
     

     

 

 
 
 

 

 

ลองเรือทะเลเมดิเตอรเรเนียน สเปน - ฝรั่งเศส - อิตาลี 11 วัน 8 คืน 
พักบนเรือสําราญ Symphony Of The Seas 8 คืน 

 
    โดยสายการบิน กาตารแอรเวย 

 
 
 

กําหนดการเดินทาง วันที่   27เม.ย.-7พ.ค. 61                            ราคา   136,900.- 

สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)  

วันที่2 
แวะเปลีย่นเครื่องที่กรุงโดฮา - เมืองบารเซโลนา - ถายรูปมหาวิหารซากราดา ฟามิเลียร - เชคอินขึ้นเรือสาํราญใหญทีสุ่ดใน

โลก Symphony of the SEAS  ของ Royal Caribbean - อิสระพกัผอนบนเรือ 

วันที่3 
เรือเทยีบทา ปลมา เดอ มายอรกา - ถํ้าแดรค - มหาวิหารเลอซู - ชมภายในมหาวิหารแหงปลมา - กลับขึน้เรอืสําราญ อิสระ

พักผอน 

วันที่4 
เรือสาํราญลองทะเล (เต็มวัน) - อิสระพักผอนบนเรือ หรือสนุกกับกิจกรรมมากมาย อาทิ Public Room, Entertainment, 

Sport and Activities, Spa and Wellness 

วันที่5 เรือสาํราญเทยีบทา เมืองอาเลส - โบสถโทรแปรง - สนามสูวัวกระทิง - เมืองมารเซย - พักผอนบนเรือ 

วันที่6 เรือสาํราญเทยีบทา เมืองลา สเปเซีย - เมืองโฟสดินาโว - เมืองลุกกา - จัตุรัสซาน มาติโน - กลับขึ้นเรือสําราญ อิสระพักผอน 

วันที่7 เรือเทยีบทา ชวิิคตาเวคเคีย - เมืองทิโวรี่ - ปราสาทแกนโดโฟ - กลับขึ้นเรือสําราญ อิสระพักผอน 

วันที่8 เรือเทยีบทา เนเปล - เมืองกาแซรตา - เขาชมพระราชวังกาแซรตา - เมืองปอมเปอี - กลับขึน้เรอืสาํราญ อิสระพักผอน 

วันที่6 
เรือสาํราญลองทะเล (เต็มวัน) - อิสระพักผอนบนเรือ หรือสนุกกับกิจกรรมมากมาย อาทิ Public Room, Entertainment, 

Sport and Activities, Spa and Wellness 

วันที่7 เรือสาํราญเทยีบทา บารเซโลนา - ชมวิวยอดเขามองตจูอิค - ชอปปงถนนลารัมบลา - เดินทางกลับ 

วันที่8 แวะเปลีย่นเครื่องกรุงโดฮาร - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
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( กรุณาสาํรองที่นั่งลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพื่อความสะดวกในการยืน่วีซา) 
 

วันที่1 กรุงเทพมหานคร  

18.00 พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคานเตอร Q สายการบนิกาตาร แอรเวย 

21.15 ออกเดินทางสู กรุงโดฮา ประเทศกาตาร โดยเที่ยวบนิที่ QR833 

วันที่2 โดฮา - บารเซโลนา - เรือสําราญ SYMPHONY OF THE SEAS 

00.25 ถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)  

01.40 ออกเดินทางสู เมืองบารเซโลนา โดยสายการบิน กาตาแอรเวย เที่ยวบินที่ QR137 

07.40 ถึงเมืองบารเซโลนา (BARCELONA) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว  

นําทานชมความงามของเมืองบารเซโลนา แวะบันทึกภาพกับ 

สนามกีฬาโอลิมปค 1992 

นําทานบันทึกภาพกับมหาวิหารซากราดา ฟามิเลียร  

(Sagrada Familia) (เขาชมภายใน) สัญลักษณแหงสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่

สูงใหญถึง 170 เมตร ออกแบบกอสรางอยางสวยงามแปลกตา 

ต้ังแตป ค.ศ.1882 เปนผลงานช้ันยอดที่แสดงถึงอัจฉริยภาพ

ของ อันโตนี เกาด้ี สถาปนิกผูเลื่องช่ือ มหาวิหารแหงน้ี  

เที่ยง บริการอาหารกลาวัน ณ ภัตตาคาร 

16.00 นําทานเชคอินขึ้นเรือสําราญที่ใหญที่สุดในโลกลําใหมลาสุดของ 

Royal Caribbean “Symphony of the SEAS” ซึ่งเปนเรือ

สําราญที่จะเปดปฐมฤกษในเสนทางลองทะเลเมดิเตอรเรเนียนในป 

2018 รวมเปนสักขีพยานเปดหนาประวัติศาสตรของเรือสําราญที่

จะทุบสถิติ เปนเรือลําใหญที่สุดในโลก ประจําป 2018 ดวยระวาง

เรือขนาด 230,000 ตัน จุผูโดยสารไดกวา 5,494 คน พรอมพนักงานบนเรือทั้งหมด 2,175 ทาน หองพักบน

เรือทั้งหมด 2,775 หอง พรอม Entertainment Complex ตางๆ มากกวาเรือลําอ่ืน  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ / อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนาน

กับกิจกรรมบนเรือ 

พักที่ :     พักบนเรือสําราญสุดหรู SYMPHONY OF THE SEA 

 

วันที่3 ปลมา เดอมายอรกา 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

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

มายอรกา (Palma de Mallorca) แหงหมูเกาะมายอรกา (Mallorca) หมูเกาะแสนสวยในประเทศสเปน ซึ่ง

ต้ังอยูในทะเลเมดิเตอรเรเนียน เปนเกาะใหญที่สุดในหมูเกาะแบลีแอริก เมืองหลวงของเกาะคือเมืองปลมา 
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 เมืองซึ่งเปนจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวในวันหยุดที่ไดรับความนิยมมาก  

นําทานเดินทางสู ถํ้าแดรค (Drach Cave) แหลงทองเที่ยวที่มี

ช่ือเสียงที่สุดของเกาะมายอรกา โดยถ้ําใตดินแหงน้ีถือวาเปนหน่ึงในถ้ํา

ใตดินที่ใหญที่สุดในโลกอีกดวย ชมความงดงามของธรรมชาติที่สรรค

สรางหินงอกหินยอย และทะเลสาบใตดิน  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน  

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

บานคูเมืองของเกาะมายอรกา สรางขึ้นตามบัญชาของกษัตริยเจมสที่ 1 แหงอารากอนในป ค.ศ. 1229 และ

เสร็จสิ้นในป ค.ศ.1601 โดยใชเวลารวม 370 ปในการกอสราง และไดมีการปรับปรุงตามแบบฉบับของอันโต

นิโอ เกาด้ี สถาปนิกและผูออกแบบผูมีช่ือเสียงแหงเมืองบารเซโลนาในชวงระหวางป ค.ศ.1901-1914  

นําทานเขาชมความงดงามภายในมหาวิหารแหงปลมา ชมความงาม

ของสถาปตยกรรมสไตลโกธิคโรมันที่ตกแตงดวยสถาปตยกรรมที่

สวยงาม ตกแตงดวยกระจกลายสีที่ใหญที่สุดในโลกอีกดวย จากน้ัน

อิสระใหทานไดเดินเลนและเก็บภาพความสวยงามของเมืองตาม

อัธยาศัย หรือจะเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกที่มีจําหนายมากมาย 

17.00 น. นําทานเดินทางสูทาเทียบเรือปลมา เดอ มายอรกา 

18.00 น. เรือออกเดินทางจากทาเทียบเรือ ปลมา เดอ มายอรกา มุงหนาสูทาเทียบเรือมารกเซย (โพรวองซ) อิสระให

ทานพักผอน บนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเลนในคลับ 

เลาจน หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบไมวาจะเปนชอปปงที่รานขายสินคา

ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) สวนสันทนาการอ่ืนๆ อีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่

ทานสามารถเลือกใชบริการบนเรือสําราญ 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ / หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือ

สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

พักที่ :                 พักบนเรือสาํราญสดุหรู SYMPHONY OF THE SEA 

 

วันที่4 รวมสนุกพักผอนกับกิจกรรม บนเรือสําราญสุดหรู  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

 อิสระใหทานพักผอน บนเรือสําราญหรูตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเลนใน

คลับ เลาจน หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมาย

ไดตามใจชอบ ไมวาจะเปนชอปปงที่รานขายสินคาปลอด

ภาษีบนเรือ (Duty Free) และสวนสันทนาการอ่ืนๆอีก

มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ทานสามารถ

เลือกใชบริการบนเรือสําราญ เชน  
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Public Room :บารและเลาจน หองสมุด หองอินเตอรเนต 

