคู Central Park View Balcony) ทานละ 115,900 

อัพเกรดเปนหองพักแบบมรีะเบียงทะเล (พักหองคู Sea-View Balcony) ทานละ 15,000 

พักเด่ียวเพ่ิม ทานละ (คิดที่หองพักแบบ INSIDE ซึ่งเปนราคาเริ่ม) 45,000 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน หองเริ่มตน) 111,900 

เด็กทารก อายุไมเกิน 2 ป  (นับอายุจนถึงวันเดินทางกลับ) 55,900 

ช้ันธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ (ราคายนืยันไดก็ตอเม่ือที่นั่ง confirm 

เทานั้น) 

85,000-110,000 

ไมเอาต๋ัวเครื่องบินหักคาใชจาย (ผูใหญ)  (ไมรวมต๋ัว BKK-IST-BCN-IST-BKK) 25,000 

กรณีมีวีซาแลวหรือไมตองยื่นวีซา หักคาใชจาย 3,000 
 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แตจะปรับตามความเปนจริง 

ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทาน้ัน (คิด ณ วันที ่2 พฤศจิกายน 2560) ** 

 

ขอแนะนาํและแจงเพื่อทราบ 

 กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกต๋ัวแลว ไมสามารถขอคนืเงินได และไมสามารถเปลีย่นวันเดินทางได 

 กระเปาเดินทางเพ่ือโหลด ทานละ 1 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 23 กก. กระเปาถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) นํ้าหนักไมเกิน 7 กก.  
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คําแนะนํา สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเปนตองซื้อต๋ัวเครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกต๋ัวเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ หรือซื้อต๋ัวรถไฟ 

หรือซื้อต๋ัวรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร และตารางเวลาการ

เดินทางของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพ่ือเปนการปองกัน มิใหเกดิขอผิดพลาดขึ้นกับทาน

ในภายหลัง 

             ทั้งน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาวมายัง 

สนามบินที่ทรปิเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ 

 

โปรแกรมทองเที่ยวลองเรือสําราญ (ตามที่ระบุไวในรายการ) อัตรานีร้วมถึง 

 ต๋ัวเครื่องบินไป-กลับช้ันนักทองเที่ยวโดยสายการบิน EK (กระเปาเดินทาง นน. ไมเกิน 23 กก./ทาน) 

 คาภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ามัน, คาประกันภัยทางอากาศ 

 คาประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

คารักษาพยาบาลหลังกลับจากตางประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไมครอบคลุมผูที่อายุเกิน 85 ป) 

 คาภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  

 คาวีซาเชงเกน 

 คาบริการ (Service fee, Gratuties) บนเรือ 

 คาอาหารทุกมื้อตามระบุ, คาพาหนะ หรือรถรับ-สง ระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที ่

 เจาหนาที่ (ไกดไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทปิตางๆ 

อัตรานี้ไมรวมถึง 

 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด คาโทรศัพท-แฟกซ และคาใชจายอ่ืนๆที่ไมไดระบุในรายการ 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 

เพื่อประโยชนของผูเดินทาง โปรดศึกษาเงือ่นไขการจองทัวร และการยกเลิกทัวร ที่ระบุในรายการทั้งหมด 

หลังจากทานทําการจองทัวรแลว ทางบรษิัทฯจะถือวาทานเขาใจ และพรอมปฏิบติัตามเงื่อนไขดังกลาว 
 

เงื่อนไขการชาํระคาบริการ 

1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 35,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร หรือ สําหรับทานที่พักเด่ียว กรุณา    

    ชําระคามัดจํา 50,000 บาท/ทาน   ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร  

    พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถ    

    เดินทางไดเลย)  และหลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423 

2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา  65 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 75 

วันทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรอืตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไมชําระเงินคามัดจํา 

หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสทิธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
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กรณียกเลิก 

* ยกเลิก 120 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง (ไมมีคาใชจาย)  

* ยกเลิก 90-119 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคามัดจํา 25% 

* ยกเลิก 60-89 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคามดัจํา 50% 

* ยกเลิก 30-59 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคามดัจําเต็มจํานวน  

* ยกเลิก 08-29 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคาใชจายเต็มจํานวน 

* ยกเลิก นอยกวา 7 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคาใชจายเต็มจํานวน 

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร หลังไดทําการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว บรษิัทขอสงวนสทิธ์ิในการนําเลมพาสปอรตไปยกเลิกวีซา

ในทุกกรณ ีไมวาคาใชจายในการย่ืนวีซาจะรวมหรือแยกจากรายการทัวรก็ตาม*** 

หมายเหตุ :  

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา 30 ทาน โดยจะแจงให ผูเดินทางทราบ

ลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวใดๆที่ปดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ทองเที่ยว

อ่ืนๆเพ่ือทดแทนเปนลําดับแรก หรือคืนคาเขาชมแกคณะผูเดินทางแทน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทวง  ภัยธรรมชาติ  การกอจราจล  อุบัติเหตุ  ปญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคํานึงและรักษา

ผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากที่สุด 

 การทองเที่ยวน้ีเปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่

ทานปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบริการที่ทางทัวรจัดให ยกเวน ทานไดทําการตกลงหรือแจงใหทราบกอนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฎิเสธวีซาและจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระ มาแลว  หากทาน

ถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเน่ืองจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขาเมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บคาธรรมเนียมวีซา และไมคืนทกุกรณี 

 ในกรณีทีท่านจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธ์ิที่จะ ไมรับผิดชอบ หากทาน

ถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคธรรมดา  

กรณีเดินทางโดยลูกคาจัดการต๋ัวเครื่องบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลูกคาดําเนินการเรื่องต๋ัวเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคาตองดําเนินการมาพบคณะทัวร

ดวยตัวเอง และตองรบัผิดชอบคาใชจายในการมาพบคณะใหญดวยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญเกดิความ

ลาชาหรือยกเลิกเที่ยวบินอันดวยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ต๋ัวเครื่องบิน 

 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ หากทานตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ 

คาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และ

ในกรณีที่ยกเลกิการเดินทาง ถาทางบริษัทไดออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เทาน้ัน (ในกรณีที่ต๋ัวเครื่องบินสามารถทําการ Refund ไดเทาน้ัน) 
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 ทานที่จะออกต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพ่ือขอคํายืนยันวา

ทัวรน้ันๆ ยืนยันการเดินทาง แนนอน หากทานออกต๋ัวภายในประเทศโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงาน แลวทัวรน้ัน

ยกเลิก บริษัทฯไมสามารถรบัผิดชอบคาใชจายใดๆที่เกี่ยวของกับต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศได 

 เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจงแลวขางตน 

โรงแรมและหอง 

 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู ( TWN/DBL ) ในกรณทีี่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะทํา

ใหทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการ หรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรป จะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบทีม่อุีณหภมิตํ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบรกิาร

ในชวงฤดูรอนเทาน้ัน 

 ในกรณีทีม่ีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กที่จะถือขึน้เครื่องบิน เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เปน

ตน กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลช่ัน นํ้าหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลา เปนตน จะถูกทาํการตรวจอยาง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภัณฑละไมเกนิ 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกัน

ในถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ( 

ICAO ) 

 หากทานซื้อสนิคาปลอดภาษีจากสนามบิน จะตองปดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เทีย่วบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได และ

หามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ 

 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารช้ัน

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละสายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางนํ้าหนักเพ่ิมเปนสิทธ์ิของสาย

การบินที่ทานไมอาจปฎิเสธได หาก นํ้าหนักกระเปาเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด 

 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เครื่องได ตองมีนํ้าหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดสวนไมเกิน 

7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหนวยวัด “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สําหรับหนวยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทัวร ที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตรฐานได 

ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจายในนํ้าหนักสวนที่

เกิน 

 กระเปาและสมัภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกินไป ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 
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การชดเชยคากระเปาในกรณเีกิดการสูญหาย 

 ของมีคาทุกชนิด ขอแนะนําไมควรใสเขาไปในกระเปาใบใหญที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใชตามกฎไออาตาเทาน้ัน ซึ่งจะชดใชใหประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดวยนํ้าหนักกระเปาจริง ทั้งน้ี

จะชดเชยไมเกิน USD 400 กรณีเดินทางช้ันธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางช้ันธุรกิจ (Business) 

ดังน้ันจึงไมแนะนําใหโหลดของมีคาทุกประเภทลงกระเปาใบใหญ 

 กรณีกระเปาใบใหญเกิดการสูญหายระหวางการทองเที่ยว (ระหวางทัวร ไมใชระหวางบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทาง

ที่บริษัททัวรไดจัดทําใหลูกคาจะไมครอบคลุมคาชดเชยในกรณีกระเปาใบใหญสูญหาย อยางไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณา

ชดเชยคาเสียหายใหทาน โดยชดใชตามกฎของสายการบินเทาน้ัน น่ันหมายถึงจะชดเชยตามนํ้าหนักกระเปา คูณ ดวย

คาชดเชย USD 20 ตอกิโลกรัมเทาน้ัน ดังน้ันทานจึงไมควรโหลดของมีคาทุกประเภทในกระเปาใบใหญ เพราะหากเกิดการ

สูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยคาเสียหายตามรายระเอียดขางตนเทาน้ัน 

 กรณีกระเปาใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายใหทานได  

 

ผูเดินทางท่ีประสงคจะขอคืนหนังสือเดินทางท่ีผานการพิจารณาวีซาแลว กอนวันเดินทาง 

จะตองชําระคาเดินทางสวนท่ีเหลือเสียกอน (เฉพาะกรณีท่ีสถานฑูตปลอยเลมคืนมาแลวเทานั้น) 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกนประเทศสเปน 

(ใชเวลาในการขอวีซาประมาณ 10-15 วันทําการ) 

สถานฑูตไมอนุญาตใหดึงเลมพาสปอรต หากไดยื่นเขาไปแลว ดังน้ันถาทานรูวาตองใชเลมกรุณาแจงบริษัททัวรฯ เพ่ือขอย่ืนวีซา

ลวงหนากอนกรุป และใหแนบต๋ัวเครื่องบินในชวงที่ทานจะเดินทางมาดวย 
 

กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังตอไปใหครบตามที่สถานฑูตฯรองขอ เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาวีซา 

หากติดขัดในเร่ืองการจัดเตรียมเอกสารในขอใด โปรดสอบถามเจาหนาที่เพิม่เติม 

หากทานตองการเปลี่ยนแปลงคิวกรุปที่ไดมีการจองแลว ทานอาจตองชําระคาคิวยื่นวซีา 2,200 บาทใหกบัศูนยยื่นคํารอง 
 

1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไดเกิน 6 เดือนขึ้นไป ถามีหนังสือเดินทางเลมเกากรุณาแนบมาดวย 

2. รูปถายสีหนาตรงปจจุบัน พ้ืนฉากหลังรูปตองมีสีขาวเทาน้ัน รูปจะตองเปนภาพที่คมชัดหามสวมแวนสายตา หามมีเงา 

หามถายรูปและตกแตงภาพจากคอมพิวเตอร (ถายไมเกิน 6 เดือน) 2 รูป 
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3. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา / เอกสารเพ่ิมเติมกรณีอ่ืน ๆ  

4. สําเนาบัตรประชาชน  

5. สําเนาทะเบียนบาน 

6. สูติบัตร (สําหรับเด็กตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ)  

7. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ: เดินทางตองย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมดังน้ี 

- เด็กเดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดามารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอ

เทาน้ัน และใหระบุวา ยินยอมใหเดินทางกับใคร มคีวามสมัพันธอยางไรกับครอบครัว 

- เด็กเดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ันและให

ระบุวา มารดายินยอมใหเดินทางกับบิดา (ระบุช่ือบิดา)   

- เด็กเดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ันและให

ระบุวา บิดายินยอมใหเดินทางกับมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

- กรณีพอและแมหยาราง หรือเสียชีวิต ตองแนบใบหยา หรอื ใบมรณะบัตร เพ่ือเปนการยืนยัน 

- ใหแนบสําเนาพาสปอรตของพอ และ แม (หากไมมีใหแนบสําเนาบัตรประชาชนของพอและแม) 

8. หลักฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเทาน้ัน** 

จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูต)  

โดย ไมตองระบุวัน และประเทศที่เดินทาง  

- กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ : ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ทีม่ีรายช่ือผูประกอบกิจการ 

- กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยที่มีช่ือผูเปนเจาของรานคา 

- กรณีที่เปนพนักงานบริษัทฯ : ใชจดหมายรบัรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง ระยะเวลาการวาจาง  

เงินเดือน พิมพเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน 

- กรณีที่เปนขาราชการ : ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน พิมพเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน 

- กรณีเกษียณอายุราชการ ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 

- กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษาน้ันวากําลังศึกษาอยูระบุช้ันปที่ศึกษา พิมพเปน

ภาษาอังกฤษเทาน้ัน 

- กรณีเปนแมคา, ทําธุรกิจสวนตัว, ทําอาชีพอิสระ ตองพิมพจดหมายรับรองตัวเอง เปนภาษาอังกฤษ 

9. หลักฐานการเงิน (สําคัญมาก เพราะสถานฑูตแจงกฎใหมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557)  

9.1 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเทาน้ัน พรอมหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร  (BANK 

CERTIFICATE) เปนภาษาอังกฤษ **ตองเปนบัญชีเดียวกันเทาน้ัน** 

- เงินฝากออมทรัพย/ เผื่อเรียก/ สะสมทรัพย  

(ยอดเงินในสมดุบัญชีธนาคาร ตองมีไมตํ่ากวา 100,000 บาท ตอการย่ืนวีซา 1 ทาน และ ตองมีการเขาออกของ

เงินสม่ําเสมอ หามทําการโอนเงินเขาไปในครั้งเดียวเปนยอดใหญกอนการย่ืนวีซาเด็ดขาด!!) 

- การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปจจุบัน และ ถายสําเนายอนหลัง 6 เดือน โดยการ

ปรับยอดสมุดในบัญชี ตองปรับสมุดกอนวันที่จะย่ืนวีซา 7 วัน เชนทานไดคิวย่ืนวีซาวันที่ 3 กันยายน 2556 

 BKK Tel : 0 2116 9696(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.cruisedomain.com 

 

 LINE ID : @CruiseDomain  Contact@th.cruisedomanin.com  VS211218 

  Page 15 of 16  
 

http://www.cruisedomain.com/
mailto:Contact@th.cruisedomanin.com


     

     

 

 
 
 

 

 

สําเนาสมุดบัญชีที่ทานตองใชในการย่ืนวีซา ตองปรับสมุด ณ วันที่  28 สิงหาคม 2556 หรือ หลังจากน้ัน หาก

ทานปรับสมุดบัญชีกอนหนาน้ัน จะใชเปนเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินไมได สถานฑูตจะขอเอกสารเพ่ิมเติม 

อยางไรก็ตาม ทานสามารถสงเอกสารมาทางบริษัททัวรฯ เพ่ือเตรียมการลวงหนา และ สง Fax สมุดบัญชีหนา

สุดทายที่ไดทําการปรับสมุดมาใหทางบริษัททัวร เพ่ือใชในการแนบเปนเอกสารยื่นวีซาตอไปได 

- การขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ตองมีอายุไมเกิน 15 วัน นับจากวันที่ไดคิวย่ืนวีซา พรอมทั้ง

ตองระบุ จํานวนเงินเปนตัวเลขลงในหนังสือรับรองดวย เชนทานไดคิวย่ืนวีซาวันที่ 3 กันยายน 2556  หนังสือ

รับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใชในการย่ืนวีซา ตองออกให ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2556 หรือ หลังจากน้ัน

เทาน้ัน  จดหมายรับรองจากธนาคารใหระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูต) โดยไมตอง

ระบุวัน และประเทศที่เดินทาง 

(สถานฑูตไมรบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวันในทุกกรณ)ี 

Thank you for contacting VFS Italy Visa Application Centre. 

เน่ืองจากสถานทูตไดแจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับเอกสารดานการเงินของผูสมัครวีซาทุกประเภทโดย ผูสมัครทุกคนที่ตองการ

ย่ืนคํารองขอวีซาฯตองแสดงหลักฐานทางการเงิน 2 ประเภทคูกันคือ หนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร ( 

Bank Certificate ) ซึ่งมีอายุไมเกิน 15 วันนับจากวันยื่นคํารองวีซา พรอมกับสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงิน

ลาสุดไมเกิน 7 วันนับจากวันย่ืนคํารองขอวีซา โดยไมมีขอยกเวนใดๆทั้งสิ้น 

 

10. ในกรณีทีม่ีผูรบัรองคาใชจาย ตองมีเอกสารเพ่ิมเติมดังน้ี 

- จดหมายจากผูรับรองคาใชจาย พิมพเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน  

- หลักฐานแสดงความสัมพันธของผูเดินทางกับผูรับรองคาใชจาย เชน ทะเบียนบาน และตองเปนบุคคลใน

ครอบครัวเดียวกัน (พอ, แม สามารถรับรองคาใชจายใหบุตรได / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองใหกัน

และกันได / (ปู, ยา, ตา, ยาย ไมสามารถรบัรองคาใชจายใหหลานได) 

- กรณีเปนสามีภรรยากันแลวไมไดจดทะเบียน และรับรองคาใชจายกัน ตองใชเอกสารดังน้ี 

o เขียนจดหมาย decare เปนภาษาอังกฤษ มาวาอยูดวยกันแตไมไดจดทะเบียนกัน 

o กรณีมีลูกดวยกัน ใหใชใบเกดิของลูก แปลเปนภาษาอังกฤษพรอมกับแนบภาษาไทย 

o กรณีไมมีลกูดวยกัน ใหใชทะเบียนบานทั้งของสามีและภรรยา แปลเปนภาษาอังกฤษพรอมกับแนบ

ภาษาไทย โดยทะเบียนบานของทั้งสองตองอยูบานเดียวกัน 

- กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามขอกําหนดในขอ 9 ที่จะใชย่ืนวีซา 1 ชุดของผูรับรองคาใชจาย พรอมทั้งใน 

หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตองระบุช่ือผูถูกรับรองคาใชจาย ดวย 
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	2. รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัดห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป

