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บาร์เซโลน่า - มหาวหิารซากราด้า ฟามเิลยีร์ - ปัลมา เดอ มายอร์กา - ถ า้แดรค เข้าชมมหาวหิารเลอซู - ฝร่ังเศส 
เมืองอาเล่ส์ - เมืองเอก็ซ์ ออง โพรวองส์ - เมืองมาร์กเซย์ - โพรวองซ์ - โฟสดินาโว - เมืองลกุกา - เมืองทโิวร่ี 

 เนินเขา TIBURTINE - ปราสาทแกนโดโฟ - เนเปิล - พระราชวงักาแซร์ตา - ปอมเปอ ี
ชมววิเนินเขา Montjuïc - ช้อปป้ิงถนนลารัมบลา ของบาร์เซโลน่า 
เพลดิเพลนิกบัการพกัผ่อน และ สนุกสนานกบักจิกรรมภายในเรือ 

ก าหนดการเดินทาง 
18-28 ก.ย.//16-26 ต.ค. 2563  

( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่ 1 กรุงเทพมหานคร  
18.00 พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

21.15 ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเทีย่วบินที ่QR833 

วนัที่ 2 โดฮา – บาร์เซโลน่า – มองเซอร์รัต – ซากราด้า – ลาลมับลา 
00.25 ถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ (เพ่ือแวะเปลีย่นเคร่ือง)  
01.40 ออกเดินทางสู่เมืองบาร์เซโลน่า โดยสายการบิน กาต้าแอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR137 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

07.40 ถึงเมืองบาร์เซโลน่า (BARCELONA) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านเดินทางสู่เขามองเซอร์รัต 
(Montserrat) ท่ีสูงถึง 1,236 เมตร น ำท่ำนเขำ้ชมวิหำรซำน
ตำมำเรีย (Santa Maria de Montserrat) อนัศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึง
ภำยในวิหำรมีศิลปกรรมท่ีงดงำมตระกำรตำมำกมำย 
โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งประติมำกรรมรูปป้ันท่ีตกแต่งบนอำคำร
ทั้งหลำยท่ีงดงำม ภำยในวิหำร ประดิษฐำนพระแม่มำรีด ำ 
(Black Madonna หรือThe Virgin of Montserrat) อยูซ่ึ่งชำว
สเปนซ่ึงนบัถือศำสนำคริสต์คำทอลิกส่วนใหญ่เขำมีควำม
เช่ือวำ่ภูเขำน้ีเป็นสถำนท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 

เทีย่ง บริการอาหารกลาวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่กรุงบาเซโลน่า ชมความงามของเมืองบาร์เซโลนา จำกนั้น น าท่านเข้าชมภายในมหาวิหารซาก

ราด้า ฟามิเลียร์ (Sagrada Familia) สัญลกัษณ์แห่งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้ำงอยำ่ง
สวยงำมแปลกตำ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1882 เป็นผลงำนชั้นยอดท่ี
แสดงถึงอจัฉริยภำพของ อนัโตนี เกำด้ี สถำปนิกผูเ้ล่ือง
ช่ือ มหำวิหำรแห่งน้ี   น าท่านสู่ถนนช้อปป้ิงสายใหญ่ของ
บาร์ เซโลนา ถนนลารัมบลา  (Larambla)  ย่ำน ท่ี มี
ช่ือเสียงท่ีสุดของบำร์เซโลนำแหล่งท่องเท่ียวอนัเป็นท่ี
ช่ืนชอบของคนทุกวยั ถนนสำยเล็กๆ ท่ีมีควำมยำวเพียง  
1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่ำประทบัใจทั้งกลำงวนั
และกลำงคืน อิสระให้ท่ำนไดช้้อปป้ิงตำมอธัยำศยั ท่ำน
สำมำรถเลือกซ้ือสินคำ้และเส้ือผำ้แบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะชอ้ปป้ิงสินคำ้
แบรนด์เนมชั้นน ำซ่ึงมีร้ำน ตั้งอยู่ตลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือสินคำ้อำทิ LOUIS 
VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ NH COLLECTION HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่ 3 บาร์เซโลน่า – กเูอลปาร์ค - เรือส าราญ ALLURE OF THE SEAS  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ GUELL PARK (ชมภายใน) เป็น

คอมเพลกซ์สวนท่ีมีองคป์ระกอบดำ้นสถำปัตยกรรม ตั้งอยูบ่น
เขำเอลกำร์เมล ในเขตกรำเซีย เมืองบำร์เซโลนำ ออกแบบโดย
สถำปนิกชำว คำตำลนั อนัตอนี เกำดี และสร้ำงตั้งแต่ปี ค.ศ.
1900-1914 มีพื้นท่ีครอบคลุม 0.1718 ตร.กม ท ำให้เป็นหน่ึงใน



 

งำนดำ้นสถำปัตยกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรปใต ้โครงกำรน้ีเป็นส่วนหน่ึงในสถำนท่ีตั้งมรดกโลก ท่ี  เป็นงำนของ 
อนัตอนีเกำดี  

12.00 น ำท่ำนเชคอินข้ึนเรือส ำรำญท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกล ำใหม่ล่ำสุดของ Royal Caribbean “Allure SEAS” ซ่ึงเป็นเรือ
ส ำรำญท่ีจะเปิดปฐมฤกษ์ในเส้นทำงล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในปี 2018 ร่วมเป็นสักขีพยำนเปิดหน้ำ
ประวติัศำสตร์ของเรือส ำรำญท่ีจะทุบสถิติ เป็นเรือล ำใหญ่ท่ีสุดในโลก ประจ ำปี 2018 ด้วยระวำงเรือขนำด 
225,282 ตนั จุผูโ้ดยสำรไดก้ว่ำ 5,408 คน ห้อง 2700 ห้อง ชั้นโดยสำร 16 ชั้น พร้อมพนักงำนบนเรือทั้งหมด 
2,164 ท่ำน สระวำ่ยน ้ำ 3 สระ ลิฟท ์24 ตวั พร้อม Entertainment Complex ต่ำงๆ มำกกวำ่เรือล ำอ่ืน 

เทีย่ง  บริการอาหารเทีย่ง ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
บ่าย อสิระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศัยหรือสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรือ 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ ค ่านี้ พบกับกัปตันเรือและลูกเรือ พร้อมงานเลีย้ง Welcome 

Night หรือ Captain Night สุดหรู  เพ่ือเป็นการต้อนรับทุกท่านสู่เรือ Allure (แต่งกายแบบสากล) 
**ห้องพกั แบบ INSIDE  พกัผ่อนอย่างเต็มทีก่บัการเดินทางสุดแสนพเิศษบนเรือ Allure** 

วนัที่4  ปัลมา เดอมายอร์ก้า 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) น ำท่ำนเท่ียวชมเมืองปัลมำ เดอ มำยอร์กำ 

(Palma de Mallorca) แห่งหมู่เกำะมำยอร์กำ (Mallorca) 
หมู่เกำะแสนสวยในประเทศสเปน ซ่ึงตั้งอยูใ่นทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน เป็นเกำะใหญ่ท่ีสุดในหมู่เกำะแบลีแอริก 
เมืองหลวงของเกำะคือเมืองปัลมำเมืองซ่ึงเป็นจุดหมำย
ปลำยทำงกำรท่องเท่ียวในวนัหยดุท่ีไดรั้บควำมนิยมมำก 
น าท่านเดินทางสู่ ถ ้าแดรค (Drach Cave) แหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกำะมำยอร์กำ้ โดยถ ้ ำใต้
ดินแห่งน้ีถือว่ำเป็นหน่ึงในถ ้ ำใตดิ้นท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย ชมควำมงดงำมของธรรมชำติท่ีสรรค์สร้ำงหิน
งอกหินยอ้ย และทะเลสำบใตดิ้น 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) โบสถ์สไตล์โกธิคโรมนัคำทอลิก บำ้นคู่เมือง

ของเกำะมำยอร์กำ สร้ำงข้ึนตำมบญัชำของกษตัริยเ์จมส์ท่ี 1 แห่งอำรำกอนในปี ค.ศ. 1229 และเสร็จส้ินในปี ค.ศ.
1601 โดยใชเ้วลำร่วม 370 ปีในกำรก่อสร้ำง และไดมี้
กำรปรับปรุงตำมแบบฉบับของอันโตนิโอ เกำด้ี 
สถำปนิกและผูอ้อกแบบผูมี้ช่ือเสียงแห่งเมืองบำร์
เซโลน่ำในช่วงระหวำ่งปี ค.ศ.1901-1914 น าท่านเข้า
ชมความงดงามภายในมหาวิหารแห่งปัลมา ชมควำม
งำมของสถำปัตยกรรมสไตล์โกธิคโรมนัท่ีตกแต่ง
ดว้ยสถำปัตยกรรมท่ีสวยงำม ตกแต่งดว้ยกระจกลำย



 

สีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย จำกนั้นอิสระให้ท่ำนไดเ้ดินเล่นและเก็บภำพควำมสวยงำมของเมืองตำมอธัยำศยั 
หรือจะเลือกซ้ือของฝำก ของท่ีระลึกท่ีมีจ  ำหน่ำยมำกมำย 

14.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทยีบเรือปัลมา เดอ มายอร์กา 
16.00 น. เรือออกเดินทำงจำกท่ำเทียบเรือ ปัลมำ เดอ มำยอร์กำ มุ่งหนำ้สู่ท่ำเทียบเรือมำร์กเซย ์(โพรวองซ์) อิสระให้ท่ำน

พกัผอ่น บนเรือส ำรำญหรูตำมตำมอธัยำศยั ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำรหรือนัง่เล่นในคลบั เลำจน์ หรือ
ท ำกิจกรรมท่ีมีภำยในเรือส ำรำญมำกมำยไดต้ำมใจชอบไม่ว่ำจะเป็นช้อปป้ิงท่ีร้ำนขำยสินคำ้ปลอดภำษีบนเรือ 
(Duty Free) ส่วนสันทนำกำรอ่ืนๆ อีกมำกมำย กิจกรรมควำมบนัเทิงอนัหลำกหลำยท่ีท่ำนสำมำรถเลือกใช้
บริกำรบนเรือส ำรำญ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ // หลังอำหำรอิสระให้ท่ำนพกัผ่อนตำมอัธยำศัยหรือ
สนุกสนำนกบักิจกรรมบนเรือ 
**ห้องพกั แบบ INSIDE  พกัผ่อนอย่างเต็มทีก่บัการเดินทางสุดแสนพเิศษบนเรือ Allure** 

วนัที่ 5 โพรวองซ์ – อาเล่ส์ – เอก็ซ์ โพรวองซ์ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่ำ ณ ท่ำเทียบเรือมำร์กเซย ์(โพรวองซ์) ประเทศฝร่ังเศส จำกนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองอาเล่ส์

(Arles) เมืองประวติัศำสตร์โบรำณเก่ำแก่ และ
เป็นเมืองท่ีแวนโก๊ะ เคยอำศัยอยู่ท่ี น้ีก่อน จะ
เสียชีวิต เมืองน้ีตั้งอยู่ริมแม่น ้ ำโรน เป็นเมืองท่ี
 ค่ อนข้ำ ง มี คว ำมโดด เ ด่นในด้ำนของ
โบรำณสถำนส ำคัญท่ีมีมำตั้ งแต่ยุคสมัยโร
มำเนสก์ และองคก์ำรยูเนสโกยกให้เมืองอำเล่ส์ 
เป็นมรดกโลกไปในปี ค.ศ.1981 ในเขตเมืองเก่ำ
ท่ำนจะไดส้ัมผสัควำมเป็นเมืองโรมนัโบรำณ น าท่านชมโบสถ์ โทรแปรง (St.Trophime Church) เป็นโบสถ์ท่ี
สร้ำงข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 3 สร้ำงข้ึนในแบบของสถำปัตยกรรมโรมนั เป็นโบสถ์ท่ีบิชอบคนแรกของเมืองอำ
เล่ส์ไดอ้ยูส่ถำนท่ีแห่งนี้ น าท่านชมภายนอก สนามสู้วัวกระทิงตั้งแต่สมัยโรมัน (Les Arènes) ในปัจจุบนัท่ีน่ียงั
ถูกใชจ้ดังำนแสดงสู้ววักระทิง ประจ ำปีของเมือง Arles 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเอก็ซ์ ออง โพรวองส์” (Aix en Provence) ให้ท่ำนเดินเล่นชมเมืองเพื่อสัมผสักบัวิถีชีวิต

ของชำวโพรวองส์ กับผลิตภัณฑ์พื้นบ้ำน ผกั 
และผลไมส้ดๆจำกไร่ ตลำดดอกไมส้ด พร้อม
ชมอำคำรบ้ำนเรือนสไตล์บำร็อคท่ีหรูหรำ ซ่ึง
อดีตเคยเป็นเมืองเก่ำแก่ในสมยัโรมนั ท่ีมีควำม
รุ่งเรืองเป็นอย่ำงมำก ต่อมำมีกำรปรับปรุง และ
มีกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีสวยงำมมำกข้ึน ปัจจุบนั
จึงเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีควำมส ำคญัเมืองหน่ึง 



 

โดยเฉพำะช่วงท่ีมีเทศกำลดนตรีในเดือนกรกฎำคม จำกนั้นเดินทำงสู่ “เมืองมาร์เซย์” (Marseille) เมืองท่ำท่ี
ส ำคญัของประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองชำยหำดริเวยีร่ำท่ีงดงำม ซ่ึงไดช่ื้อวำ่เป็นประตูเมดิเตอร์เรเนียนของฝร่ังเศส  

16.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทยีบเรือมาร์กเซย์  
18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทยีบเรือมาร์กเซย์ มุ่งหน้าสู่ท่าเทยีบเรือลาสเปเซีย 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ // หลังอำหำรอิสระให้ท่ำนพกัผ่อนตำมอัธยำศัยหรือ

สนุกสนำนกบักิจกรรมบนเรือ 
**ห้องพกั แบบ INSIDE  พกัผ่อนอย่างเต็มทีก่บัการเดินทางสุดแสนพเิศษบนเรือ Allure** 

วนัที่6 ลา สเปเซีย – Fosdinovo – Lucca 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
08.30 น. เรือจอดเทียบท่ำ ณ ท่ำเทียบเรือเมืองลำ สเปเซีย น าท่านเทีย่วชมเมืองโฟสดินาโว (Fosdinovo) เป็นเมืองเล็กๆ ใน

ประเทศอิตำลี ท่ีมีประชำกร ประมำณเพียง 
4817 คน และเป็นท่ีตั้งของปรำสำท Fosdinovo 
castle อยู่ทำงตอนเหนือของแคว้นทัสคำนี 
(Tuscany) ปัจจุบันปรำสำทแห่งน้ีกลำยเป็น
พิพิธภณัฑ์ ภำยในจะมีห้องโถ่งกวำ้งขวำงและ
และห้องต่ำงๆจะมีเฟอร์นิเจอร์ต่ำงๆ ท่ีเก็บ
รักษำไวเ้ป็นอย่ำงดีภำยในยงัประกอบดว้ยปติ
มำกรรมต่ำงๆ ภำพวำด และส่ิงท่อท่ีมีตรำประจ ำตระกูลของ “Spino Fiorito” อีกดว้ย 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเที่ยวชมเมืองลุกกา (Lucca) เป็นเมืองคลำสสิกอีกเมืองหน่ึงในแควน้ทสัคำนี ท่ีมีช่ือเสียงของเหล่ำ