Entertainment :ชมโชวพิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกน่ังเลนในคลับ เลาจน บารตางๆ

หลากหลาย 

Sport and Activities :สระวายนํ้า สปอรทคอรท ฟตเนต มินิกอลฟ  

Spa and Wellness :หองสปา หองสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

          หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรอืสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

พักที่ :     พักบนเรือสาํราญสุดหรู SYMPHONY OF THE SEA 

 

วันที่5 โพรวองซ - อาเลส - เอ็กซ โพรวองซ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

09.00 น. เรือจอดเทียบทา ณ ทาเทียบเรือมารกเซย (โพรวองซ) ประเทศฝรั่งเศส  

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองอาเลส(Arles) เมืองประวัติศาสตรโบราณเกาแก และเปนเมืองที่แวนโกะ 

เคยอาศัยอยูที่น้ีกอน จะเสียชีวิต เมืองน้ีต้ังอยูริมแมนํ้าโรน เปนเมืองที่คอนขางมีความโดดเดนในดานของ

โบราณสถานสําคัญที่มีมาต้ังแตยุคสมัยโรมาเนสก และองคการยูเนสโกยกใหเมืองอาเลส เปนมรดกโลกไปใน

ป ค.ศ.1981 ในเขตเมืองเกาทานจะไดสัมผัสความเปนเมืองโรมันโบราณ  

นําทานชมโบสถ โทรแปรง (St.Trophime Church) เปนโบสถที่สรางขึ้นในชวงศตวรรษที่ 3 สรางขึ้นใน

แบบของสถาปตยกรรมโรมัน เปนโบสถที่บิชอบคนแรกของเมืองอาเลสไดอยูสถานที่แหงน้ี 

นําทานชม สนามสูวัวกระทิงต้ังแตสมัยโรมัน (Les Arènes) ในปจจุบันที่น่ียังถูกใชจัดงานแสดงสูวัว

กระทิง ประจําปของเมือง Arles 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย นําทานเดินทางสู “เมืองเอ็กซ ออง โพรวองส” (Aix en Provence)(ระยะทาง 165 กม.) ใหทานเดิน

เลนชมเมืองเพ่ือสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวโพรวองส กับผลิตภัณฑพ้ืนบาน ผัก และผลไมสดๆจากไร ตลาด

ดอกไมสด พรอมชมอาคารบานเรือนสไตลบาร็อคที่หรูหรา ซึ่งอดีตเคยเปนเมืองเกาแกในสมัยโรมัน ที่มี

ความรุงเรืองเปนอยางมาก ตอมามีการปรับปรุง และมีการกอสรางอาคารที่สวยงามมากขึ้น ปจจุบันจึงเปน

เมืองทองเที่ยวที่มีความสําคัญเมืองหน่ึง โดยเฉพาะชวงที่มีเทศกาลดนตรีในเดือนกรกฎาคม  

จากน้ันเดินทางสู “เมืองมารเซย” (Marseille) (ระยะทาง 34 กม.) เมืองทาที่สําคัญของประเทศฝรั่งเศส 

เปนเมืองชายหาดริเวียราที่งดงาม ซึ่งไดช่ือวาเปนประตูเมดิเตอรเรเนียนของฝรั่งเศส  

18.00 น. เรือออกเดินทางจากทาเทียบเรือมารกเซย มุงหนาสูทาเทียบเรือลาสเปเซีย 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

พักที่ :      พักบนเรือสําราญสุดหรู SYMPHONY OF THE SEA 

 

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

 

 LINE ID : @CruiseDomain  Contact@th.cruisedomanin.com  VS280218 

  Page 4 of 14  
 

http://www.cruisedomain.com/
mailto:Contact@th.cruisedomanin.com
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


     

     

 

 
 
 

 

 

วันที่6 ลา สเปเซีย - Fosdinovo - Lucca 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

08.30 น. เรือจอดเทียบทา ณ ทาเทียบเรือเมืองลา สเปเซีย  

นําทานเที่ยวชมเมืองโฟสดินาโว (Fosdinovo)(ระยะทาง 45 ก.ม.) เปนเมืองเล็กๆ ในประเทศอิตาลีที่มี

ประชากร ประมาณเพียง 4817 คน และเปนที่ต้ังของปราสาท Fosdinovo castle อยูทางตอนเหนือของ

