
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
09-19 พ.ค.2562 

 ( กรุณำส ำรองที่น่ังล่วงหน้ำก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพ่ือควำมสะดวกในกำรย่ืนวซ่ีำ ) 
 

วนัที่ 1   สนำมบินสุวรรณภูม ิ 
23.30 สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศช้ัน 4 

เคำน์เตอร์ Q สำยกำรบินกำตำร์ แอร์เวย์ QATAR AIRWAYS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที่ 2  บำร์เซโลน่ำ(สเปน) – ยอดเขำ “มองต์จูอคิ – ชมเมือง - มหำวหิำรซำกรำด้ำ  
 ฟำมิเลยีร์ 
02.35 เหิรฟ้ำสู่กรุงโดฮำ โดยสำยกำรบินกำต้ำร์แอร์เวย์ QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR837 
05.45 ถึงสนำมบินกรุงโดฮำ รอเปลีย่นเคร่ือง ประมำณ 2 ช่ัวโมง  
08.10 เหิรฟ้ำสู่เมืองบำร์เซโรน่ำ...โดยสำยกำรบินกำต้ำร์ แอร์เวย์ Qatar Airways เทีย่วบินที ่QR145 
14.15 เดินทำงถึงเมืองบำร์เซโรน่ำ ประเทศสเปนหลงัผ่ำนพธีิตรวจคนเข้ำเมืองเรียบร้อยแล้ว  

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

 

 น ำท่ำนเดินทำงชมควำมงำมของเมืองบำร์เซโลน่ำ แวะบนัทึกภำพกบั สนำมกีฬำโอลิมปิค 1992 และชม
ทิวทศัน์รอบตวัเมืองบนยอดเขำ “มองต์
จู อิ ค ”Mont Juic จ ำ ก นั้ น ผ่ ำ น ช ม 
อนุสำวรีย์ คริสโตเฟอร์ โคลัมบสั นัก
เดินเรือผูย้ิ่งใหญ่ท่ีออกเดินทำงจำกกรุง
บำร์เซโลนำ ไปพบหมู่เกำะแคริบเบียน
และทวีปอเมริกำในปี ค.ศ.1492 แวะ
บันทึกภำพกับมหำวิหำรซำกรำด้ำ 
ฟ ำ อ มิ เ ลี ย ร์  (Sagrada Familia) 
สัญลกัษณ์แห่งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้ำงอยำ่งสวยงำมแปลกตำ ตั้งแต่ปี 
ค.ศ.1882 เป็นผลงำนชั้นยอดท่ีแสดงถึงอจัฉริยภำพของ อนัโตนี เกำด้ี สถำปนิกผูเ้ล่ืองช่ือ มหำวหิำรแห่ง
น้ี 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร พเิศษ!! เมนูอำหำรพืน้เมือง “ข้ำวผดัสเปน” สูตรต้นต ำรับ 

พกัที่:  FIRA CONGRESS หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที ่3 บำร์เซโลน่ำ – สวนเกวลล์ – ตกึคำซ่ำ มิล่ำ -  ลงเรือส ำรำญ Rhapsody Of The 

Seas ห้องพกัววิทะเล  
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ ำน เดิ น ท ำง สู่  GUELL PARK (ชม
ภ ำ ย ใน ) เ ป็ น ค อ ม เพ ล ก ซ์ ส ว น ท่ี มี
องค์ประกอบดำ้นสถำปัตยกรรม ตั้งอยู่บน
เขำเอลกำร์เมล ในเขตกรำเซีย เมืองบำร์
เซโลนำ ออกแบบโดยสถำปนิกชำวคำตำ
ลัน อันตอนี เกำดี และสร้ำงตั้ งแต่ปี ค.ศ.
1900 ถึง 1914 มี พื้นท่ีครอบคลุม 0.1718 
ก .ม .ท ำ ใ ห้ เ ป็ น ห น่ึ ง ใ น ง ำ น ด้ ำ น
สถำปัตยกรรมท่ีใหญ่ ท่ี สุดในยุโรปใต ้
โครงกำรน้ี เป็นส่วนหน่ึงในสถำนท่ีตั้ ง
มรดกโลก ท่ีเป็นงำนของ อนัตอนี เกำดี น ำ
ทุกท่ำนชมตึกประหลำด คำซ่ำ มิล่ำ (ชม
ภำยนอก) เอกลกัษณ์ท่ีเด่นชดัสะดุดตำอยำ่ง
แรกของ ตึกประหลำด คำซำ มิลำ คือ ตัว
อำคำรท่ีมีผนังโค้งเป็นคล่ืน ระเบียงซ่ึงมี
ลกัษณะคลำ้ยถ ้ำ และตรงกลำงเป็นปล่องลึก ต่ืนตำกบันำนำรูปป้ันรูปทรงแปลกตำบนดำดฟ้ำ พร้อม



 

 

 

 

สัมผสัทิวทศัน์แบบ 360 องศำ ตึกประหลำด คำซำ มิลำ เทียบไดก้บั ผำสูงชนัท่ีชนเผ่ำแอฟริกนัสร้ำง
เป็นถ ้ำท่ีอยูอ่ำศยั นบัเป็นหน่ึงสถำนท่ีท่องเท่ียวของบำร์เซโลนำท่ีหลำยคนใหค้วำมสนใจ  

11.00 น ำท่ำนเช็คอนิลงเรือส ำรำญ RHAPSOPY OF THE SEAS  
เทีย่ง  บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ภำยในเรือส ำรำญ 
17.00 เรือส ำรำญเดินทำงออกจำกท่ำเทียบเรือบำร์

เซโลน่ำ มุ่งหน้ำสู่ท่ำเทียบเรือเมืองมอนติคำ
โร ประเทศโมนำโค 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ห้องอำหำรภำยใน
เรือส ำรำญหลงัอำหำรอิสระใหท้่ำนพกัผอ่น
ตำมอธัยำศยัหรือสนุกสนำนกบักิจกรรมบน
เรือ 

ที่พกั :  เรือส ำรำญ RHAPSODY OF THE SEAS  (ห้อง OCEAN VIEW มีหน้ำต่ำง)  
*** เรือออกเดินทำงจำกบำร์เซโลน่ำเวลำ 17:00 น *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่ 4  มอนตคิำโร(โมนำโค) – ชมเมือง – นีซ(ฝร่ังเศส) 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
09.00 น ำท่ำนขึน้ฝ่ัง เข้ำสู่เมืองมอนติคำโร ประเทศโมนำโค รัฐอิสระท่ีตั้งอยูท่ำงตอนใตข้องฝร่ังเศส ชมเมือง

มอนติคำร์โล เมืองหลวงของประเทศโม
นำโค ซ่ึงเป็นท่ีประทับของเจ้ำผู ้ครอง
แควน้ตั้ งอยู่บนหน้ำผำสูง 60 เมตร ตำม
สไตล์ชยัภูมิของอศัวินในยุคกลำง น ำท่ำน
เก็บภำพพระรำชวงัแห่ง โมนำโค ซ่ึงเป็นท่ี
ประทับของประมุขแห่งรัฐโมนำโคใน
ปัจจุบัน เข้ำชมภำยในวิหำรโมนำโค ท่ี
สร้ำงในรูปแบบน้ีโอโรมำนซ์ เป็นท่ีฝัง
พระศพของเจำ้หญิงเกรซแห่งโมนำโกและเจำ้ชำยเรนิเยร์ พระสวำมี ชมควำมหรูหรำของคำสิโน และ
โรงแรมเดอะปำรีส์ โรงแรมสุดหรูของมอนติคำร์โล เดินเล่นไปตำมทำงเดินในเมือง ซ่ึงสองขำ้งทำง
เตม็ไปดว้ยอำคำรบำ้นเรือนร้ำนคำ้ ท่ีมีรูปแบบสถำปัตยกรรมอนังดงำม  

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  



 

 

 

 

บ่ำย จำกนั้นน ำท่ำนชมเมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส  น ำท่ำนผ่ำนชมโบสถ์รัสเซีย St.Nicholas เป็นโบส์ถ
รัสเซีย แห่งเดียวท่ีถูกสร้ำงนอกรัสเซีย 
ใหญ่ท่ีสุดยุโรป สร้ำงข้ึนกลำงศตวรรษท่ี 
18 ส ถ ำปั ต ยก รรม  แบบ เจนั ว ส์  เด่ น
ตระหง่ำนให้ผูม้ำเยือนไดห้ลงใหล อีกทั้ง
ยงัเป็นศูนย์กลำงอ ำนำจในกำรปกครอง
เขตแอลป์-มำรีดีม และเป็นเมืองใหญ่เป็น
อนัดับห้ำของประเทศฝร่ังเศสอีกด้วย มี
เวลำให้ท่ำนเดินเล่นชมควำมงำมของตวั
เมืองเก่ำและริมชำยหำดริเวียร่ำตำมอธัยำศยั หรือเลือกซ้ือสินคำ้แบรนด์เนมในห้ำงลำฟำแยท และยำ่น
เมืองเก่ำ 

 
17.00  น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเทียบเรือมอนติคำโร, ประเทศโมนำโค 
18.00  เรือออกเดินทำงจำกท่ำเทียบเรือมอนติคำโร ประเทศโมนำโค มุ่งหน้ำสู่ท่ำเทียบเรือชิวิคตำเวคเคีย 

ประเทศอติำล ี
ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ หลงัอำหำรอิสระใหท้่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยัหรือ

สนุกสนำนกบักิจกรรมบนเรือ 

*** เรือเทยีบท่ำเวลำ 09:00 น. – 18:00 น. *** 

วนัที่ 5  กรุงโรม – โคลอสเซียม – โรมนั ฟอร่ัม – น ำ้พุเทรวี ่– ช้อปป้ิง 
07.00  เรือจอดเทียบท่ำทีเ่มืองชิวคิตำเวคเคีย ประเทศอติำลี 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 

น ำท่ำน  ชมภำยนอก สนำมกีฬำโคลอสเซียม  1 
ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลก ท่ีเกิดข้ึนมำเพื่อเป็น
สั ญ ลั ก ษ ณ์ แ ห่ งอ ำน ำจข อ ง  เวส ป ำ เรี ยน 
Vespasian จักรพรรดิแห่ งโรม  พระองค์ เร่ิม
ครองรำชยใ์นปี ค.ศ. 69 แลว้เสร็จปี ค.ศ. 80 ใน
สมัยของ Titus บุตรชำยของจักรพรรด์ิเวสปำ
เรียน โดยโคลอสเซียมแห่งน้ีไดรั้บกำรยกยอ่งให้
เป็นมรดกของชำวโรมันโบรำณ  น ำท่ำน ชม
โรมั น  ฟ อลั ม  (Roman Forum)คื อซ ำก หิ น
ปรักหักพังท่ีหลงเหลืออยู่อันเป็นสถำนท่ี ท่ี
หลงเหลือให้เห็นถึงควำมรุ่งเรืองของโรมนัใน
อดีตโดยท่ีแห่งน้ีเคยเป็นจุดศูนยก์ลำงแห่งควำม



 

 

 

 

รุ่งเรืองของโรมนั เป็นจุดท่ีตั้งของสถำนท่ีส ำคญัมำกมำยในอดีต อีกทั้งยงัเป็นจุดนดัพบท่ีส ำคญัส ำหรับ
คนในยุคนั้นน ำท่ำนชมควำมสวยงำมของ “น ้ ำพุเทรวี่” เป็นน ้ ำพุแบบบำโรกท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงโรม มี
ควำมสูง 85 ฟุตและควำมกวำ้งถึง 65 ฟุต ซ่ึงออกแบบโดยสถำปนิกช่ือ Francesco Salvi ในช่วง
ศตวรรษท่ี 17 น ้ำพุเทรวี่น้ีถือเป็นผลงำนช้ินเอกท่ีสร้ำงควำมประทบัให้กบันกัท่องเท่ียวทัว่โลก  เช่ือกนั
วำ่เม่ือโยนเหรียญลงไปในสระน ้ำ “จะไดก้ลบัมำเยอืนกรุงโรมอีกคร้ัง” 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำรจีน 
บ่ำย น ำท่ำนสู่ย่ำนบันไดสเปน เป็นบนัไดท่ีกวำ้งท่ีสุดและยำวท่ีสุดในทวีปยุโรป ซ่ึงได้รับกำรตกแต่ง

สวยงำมและลอ้มรอบไปดว้ยสถำปัตยำกรรมและแกะสลกัอนังดงำมอนัเป็นเอกลกัษณ์แบบโรมนัของ
กรุงโรม มีเวลำใหทุ้กท่ำนเดินชอ้ปป้ิงสินคำ้แบรนดด์งัมำกมำย ตั้งเรียงรำยอยูใ่นยำ่นสุดหรูแห่งน้ี 

18.00 น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเทียบเรือเมืองชิวคิตำเวคเคีย 
ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ หลงัอำหำรอิสระให้ท่ำนพกัผ่อนตำมอธัยำศยั 

หรือสนุกสนำนกบักิจกรรมบนเรือ 
19.00 เรือออกเดินทำงจำกท่ำเทียบเรือชิวิคตำเวคเคีย เพ่ือมุ่งหน้ำสู่ท่ำเรือเมืองซำเลอร์โน(Salerno) ประเทศ

อติำล ี

*** เรือเทยีบท่ำเวลำ 07:00 น. – 19:00 น. *** 

วนัที ่6  ซำเลอร์โน(อติำล)ี – พระรำชวงักำแซร์ตำ – เมืองปอมเปอ ี
07.00 เรือจอดเทียบท่ำทีเ่มืองเนเป้ิล ประเทศอติำลี 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 

น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองกำแซร์ตำ (Caserta) เมืองหลวงแห่งจังหวัดกำแซร์ตำ แห่งแวน้คมัปำเนียของ
อิตำลี น ำท่ำนเข้ำชมพระรำชวังกำแซร์ตำ 
(Palace of Caserta) เป็นอดีตพระรำชวัง ท่ี
ประทบัของกษตัริยแ์ห่งเนเปิลส์แห่งรำชวงศ์
บู ร์บง ท่ีตั้ งอยู่ท่ี เมืองกำแซร์ตำในประเทศ
อิตำลี  พ ระรำชวังก ำแซ ร์ตำเป็ นห น่ึ งใน
พระรำชวงัแบบบำโรกท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีสร้ำงข้ึน
ในยุโรปในคริสต์ศตวรรษท่ี 18 พระรำชวงั
แห่งน้ีไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย
องคก์ำรยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ในฐำนะท่ีเป็น
งำน ช้ิน เลิ ศของยุคบ ำโ ร๊ก  ก ำร ก่ อส ร้ำง
พระรำชวงักำแซร์ตำเร่ิมข้ึนในปี ค.ศ. 1752 
โดยพระเจ้ำชำลส์ ท่ี  7 แห่งเน เปิลส์  ผู ้ทรง
ท ำงำนอยำ่งใกลชิ้ดกบัสถำปนิกลุยจี วนัวเีตลลี 
เม่ือทอดพระเนตรเห็นแบบจ ำลองส ำหรับพระรำชวงั พระเจำ้ชำลส์ก็ทรงพอพระทยัมำก แต่พระองคก์็



 

 

 

 

มิไดมี้โอกำสท่ีจะไดบ้รรทมในพระรำชวงัแมแ้ต่เพียงคืนเดียว พระเจำ้ชำลส์ทรงสละรำชสมบติัในปี 
ค.ศ. 1759 เพื่อไปเป็นพระมหำกษตัริยส์เปน กำรก่อสร้ำงด ำเนินต่อมำโดยพระรำชโอรสองคท่ี์สำมและ
ผูค้รองเนเปิลส์ต่อมำคือพระเจำ้เฟอร์ดินำนดท่ี์ 4 แห่งเนเปิลส์  

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

น ำท่ำนเข้ำชม “เมืองปอมเปอี” น ำชมเมือง 
โบรำณ 2,000 ปี ท่ีถูกท ำลำยโดยลำวำของภูเขำ
ไฟวิโซเวียส ซ่ึงภูเขำไฟลูกน้ีระเบิดเอำดิน
โคลนเถำ้ถ่ำน และหินละลำยทบัถมจมลงไปใน
ดินในชั่วเวลำไม่ก่ีนำทีเม่ือ พ.ศ.662  ปอมเปอี 
ก็ถูกลืมไปจำกควำมทรงจ ำของชำวโลกต่อมำ
ได้มีกำรฟ้ืนฟูศึกษำประวติัศำสตร์โบรำณช่ือ
ปอมเปอีจึงถูกคน้พบแต่ไม่มีใครทรำบวำ่อยูท่ี่ไหน จนกระทัง่ พ.ศ.2291 ไดพ้บร่องรอยของซำกเมือง 
เม่ือร้ือดินท่ีทบัถมออกมำหมดแลว้ก็พบซำกเมืองท่ีใหญ่โต และสร้ำงดว้ยหินอยำ่งแขง็แรง บำงแห่งพบ 
“ ซำกชำวปอมเปเอียน และสัตวเ์ล้ียงของเขำท่ีตำยกลำยเป็นหินยงัคงสภำพเดิมทุกประกำร ” แต่ทว่ำ
ภำพนั้นจะเห็นลกัษณะของควำมหวำดกลวัต่อควำมตำยไดเ้ป็นอยำ่งดีบำงคนนัง่เอำมือปิดหนำ้ตำยบำง
คนนัง่ซบกบัก ำแพงบำ้นตำยก็มี ปอมเปอีจึงไดช่ื้อวำ่ “ซำกเมืองแห่งควำมตำย”           

17.30  น ำท่ำนกลบัสู่ท่ำเทียบเรือซำเลอร์โน (Salerno)ประเทศอติำล ี
18.30  เรือเดินทำงออกจำกท่ำเทยีบเรือซำเลอร์โน (Salerno)ประเทศอติำล ีเพ่ือมุ่งหน้ำสู่ท่ำเทียบเรือคำตำเนีย  

 เกำะซิซิล ีประเทศอติำลี 
ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ หลงัอำหำรอิสระใหท้่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยัหรือ

สนุกสนำนกบักิจกรรมบนเรือ 

*** เรือเทยีบท่ำเวลำ 07:00 น. – 18:30 น. *** 

วนัที่ 7  เมืองคำตำเนีย เกำะซิซิล ี(อติำล)ี – ภูเขำไฟเอด็น่ำ 
08.30 เรือจอดเทียบท่ำ ณ ท่ำเทยีบเรือคำตำเนีย ประเทศอติำลี 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ ภูเขำไฟเอด็น่ำ ภูเขำไฟท่ีข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี 2013 ภูเขำไฟ Etna นบัเป็น

หน่ึงในภูเขำไฟท่ีมีกำรปะทุบ่อยคร้ังและมีควำมสูงท่ีสุดของยุโรปอีกด้วยนั่นท ำให้นักท่องเท่ียว
สำมำรถเก็บภำพยำมควนัไฟปะทุ ลอยสะทอ้นแสงอำทิตยย์ำมเยน็ไดอ้ยำ่งง่ำยดำย ชม ภูเขำไฟเอ็ดน่ำ 
(MOUNT ETNA) เป็นภูเขำไฟท่ียงัไม่ดบัท่ีสูงท่ีสุดในทวปียโุรป มีควำมสูง ประมำณ 3,340 เมตร 
 วดัฐำนโดยรอบได ้150 เมตร เป็นท่ีรู้จกักนัใน
ภำษำทอ้งถ่ินวำ่ “ปล่องไฟแห่ง ซิซิลี” ในหน้ำ
หนำวท่ำนจะเห็นหิมะปกคลุมอยู่บนยอดเขำ 
ตำมประวติัมีบนัทึกไวว้่ำภูเขำเอ็ดน่ำ เกิดกำร



 

 

 

 

ปะทุข้ึนคร้ังแรกในปี 396 ก่อนคริสตกำล ท่ำนจะได ้ เห็นซำกลำวำและเถำ้ถ่ำนของภูเขำไฟ น ำท่ำนขึน้
กระเช้ำ CABLE CAR ขึ้นสู่ควำมสูงประมำณ 2,500 เมตร เพื่อไปสู่จุดชมวิว ท่ี ท่ำนจะสำมำรถเห็น
ทิวทศัน์และบนัทึกภำพของภูเขำไฟเอ็ดน่ำไดอ้ย่ำงชดัเจน ท่ำนสำมำรถชมภำพ เหตุกำรณ์ท่ีภูเขำไฟ 
ระเบิดเม่ือ ค.ศ.2006  

14.00 บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
 อิสระทุกท่ำนตำมอธัยำศยั กบักิจกรรมต่ำงๆ ภำยในเรือส ำรำญ 
ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ // หลงัอำหำรอิสระให้ท่ำนพกัผ่อนตำมอธัยำศยั

หรือสนุกสนำนกบักิจกรรมบนเรือ 
16.30 เรือออกเดินทำงจำกท่ำเทยีบเรือคำตำเนีย มุ่งหน้ำสู่ท่ำเทียบเรือซำด้ำร์ ประเทศโครเอเซีย 

*** เรือเทยีบท่ำเวลำ 08:30 น. – 16:30 น. *** 

วนัที่ 8   ร่วมสนุกพกัผ่อนกบักจิกรรม บนเรือส ำรำญสุดหรู 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 

หลงัอำหำรเชำ้ เชิญท่ำนเพลิดเพลินกบักิจกรรมอนัหลำกหลำยท่ีมีบนเรือ ไม่วำ่จะเป็นกำรปีนเขำ ออก
ก ำลังกำยในห้องฟิตส์เนส หรือวิ่งออกก ำลัง
กำยรอบๆ ตวัเรือ ผ่อนคลำยอิริยำบถท่ี Stream 
room/Sauna เพลิดเพลินกบักำรแสดง กิจกรรม 
และเกมส์ต่ำงๆ สนำมบำส มุมพทัเตอร์กอล์ฟ 
เล่นกระดำนโตค้ล่ืนเล่นสไลดเ์คเบิลรำวดำดฟ้ำ
ชั้นบนสุดของเรือ โดยตัวลงมำ ปลอดภัยแต่
หวำดเสียวดี หรือเลือกพกัผอ่นท่ีหอ้งสมุด และ
มุมสงบต่ำงๆ พร้อมสัมผสักบัควำมสดช่ืนของมุมห้อง และธรรมชำติป่ำไมต่้ำงๆ ท่ีตกแต่งรอบตวัเรือ 
ทั้งน้ีบนเรือยงัมีอำหำรเลิศรสระดบัเวิร์ดคลำสบริกำรท่ำนอย่ำงไม่ขำดตอนห้ำงสรรพสินคำ้บนเรือ
ร้ำนคำ้ ช้อปป้ิงมำกมำย มีลำนสเก็ตน ้ ำแข็งให้ท่ำนไดเ้ล่น กิจกรรมตำมห้องรำยกำรของเรือมำกมำย 
ห้องเทสไวน์ ห้องชมภำพสไลด์ท่ีเท่ียวตำมหมู่เกำะต่ำงๆ ในแคริบเบียน ห้องสำธิตกำรพบัผำ้เป็นรูป
สัตวต่์ำงๆ ห้องสอนท ำอำหำร เปิดครัว ทวัร์เท่ียวชมห้องครัวท่ีใหญ่อลงักำรงำนสร้ำง ทวัร์ชมกำร
ท ำงำนต่ำงๆ ของเรือในจุดต่ำง ๆ พร้อมชมกำรแสดงโชวต่์ำงๆ สุดอลงักำรในทุกค ่ำคืน หอ้งดนตรี บำร์ 
คำสิโน และกิจกรรมประจ ำวนัต่ำง ๆ มำกมำยให้ท่ำนได้เลือกสรร อิสระตำมอธัยำศยั อย่ำงเหนือ
จินตนำกำร  

เทีย่ง  บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ภำยในเรือส ำรำญ อิสระตำมอธัยำศยักบักิจกรรมภำยในเรือส ำรำญ  
ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำบนเรือ ณ ห้องอำหำรแบบ เซ็ท เมนู ให้ท่ำนได้เลือกทำนเมนคอร์ทที่ท่ำนต้องกำร

ได้อย่ำงเต็มที่ หลงัมื้ออำหำรท่ำนสำมำรถชมกำรแสดงโชว์สุดอลังกำรชุดพิเศษที่ทำงเรือได้จัดไว้ให้ชม
ทุกคืนแบบไม่ซ ้ำกัน ซ่ึงถ้ำพลำดโชว์วันไหนแล้วก็จะพลำดเลยไม่มีเวียนมำให้ดูอีกน่ังฟังเพลงหรือ
ดนตรีเพรำะๆทีเ่ลำจน์หรือบำร์ตำมห้องต่ำงๆหรือจะเริงเล่นเต้นระบ ำสวงิแบบสุดๆทีด่ิสโก้เธคในดนตรี



 

 

 

 

แบบฉบับที่คุณช่ืนชอบหรือเลือกเส่ียงโชคที่คำสิโนที่มีเคร่ืองเล่นต่ำงๆ ให้เลือกมำกมำย เช่น รูเล็ตต์, 
ตู้สลอ็ต, แบลก็แจ็ก ฯลฯ 

*** วนันีจ้ะมีกำรจัดงำนเลีย้ง Gala Dinner ให้ท่ำนได้แต่งตัวสวยงำมร่วมงำนเลีย้งในค ่ำคืนนี้ *** 
*** หลงัอำหำรอสิระให้ท่ำนพกัผ่อนตำมอธัยำศัยหรือสนุกสนำนกบักจิกรรมบนเรือ *** 

วนัที่ 9 ซำด้ำร์ – อุทยำนพลติวเิซ – ซำด้ำร์ ประเทศโคเอเชีย 
08.00 เรือเทยีบท่ำ ณ ท่ำเรือซำด้ำร์ ประเทศโครเอเซีย 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 

ได้เวลำพอสมควร น ำท่ำนออกเดินทำงสู่อุทยำนแห่งชำติพลิตวิเซ  Plitvice Lakes National Park 
(ระยะทำง 166 กม.) ระหว่ำงทำงผ่ำนเมือง Karlovac และ Slunj ชมธรรมชำติและควำมงำมของ
ทิวทัศน์สองข้ำงทำงท่ีรำยล้อมด้วยป่ำเขำสลับทุ่งหญ้ำฟำร์มเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ์ น ำท่ำนเข้ำชม
อุทยำนแห่งชำติพลิตวิเซ เป็นอุทยำนแห่งชำติหน่ึงในแปดของโครเอเชียที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกโดยองค์กำร UNESCO เม่ือปี 1979 อุทยำนแห่งน้ีมีเน้ือท่ีกว่ำ 3,000 ตำรำงกิโลเมตร มี
ทะเลสำบน้อยใหญ่ 16 แห่ง เช่ือมต่อด้วยสะพำนไม ้ลดัเลำะระหว่ำงทะเลสำบและเนินเขำ น ำท่ำน
เพลิดเพลินกบัควำมงำมของทะเลสำบและน ้ ำตกท่ีไหลรวยรินลงสู่ทะเลสำบทัว่ทุกหนทุกแห่ง ท่ำนจะ
สังเกตเห็นหญำ้มอสท่ีชุ่มฉ ่ำชัว่นิรันดร์กำล ชมฝงูปลำแหวกวำ่ยในน ้ำใสรำวกระจกสะทอ้นสีครำมของ
ท้องฟ้ำ แวดล้อมด้วยหุบเขำ ต้นไม้ใหญ่ท่ีร่มร่ืน ชมน ้ ำตก The Plitvice Water Fall ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
อุทยำน จำกนั้นน ำท่ำนเดินลดัเลำะสู่ Donja Jezira เพื่อล่องเรือในทะเลสำบ Jezero Kozjak เต็มอ่ิมกบั
ควำมงำมของทะเลสำบและหุบเขำ 

 
 
 
 
 
 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่เมืองซำดำ้ร์ น ำท่ำนสัมผสัควำมโรแมนริมทะเลเอเดรียติค ชม 
“Sea Organ” สถำปัตยกรรมกำรก่อสร้ำง เคร่ืองดนตรีโดยอำศยัเกลียวคล่ืนท่ีซัดเขำ้กระทบกบับนัได
หินอ่อนและท่อใต้ขั้นบันได ก่อให้เกิดเป็นท่วงท ำนองเสียงดนตรีเป็นผลงำนกำรออกแบบของ
สถำปนิก Nikola Basic ซ่ึง เปิดให้สำธำรณะชนเขำ้ชมนบัตั้งแต่ ปี ค.ศ.2005 ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนลง
เรือส ำรำญ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ  
19.00 เรือออกเดินทำงจำกท่ำเทยีบเรือซำด้ำร์ มุ่งหน้ำสู่ท่ำเทยีบเรือเวนิส ประเทศอติำลี 
 



 

 

 

 

*** หมำยเหตุ  ก่อนเรือกลบัเทียบท่ำในค ่ำวนัน้ีท่ำนจะไดรั้บป้ำยผูกกระเป๋ำสีต่ำงๆ ซ่ึงเป็นตวัก ำหนดล ำดบักำรน ำกระเป๋ำลงจำกเรือ 
ท่ำนจะตอ้งจดักระเป๋ำใบใหญ่วำงไวห้นำ้หอ้ง โดยแยกขำ้วของเคร่ืองใชท่ี้จ ำเป็นไวใ้นกระเป๋ำเดินทำงใบเลก็ เพรำะเจำ้หนำ้ท่ีของเรือ
จะมำเก็บกระเป๋ำใบใหญ่ของท่ำนไปตั้งแต่กลำงดึก และบัญชีค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ จะถูกส่งมำให้ท่ำนตรวจเช็คก่อนท ำกำรช ำระใน
วนัรุ่งข้ึน ส ำหรับท่ำนท่ีตอ้งกำรช ำระผำ่นบตัรเครดิต ทำงบริษทัเรือจะชำร์จคำ่ใชจ่้ำยผำ่นบตัรเครดิตท่ีท่ำนไดใ้หห้มำยเลขไวใ้นวนัท่ี
ท่ำนเช็คอินโดยอตัโนมติั *** 

*** เรือเทยีบท่ำเวลำ 08:00 น. – 19:00 น. *** 
 

วนัที่ 10  เกำะเวนิส – ชมเมือง – ช้อปป้ิง – โดฮำ 
06.45 เรือเทยีบท่ำ ณ ท่ำเทยีบเรือ เวนิส ประเทศอติำลี 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 

น ำท่ำนข้ึนฝ่ังออกเดินทำงเข้ำสู่“เกำะเวนิส” ศูนยก์ลำงของเมืองเวนิส น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่บริเวณ 
“จตุรัสซำนมำโค”  ชม อนุสำวรียข์องพระเจำ้
วิคเตอร์เอมำนูเอลท่ี 2 บิดำของชำวอิตำเลียน 
พร้อมถ่ำยภำพคู่กับ“สะพำนถอนหำยใจ” 
ส ะพ ำน แ ห่ งสั ญ ลั ก ษ ณ์ ท่ี เช่ื อ ม ต่ อ กับ
พระรำชวังดอร์จ  ชมควำมสวยงำมของ
“พระรำชวังดอร์จ” (ภำยนอก) อัน เป็น ท่ี
ประทับของเจ้ำเมืองเวนิสในยุคท่ียงัเป็นรัฐ
อิสระ ชม “โบสถ์เซนต์มำร์ค” ซ่ึงเป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ท่ี “ใหญ่ท่ีสุด” ในยุโรปตะวนัตก อิสระ
เลือกชอ้ปป้ิงสินคำ้แบรนดเ์นมช่ือดงันำนำชนิด อำทิ Gucci Louis Vuitton Prada Bally Chanel   

14.00 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบินน ำท่ำนเช็คอนิ และท ำ TAX REFUNED 
17.55 เหิรฟ้ำกลบัสู่กรุงโดฮำ โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR126 

วนัที่ 11 กรุงเทพมหำนคร 
00.35 ถึงสนำมบินกรุงโดฮำ รอเปลีย่นเคร่ือง  
02.10 เหิรฟ้ำกลบัสู่สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR834 
12.40 เดินทำงถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 
*** หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ,กำรล่ำช้ำอนัเน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และ
สถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศท่ีทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพ่ือควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมำยให้ หัวหน้ำทวัร์ผูน้  ำทวัร์ มีอ  ำนำจ
ตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีกำรตดัสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ช่วงออกเดนิทำง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่ำน 

เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่ำนเดยีว / ห้อง 

จ่ำยเพิม่ 
 

09-19 พ.ค.62 119,900 119,900 119,900 72,900 

ต้องกำรเดินทำงโดยช้ันธุรกจิ Business Classกรุณำสอบถำมรำคำเพิม่เติมจำกเจ้ำหน้ำทีบ่ริษัทฯ 

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-บำร์เซโลน่ำ//เวนิส-กรุงเทพฯ  
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถ
เกิน 12 ช.ม./วนั  
 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำยุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีำ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท้่ำนไม่วำ่ท่ำนจะผำ่น
กำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่น
แถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำล    เทรดแฟร์หรือกำรประชุม
ต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  
 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท้่ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำทปิคนพนักงำนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นตลอดเส้นทำง  
 ทวัร์ชำยฝ่ังทุกประเทศ 
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ ตำมวฒันธรรมกำรบริกำรแบบสำกลโลก ท่ำนละ 100 บำทต่อวนั  

เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง และกำรช ำระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 40,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง 
Passport  มำยงับริษทั และค่ำใช้จ่ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำน
ยกเลิกกำรเดินทำง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 
ท่ำน และหรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยนิดีคืน
เงินใหท้ั้งหมดหกัค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 



 

 

 

 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผดิชอบของหวัหนำ้ทวัร์และ
เหตุสุดวสิัยบำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 
 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำร
เขำ้ และออกประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ 
ทำงบริษทัฯ จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท ำกำรยื่นวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ำรองท่ีนัง่ครบ 15 ท่ำน และไดรั้บคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต เน่ืองจำก

บริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวซ่ีำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

2. หำกในช่วงท่ีท่ำนเดินทำงคิววซ่ีำกรุ๊ปในกำรยืน่วซ่ีำเตม็ ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยืน่วซ่ีำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำ
ยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

3. เอกสำรต่ำงๆท่ีใชใ้นกำรยื่นวีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยโุรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วซ่ีำให้กบั
ทำงท่ำน 

4. กรณีวซ่ีำท่ีท่ำนยืน่ไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได ้ท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยจริงท่ีเกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี 
-  ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่วซ่ีำและค่ำด ำเนินกำร ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมำจริง ณ วนัยืน่วซ่ีำ ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยืน่วซ่ีำ หำกท่ำนไม่ผำ่นกำร

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแตค่่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่ำหอ้งพกัในทวปียโุรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำหอ้งใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยดึค่ำหอ้ง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ใหท่้ำนทรำบ 
และมีเอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 



 

 

 

 

5. หำกท่ำนผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำ แลว้ยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรยดึค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด 100% 

6. ทำงบริษทัเร่ิมตน้ และจบ กำรบริกำร ท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋
เคร่ืองบิน หรือพำหนะอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็น
ค่ำใชจ่้ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  60 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวนัหยดุ หรือเทศกำลท่ีตอ้งกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำร
บิน   หรือ กรุ๊ปท่ีมีกำรกำรันตีค่ำมดัจ ำท่ีพกัโดยตรงหรือโดยกำรผำ่นตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได ้     

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย 50,000 บำท    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  20 วนัข้ึนไป - เก็บค่ำใชจ่้ำย 60 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  1-19 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 
 

เอกสำรที่ใช้ในกำรย่ืนขอวซ่ีำ VISA  (ต้องมำโชว์ตวัที่สถำนทูตเพ่ือสแกนลำยนิว้มือทุกท่ำน) 
 หนังสือเดินทำงทีเ่หลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ ำนวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* ค้ำขำย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่ำน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพย์และ
เอกสำรแสดงทำงกำรเงินอ่ืนๆ สำมำรถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลักฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อ

แต่ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ำ ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกด

ช่ือใหต้รงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนั
ท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
 ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ำมี) 1 ชุด 



 

 

 

 

  กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมิให้เดนิทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืน
ค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษทัฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไป
อ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณทีี่ท่ำนยกเลิกกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกได้วซ่ีำแล้ว ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลกิวซ่ีำของท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูก
บนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

ทำงสถำนทูตจะรับพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพร้อมและมคีวำมประสงค์ทีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศตำมทีร่ะบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวี
ซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน 
โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำม
เหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 

 