นกัท่องเท่ียวเป็นอยำ่งมำก เน่ืองจำกเมืองตั้งอยูบ่ริเวณทำงข้ึน
เทือกเขำแอลป์ จึงเป็นสถำนท่ีนักปีนเขำนิยมพกัท่ีเมืองน้ี 
ภำยในเมืองน้ีมีล่องร่อยของประวติัศำสตร์จำกซำกโบรำณ
ต่ำงๆตั้งแต่ศตวรรษท่ี 12 น ำท่ำนชม จตุัรัส ซำน มำติโน่ (San 
Martino Square) ใหท้่ำนเดินถ่ำยรูป และเดินเล่นจนเมือง 

16.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทยีบเรือเมืองลา สเปเซีย 
18.30 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือลา สเปเซีย เพ่ือมุ่งหน้าสู่ 

ท่าเรือ ชิวคิตาเวคเคีย 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ // หลังอำหำรอิสระให้ท่ำนพกัผ่อนตำมอัธยำศัยหรือ

สนุกสนำนกบักิจกรรมบนเรือ 
**ห้องพกั แบบ INSIDE  พกัผ่อนอย่างเต็มทีก่บัการเดินทางสุดแสนพเิศษบนเรือ Allure** 

วนัที่7 ชิวคิตาเวคเคยี – ทิโวรี – ปราสาทแกนโดลโฟ  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 



 

07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย น าท่านออกเดินทางสู่เมืองทิโวร่ี ดินแดนท่ีเป็นส่วนหน่ึงของแควน้ลำซิโอ 
(Lazio) ตวัเมืองทิโวร่ี ตั้งอยูบ่นหนำ้ผำสูง เหนือแม่น ้ ำอำเนียน (Aniene) ชมเนินเขำ TIBURTINE  ท่ำนจะได้
พบวำ่ทิวทศัน์สวยงำมสุดลูกหูลูกตำจะเปิดตอ้นรับปลุกประสำทสัมผสัทุกอยำ่งให้สดช่ืน มีชีวิตชีวำ โดยเฉพำะ
เหล่ำวลิล่ำพกัร้อนของชนชั้นสูงในสมยัก่อนเพื่อสัมผสักบัควำมโรแมนติกจบัใจ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ปราสาทแกนโดโฟ (Castel Gandolfo) คำสเตลแกนโดลโฟ พระต ำหนกัท่ีประทบัพกัร้อนของ

สมเด็จพระสันตะปำปำ เป็นสถำนท่ีศกัด์ิสิทธ์ิแห่งองคพ์ระประมุขแห่งคริสตจกัรโรมนัคำทอลิกมำนำนหลำย
ศตวรรษ ซ่ึงหมู่อำคำรพระต ำหนัก ณ ท่ีน้ีมีควำมพิเศษ
ตรงท่ีถือเป็นเขตกรรมสิทธ์ิของวำติกันแม้ว่ำมันจะอยู่
ภำยนอกก็ตำม ควำมท่ีท ำเลน้ีสวยงำมมองเห็นผืนน ้ ำสี
ครำมเบ้ืองล่ำงและอำกำศดีจึงเป็นท่ีท่ีจกัรพรรดิโรมนัทรง
เลือกเป็นท่ีประทบัมำตั้งแต่เม่ือ 2,000 ปีท่ีแลว้ จนต่อมำ ก็
กลำยเป็นสวนแบบอิตำเลียนท่ีร่มร่ืนและพระต ำหนกัของ
โป๊ปจอห์นปอลท่ี 2 ไดส้ร้ำงสระว่ำยน ้ ำข้ึนในท่ีประทบั
ฤดูร้อนเป็นคร้ังแรก สถำนท่ีพกัร้อนแห่งน้ีไดมี้บทเด่นข้ึนมำในหน้ำประวติัศำสตร์เม่ือยุคนำซีเรืองอ ำนำจไดมี้
ชำวยิวจ ำนวนหน่ึงเขำ้มำล้ีภยักำรถูกไล่ล่ำอยูใ่นท่ีแห่งน้ีซ่ึงภำยในมีฟำร์มเรือนกระจกและมีกำรเล้ียงสัตวเ์องจึง
เป็นเสบียงส ำคญัท่ีช่วยใหทุ้กคนอยูร่อดได ้ดงันั้นสถำนท่ีแห่งน้ีจึงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งองคผ์ูป้ระทบัและกบัน ้ ำพระทยัท่ี
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษยอ์ยำ่งไร้ขอบเขต 