แควนทัสคานี (Tuscany) ปจจุบันปราสาทแหงน้ีกลายเปนพิพิธภัณฑ ภายในจะมีหองโถงกวางขวาง และ

และหองตางๆจะมีเฟอรนิเจอรตางๆ ที่เก็บรักษาไวเปนอยางดีภายในยังประกอบดวยปติมากรรมตางๆ  

ภาพวาด และสิ่งทอที่มีตราประจําตระกูลของ “Spino Fiorito” อีกดวย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเที่ยวชมเมืองลุกกา (Lucca) (ระยะทาง 68 กม.) เปนเมืองคลาสสิกอีกเมืองหน่ึงในแควนทัสคานี ที่

มีช่ือเสียงของเหลานักทองเที่ยวเปนอยางมาก เน่ืองจากเมืองต้ังอยูบริเวณทางขึ้นเทือกเขาแอลป จึงเปน

สถานที่นักปนเขานิยมพักที่เมืองน้ี ภายในเมืองน้ีมีลองรอยของประวัติศาสตรจากซากโบราณตางๆต้ังแต

ศตวรรษที่ 12 นําทานชม จัตุรัส ซาน มาติโน (San Martino Square) ใหทานเดินถายรูป และเดินเลนจน

เมือง  

20.30 น. เรือออกเดินทางจากทาเทียบเรือลา สเปเซีย เพ่ือมุงหนาสู ทาเรือ ชิวิคตาเวคเคีย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือ

สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

พักที่ :      พักบนเรือสําราญสุดหรู SYMPHONY OF THE SEA 

 

วันที่7 ชิวิคตาเวคเคีย - ทิโวรี - ปราสาทแกนโดลโฟ  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

07.00 น. เรือเทียบทา ณ ทาเรือชิวิคตาเวคเคีย นําทานออกเดินทางสู เมืองทิโวรี่ ดินแดนที่เปนสวนหน่ึงของแควน

ลาซิโอ (Lazio) ตัวเมืองทิโวรี่ ต้ังอยูบนหนาผาสูง เหนือแมนํ้าอาเนียน (Aniene) ชมเนินเขา TIBURTINE  

ทานจะไดพบวาทิวทัศนสวยงามสุดลูกหูลูกตาจะเปดตอนรับปลุกประสาทสัมผัสทุกอยางใหสดช่ืน มีชีวิตชีวา  

 โดยเฉพาะเหลาวิลลาพักรอนของชนช้ันสูงในสมัยกอนเพ่ือสัมผัสกับความโรแมนติกจับใจ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสู ปราสาทแกนโดโฟ (Castel Gandolfo) คาสเตลแกนโดลโฟ พระตําหนักที่ประทับพัก

รอนของสมเด็จพระสันตะปาปา เปนสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิแหงองคพระประมุขแหงคริสตจักรโรมันคาทอลิกมา

นานหลายศตวรรษ ซึ่งหมูอาคารพระตําหนัก ณ ที่น้ีมีความพิเศษตรงที่ถือเปนเขตกรรมสิทธ์ิของวาติกัน

แมวามันจะอยูภายนอกก็ตาม ความที่ทําเลน้ีสวยงามมองเห็นผืนนํ้าสีครามเบ้ืองลางและอากาศดีจึงเปนที่ที่

จักรพรรดิโรมันทรงเลือกเปนที่ประทับมาต้ังแตเมื่อ 2,000 ปที่แลว จนตอมา ก็กลายเปนสวนแบบอิตาเลียน

ที่รมรื่นและพระตําหนักของโปปจอหนปอลที่ 2 ไดสรางสระวายนํ้าขึ้นในที่ประทับฤดูรอนเปนครั้งแรก 

สถานที่พักรอนแหงน้ีไดมีบทเดนขึ้นมาในหนาประวัติศาสตรเมื่อยุคนาซีเรืองอํานาจไดมีชาวยิวจํานวนหน่ึง
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เขามาลี้ภัยการถูกไลลาอยูในที่แหงน้ีซึ่งภายในมีฟารมเรือนกระจกและมีการเลี้ยงสัตวเองจึงเปนเสบียงสําคัญ

ที่ชวยใหทุกคนอยูรอดได ดังน้ันสถานที่แหงน้ีจึงศักด์ิสิทธ์ิทั้งองคผูประทับและกับนํ้าพระทัยที่ชวยเหลือ