16.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ 
18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทยีบเรือ ชิวคิตาเวคเคีย เพ่ือมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือเนเปิลส์ 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ // หลังอำหำรอิสระให้ท่ำนพกัผ่อนตำมอัธยำศัยหรือ

สนุกสนำนกบักิจกรรมบนเรือ 
**ห้องพกั แบบ INSIDE  พกัผ่อนอย่างเต็มทีก่บัการเดินทางสุดแสนพเิศษบนเรือ Allure** 

วนัที่ 8 เนเป้ิล – กาแซร์ตา – ปอมเปอ ี
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ เนเปิล ประเทศอิตาลี น าท่านเดินทาง

สู่เมืองกาแซร์ตา (Caserta) เมืองหลวงแห่งจงัหวดักำแซร์ตำ แห่ง
แวน้คัมปำเนียของอิตำลี น าท่านเข้าชมพระราชวังกาแซร์ตา 
(Palace of Caserta) เป็นอดีตพระรำชวงัท่ีประทบัของกษตัริย์
แห่งเนเปิลส์แห่งรำชวงศ์บูร์บง ท่ีตั้ งอยู่ ท่ี เมืองกำแซร์ตำใน
ประเทศอิตำลี พระรำชวงักำแซร์ตำเป็นหน่ึงในพระรำชวงัแบบ
บำโรกท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีสร้ำงข้ึนในยุโรปในคริสต์ศตวรรษท่ี 18 
พระรำชวงัแห่งน้ีไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ำร
ยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ในฐำนะท่ีเป็นงำนช้ินเลิศของยุคบำโรก 



 

กำรก่อสร้ำง  พระรำชวงักำแซร์ตำเร่ิมข้ึนในปี ค.ศ. 1752 โดยพระเจำ้ชำลส์ท่ี 7 แห่งเนเปิลส์ ผูท้รงท ำงำนอยำ่ง
ใกลชิ้ดกบัสถำปนิกลุยจี วนัวเีตลลี เม่ือทอดพระเนตรเห็นแบบจ ำลองส ำหรับพระรำชวงั พระเจำ้ชำลส์ก็ทรงพอ
พระทยัมำก แต่พระองคก์็มิไดมี้โอกำสท่ีจะไดบ้รรทมในพระรำชวงัแมแ้ต่เพียงคืนเดียว พระเจำ้ชำลส์ทรงสละ
รำชสมบติัในปี ค.ศ. 1759 เพื่อไปเป็นพระมหำกษตัริยส์เปน กำรก่อสร้ำงด ำเนินต่อมำโดยพระรำชโอรสองค์ท่ี
สำมและผูค้รองเนเปิลส์ต่อมำคือพระเจำ้เฟอร์ดินำนดท่ี์ 4 แห่งเนเปิลส์  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางเข้าสู่ “ เมืองปอมเปอี ”  น าชมเมืองโบราณ 2,000 ปี ที่ถูกท าลายโดยลาวาของภูเขาไฟ วิโซเวียส 

ซ่ึงภูเขาไฟลูกนี้ระเบิดเอาดินโคลนเถ้าถ่าน และหิน
ละลายทับถมจมลงไปในดินในช่ัวเวลาไม่กี่นาทีเม่ือ 
พ.ศ.662 ประชาชนนับหม่ืนต้องถูกฝังทั้งเป็นตายด้วย
ความทุกข์ทรมาน โดยไม่มีโอกาสหนีรอดออกมาได้
เลย และปอมเปอี ก็ถูกลืมไปจำกควำมทรงจ ำของ
ชำวโลกต่อมำได้มีกำรฟ้ืนฟูศึกษำประวัติศำสตร์
โบรำณช่ือปอมเปอีจึงถูกคน้พบแต่ไม่มีใครทรำบวำ่อยู่
ท่ีไหน จนกระทัง่ พ.ศ.2291 ไดพ้บร่องรอยของซำกเมือง เม่ือร้ือดินท่ีทบัถมออกมำหมดแลว้ก็พบซำกเมืองท่ี
ใหญ่โต และสร้ำงดว้ยหินอยำ่งแขง็แรง บำงแห่งพบ “ซากชาวปอมเปเอยีน และสัตว์เลีย้งของเขาที่ตายกลายเป็น
หินยังคงสภาพเดิมทุกประการ ” แต่ทวำ่ภำพนั้นจะเห็นลกัษณะของควำมหวำดกลวัต่อควำมตำยไดเ้ป็นอยำ่งดี
บำงคนนัง่เอำมือปิดหนำ้ตำยบำงคนนัง่ซบกบัก ำแพงบำ้นตำยก็มี ปอมเปอีจึงไดช่ื้อวำ่ “ซากเมืองแห่งความตาย ” 

16.30 น.  น าท่านกลบัสู่ท่าเทยีบเรือเนเปิลส์  
18.30 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือเนเปิลส์ เพ่ือมุ่งหน้าสู่ท่าเทยีบเรือบาร์เซโลน่า 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ / หลงัอำหำรอิสระให้ท่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยัหรือสนุกสนำน

กบักิจกรรมบนเรือ 
**ห้องพกั แบบ INSIDE  พกัผ่อนอย่างเต็มทีก่บัการเดินทางสุดแสนพเิศษบนเรือ Allure** 

วนัที่ 9 ร่วมสนุกพกัผ่อนกบักจิกรรม บนเรือส าราญสุดหรู 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 อสิระให้ท่านพักผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทาน

อาหารหรือน่ังเล่นในคลับ เลาจน์ หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญ
มากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปป้ิงที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ 
(Duty Free) และส่วนสันทนำกำรอ่ืนๆอีกมำกมำยกิจกรรมควำมบนัเทิงอนั
หลำกหลำยท่ีท่ำนสำมำรถเลือกใชบ้ริกำรบนเรือส ำรำญ เช่น  

Public Room :บำร์และเลำจน์ หอ้งสมุด หอ้งอินเตอร์เนต 
Entertainment :ชมโชวพ์ิเศษท่ีทำงเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลำจน์ บำร์

ต่ำงๆหลำกหลำย 



 

Sport and Activities :สระวำ่ยน ้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness :หอ้งสปำ หอ้งสตรีม บิวต้ี ซำลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมำกมำย  
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ พิเศษค ่าคืนก่อนการจากลา งานเลีย้งอ าลาของกัปตันเรือ (แต่ง

กายแบบสากล) 
หลงัอาหารอสิระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศัยหรือสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรือ 

 หมำยเหตุ***   ในคืนน้ีหวัหนำ้ทวัร์จะแจก ป้ำยผกูกระเป๋ำส ำหรับน ำลงจำกเรือใหแ้ก่ทุกท่ำน และในตอนกลำงคืนใหน้ ำกระเป๋ำของท่ำนไวห้นำ้
ห้องไปตั้งแต่กลำงดึกแลว้พนกังำนจะน ำกระเป๋ำของท่ำนไปเตรียมไว ้และค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆท่ีท่ำนใชจ่้ำยบนเรือ  จะถูกส่งมำให้
ท่ำนตรวจเช็คและช ำระในวนัรุ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 