เพ่ือนมนุษยอยางไรขอบเขต  

18.00 น. นําทานเดินทางกลับสูเรือสําราญ 

20.00 น. เรือออกเดินทางจากทาเทียบเรือ ชิวิคตาเวคเคีย เพื่อมุงหนาสู ทาเรือเนเปลส 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ // หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัย

หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

พักที่ :      พักบนเรือสําราญสุดหรู SYMPHONY OF THE SEA 
 

วันที่8  เนเปล - กาแซรตา - ปอมเปอี  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

 เรือเทียบทา ณ ทาเทียบเรือ เนเปล ประเทศอิตาลี นําทานเดินทางสู เมืองกาแซรตา (Caserta) เมือง

หลวงแหงจังหวัดกาแซรตา แหงแวนคัมปาเนียของอิตาลี  

นําทานเขาชมพระราชวังกาแซรตา (Palace of Caserta) เปนอดีตพระราชวังที่ประทับของกษัตริยแหง

เนเปลสแหงราชวงศบูรบง ที่ต้ังอยูที่เมืองกาแซรตาในประเทศอิตาลี พระราชวังกาแซรตาเปนหน่ึงใน

พระราชวังแบบบาโรกที่ใหญที่สุดที่สรางขึ้นในยุโรปในคริสตศตวรรษที่ 18 พระราชวังแหงน้ีไดรับการขึ้น

ทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในป ค.ศ. 1997 ในฐานะที่เปนงานช้ินเลิศของยุคบาโรก การ

กอสราง  พระราชวังกาแซรตาเริ่มขึ้นในป ค.ศ. 1752 โดยพระเจาชาลสที่ 7 แหงเนเปลส ผูทรงทํางานอยาง

ใกลชิดกับสถาปนิกลุยจี วันวีเตลลี เมื่อทอดพระเนตรเห็นแบบจําลองสําหรับพระราชวัง พระเจาชาลสก็ทรง

พอพระทัยมาก แตพระองคก็มิไดมีโอกาสที่จะไดบรรทมในพระราชวังแมแตเพียงคืนเดียว พระเจาชาลสทรง

สละราชสมบัติในป ค.ศ. 1759 เพ่ือไปเปนพระมหากษัตริยสเปน การกอสรางดําเนินตอมาโดยพระราชโอรส

องคที่สามและผูครองเนเปลสตอมาคือพระเจาเฟอรดินานดที่ 4 แหงเนเปลส  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย เดินทางเขาสู “ เมืองปอมเปอี ”  นําชมเมืองโบราณ 2,000 ป ที่ถูกทําลายโดยลาวาของภูเขาไฟ วิโซ

เวียส ซึ่งภูเขาไฟลูกนี้ระเบิดเอาดินโคลนเถาถาน และหินละลายทับถมจมลงไปในดินในชั่วเวลาไมก่ีนาที

เม่ือ พ.ศ.662 ประชาชนนับหม่ืนตองถูกฝงทั้งเปนตายดวยความทุกขทรมาน โดยไมมีโอกาสหนีรอด

ออกมาไดเลย และปอมเปอี ก็ถูกลืมไปจากความทรงจําของชาวโลกตอมาไดมีการฟนฟูศึกษาประวัติศาสตร

โบราณช่ือปอมเปอีจึงถูกคนพบแตไมมีใครทราบวาอยูที่ไหน จนกระทั่ง พ.ศ.2291 ไดพบรองรอยของซาก

เมือง เมื่อรื้อดินที่ทับถมออกมาหมดแลวก็พบซากเมืองที่ใหญโต และสรางดวยหินอยางแข็งแรง บางแหงพบ 

“ซากชาวปอมเปเอียน และสัตวเลี้ยงของเขาที่ตายกลายเปนหินยังคงสภาพเดิมทุกประการ ” แตทวา

ภาพน้ันจะเห็นลักษณะของความหวาดกลัวตอความตายไดเปนอยางดีบางคนน่ังเอามือปดหนาตายบางคน

น่ังซบกับกําแพงบานตายก็มี ปอมเปอีจึงไดช่ือวา “ซากเมืองแหงความตาย ”  

18.00 น.  นําทานกลับสูทาเทียบเรือเนเปลส  
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20.00 น. เรือเดินทางออกจากทาเรือเนเปลส เพื่อมุงหนาสูทาเทียบเรือบารเซโลนา 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ / หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือ

สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

พักที่ :      พักบนเรือสําราญสุดหรู SYMPHONY OF THE SEA 
 

วันที่9 รวมสนุกพักผอนกับกิจกรรม บนเรือสําราญสุดหรู 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

 อิสระใหทานพักผอน บนเรือสําราญหรูตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเลนใน

คลับ เลาจน หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ ไมวาจะเปนชอปปงที่รานขาย

สินคาปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และสวนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอัน

หลากหลายที่ทานสามารถเลือกใชบริการบนเรือสําราญ เชน  

Public Room :บารและเลาจน หองสมุด หองอินเตอรเนต 

Entertainment :ชมโชวพิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกน่ังเลนในคลับ เลาจน บารตางๆ

หลากหลาย 

Sport and Activities :สระวายนํ้า สปอรทคอรท ฟตเนต มินิกอลฟ  

Spa and Wellness :หองสปา หองสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

พักที่ :      พักบนเรือสําราญสุดหรู SYMPHONY OF THE SEA 

หมายเหตุ***   ในคืนน้ีหัวหนาทัวรจะแจก ปายผูกกระเปาสําหรับนําลงจากเรือใหแกทุกทาน และในตอนกลางคืนใหนํา

กระเปาของทานไวหนาหองไปต้ังแตกลางดึกแลวพนักงานจะนํากระเปาของทานไปเตรียมไว และคาใชจาย

ตางๆที่ทานใชจายบนเรือ  จะถูกสงมาใหทานตรวจเช็คและชําระในวันรุงขึ้น  

 

วันที่10 บารเซโลนา - ชมเมือง - ชอปปง 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

05.00 น. เรือจอดเทียบทาที่ทาเรือบารเซโลนา 

08.00 น. นําทานเชคเอาทออกจากเรือสําราญ พรอมรับกระเปาสัมภาระ 

 นําทานขึ้นสูจุดชมทิวทัศนรอบตัวเมือง บนยอดเขา “มองตจูอิค” Mont Juic เปนเนินเขาในบารเซโลนา ที่

มีทัศนียภาพอันงดงาม ทางดานตะวันออกของเนินเขายังมีหนาผาสูงชันซึ่งทําหนาที่เปนด่ังกําแพงเมือง สวน

ดานบนเปนที่ต้ังของปอมปราการหลายแหง  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานสู ถนนชอปปงสายใหญของบารเซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ยานที่มีช่ือเสียงที่สุดของ

บารเซโลนาแหลงทองเที่ยวอันเปนที่ช่ืนชอบของคนทุกวัย ถนนสายเล็กๆ ที่มีความยาวเพียง  1.2 กิโลเมตร
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แตมีสีสันเสนหนาประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืน อิสระใหทานไดชอปปงตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือก

ซื้อสินคาและเสื้อผาแบรนดเนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะชอปปงสินคาแบรนดเนม

ช้ันนําซึ่งมีราน ต้ังอยูตลอดแนวถนน Passeig de gracia ทานสามารถเลือกซื้อสินคาอาทิ 

LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ จนไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน 

22.30 ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินการตา แอรเวย เที่ยวบินที่ QR142 

 

วันที่11   โดฮา - กรุงเทพฯ  

05.40 เดินทางถึงสนามบิน โดฮา ประเทศการตา 

08.40 ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินการตา แอรเวย เที่ยวบินที่ QR832 

19.00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟา , อากาศ,การลาชา

อันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความ

ปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้น

ทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 
 

คําแนะนํา สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเปนตองซื้อต๋ัวเครื่องบิน หรือ

การเดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกต๋ัวเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ หรือซื้อ

ต๋ัวรถไฟ หรือซื้อต๋ัวรถโดยสาร ฯลฯ หรือมกีารจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร และ

ตารางเวลาการเดินทางของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพ่ือเปนการปองกัน มิใหเกิด

ขอผิดพลาดขึ้นกับทานในภายหลัง 

             ทั้งน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาว

มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ 

 

อัตราคาบริการ ตอทาน 

งดแถมกระเปา 

ผูใหญพัก 

หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 

พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 

พักกับผูใหญ 2 ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว 

ตอหอง จายเพิ่ม 

27เม.ย.-7พ.ค.  61 136,900 136,900 136,900 64,900 

ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจาหนาที่บริษทั 
 

อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-บาเซโรนา-กรุงเทพฯ 

 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถ

เกิน 12ช.ม./วัน  
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 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบ

ที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อัน

เปนผลที่ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวาทานจะผาน

การพิจารณาหรือไมก็ตาม  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  

 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  

 คาทิปบริกร ที่คอยบริการในเรือ  

 บริการขนสัมภาระขึ้นลงเรือ 

 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 คาผกผันของภาษีนํ้ามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน  
 

เพื่อประโยชนของผูเดินทาง โปรดศึกษาเงือ่นไขการจองทัวร และการยกเลิกทัวร ที่ระบุในรายการ 

ทั้งหมดหลังจากทานทําการจองทัวรแลว ทางบรษิัทฯจะถือวาทานเขาใจ และพรอมปฏิบัติตามเงือ่นไขดังกลาว 
 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  

1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 65,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการ นับจากที่ไดรับการยืนยันที่น่ังแนนอน  พรอมสงสําเนา

หนาหนังสือเดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) 

และหลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423 

2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 25 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรอืชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 

31 วันทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ  มิฉะน้ันจะถือวา

ทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 

20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดี

คืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได 

และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและ

เหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 
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 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ

เขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 

• ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 10 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเคร่ีองบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกัน

การเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

• หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซาเดี่ยว ซ่ึงทางทานจะตอง

เดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความ

สะดวก  

• เอกสารตางๆท่ีใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มี

ความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมี

ผลตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณา

วาวีซาใหกับทางทาน 

• กรณีวีซาที่ทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี้ 

-  คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือต๋ัวเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซา ซ่ึงตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผาน

การพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่

เหลือจะคืนใหทานภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทาน้ัน 

-  คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 

คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงให

ทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ 

• หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดคาใชจายทั้งหมด 100% 

• ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะ

สํารองต๋ัวเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายใน

สวนนี้ เพราะเปนคาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่

จะสํารองยานพาหนะ 
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เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วันทําการ - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองกา

รันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือ

ตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันทําการขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําทั้งหมด    

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันทําการขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วันทําการ - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 
 

ผูเดินทางที่ประสงคจะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผานการพจิารณาวีซาแลว กอนวันเดินทาง 

จะตองชําระคาเดินทางสวนที่เหลือเสียกอน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปลอยเลมคนืมาแลวเทานัน้) 
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เพื่อการเดินทางอยางอุนใจ หรือ เพื่อคนที่เรารัก.. 

ดวยประกันการเดินเสริม ที่เพิ่มความคุมครองไดมากข้ึน... 

หมายเหตุ  

* อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  

Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 

** ขอ 2.1 *** ขอ 2.2 บรษิัทจะจายคาใชจาย สําหรับการรักษาพยาบาลที่ไดเกิดขึ้นในระยะวเลา 7 วันแรก จากการเดินทางกลับ

ประเทศไทย / 2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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* สําหรับผูเอาประกันภัย ที่มีอายุ 75 ปขึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเปน 2 เทาของเบี้ยประกันภัยที่ระบุไวในตาราง 

สนใจ “ประกันภัยการเดนิทางท่ัวโลก”  โปรดแจงเจาหนาท่ี ผูดูแลการจองทัวร ลวงหนากอนเดินทาง  

ไมนอยกวา 1 สัปดาห  และกรุณาชาํระคาประกันภัยการเดินทาง ยอดเต็มจํานวน  

หลังจากสงรายชื่อผูเอาประกันภัยแลว 
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เอกสารที่ใชในการยืน่ขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวทีส่ถานทตูเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกทาน) 

 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  

 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทาํงาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีช่ือผูเดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 

เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรอง

กรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูต 

*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงนิทานละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานัน้ สวนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพยและ

เอกสารแสดงทางการเงนิอ่ืนๆ สามารถยืน่แนบเพิ่มเติมได ทั้งนี้เพื่อใหหลักฐานการเงนิของทานสมบูรณทสุด)  

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ือแตละ

สถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให

ตรงกับหนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชย่ืนวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 

* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

*สาม-ีภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน 

ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรอื สําเนาสูติบตัร 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 

 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 

  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทาน

จะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุก

ครั้ง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกาย

สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม

ทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน 

เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ

เทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการ

เดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 
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