 
วนัที่ 10 บาร์เซโลนา – ชมเมือง – ช้อปป้ิง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
05.00 น. เรือจอดเทยีบท่าทีท่่าเรือบาร์เซโลน่า 
08.00 น. น าท่านเชคเอาท์ออกจากเรือส าราญ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ 
 น าท่านขึ้นสู่จุดชมทิวทัศน์รอบตัวเมือง บนยอดเขา “มองต์จูอิค” Mont Juic เป็นเนินเขำในบำร์เซโลน่ำ ท่ีมี

ทศันียภำพอนังดงำม ทำงด้ำนตะวนัออกของเนินเขำยงัมีหน้ำผำสูงชันซ่ึงท ำหน้ำท่ีเป็นดัง่ก ำแพงเมือง ส่วน
ดำ้นบนเป็นท่ีตั้งของป้อมปรำกำรหลำยแห่ง 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านสู่ ลา โรคค่า เอาท์เลต (La Roca Village Shopping Center) เอำทเ์ลตแบรนด์เนมขนำดใหญ่ใกลเ้มือง

บำร์เซโลน่ำ มีสินคำ้แบรนด์เนมมำกมำย อำทิ เช่น Camper, Coach, Gucci, Guess, G-Star, Lacoste, Loewe, 
MaxMara, Ray Ban, Samsonite, Tag Heuer, Timberland, Versace, etc. อิสระให้ท่ำนชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั 
จำกนั้นไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 

22.30 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR142 

วนัที่ 11 โดฮา – กรุงเทพฯ  
05.40 เดินทางถึงสนามบิน โดฮา ประเทศการ์ต้า 
08.40 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR832 
19.00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 



 
*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน

ต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดนิทาง โดยบริษทัฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ เม่ือท่านท าการจองและช าระเงินมัดจ าแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับ
เง่ือนไขของทางบริษทัฯแล้ว 

 
อตัราค่าบริการ 

ช่วงออกเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

              พกัท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

ก.ย.-ต.ค. 2563 105,900 105,900 105,900 65,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 
 
 
 



 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-บำเซโรน่ำ-กรุงเทพฯ 

 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง  
 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ 

 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรรมธรรม)์ หำกอำยเุกิน 75 ปี ท่ำน ตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม 

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำยโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีำ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท่้ำนไม่วำ่ท่ำนจะผำ่นกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  
 ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ (16 EURO) 

 ค่ำทิปบริกร ท่ีคอยบริกำรในเรือ (120 USD) 

 บริกำรขนสมัภำระข้ึนลงเรือ 

 รวมค่ำหอ้งพกัภำษีท่ำเรือและค่ำบริกำรต่ำงๆภำยในเรือ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 % 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ระหว่างการท่องเทีย่ว โดยเฉลีย่ 100 บาท / ท่าน / วนั(หากท่านประทบัใจในการเดนิทาง)  



 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 50,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั และค่ำใชจ่้ำย
ส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และหรือ ผูร่้วมเดินทำง
ในคณะไม่สำมำรถผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืน
ให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวสิยั จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภยั
ธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศไม่วำ่ใน
กรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือวำ่ท่ำน
รับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษทัจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำกบริษทัจะตอ้งใช้เอกสำรต่ำงๆ

ท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถ
ยืน่วีซ่ำให้กบัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยื่นวีซ่ำดว้ยตวัเอง ตำมวนั 
และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวทวปียุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะยื่นวีซ่ำท่องเท่ียวทวีป
ยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำให้กบัทำงท่ำน 

 กรณวีซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
 ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
 ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋

มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้
ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

 ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรกของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่
ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยดึค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจงให้ท่ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพำหนะอยำ่ง
หน่ึงอยำ่งใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั 
ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   

หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย 20,000 บำท    

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  20 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  70 % ของรำคำทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  15 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

 



 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำยรับรอง
กรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละ

สถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือใหต้รง

กบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธ
วีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำร้องใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำง
บริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวน
ท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวี
ซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มเีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ที่จะเดนิทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน กำร
ปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรคืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจ
เปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 

 



 

 


