รหัสโปรแกรม : 17821 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

บาร์ เซโลน่ า - มหาวิหารซากราด้ า ฟามิเลียร์ - ปัลมา เดอ มายอร์ กา - ถา้ แดรค เข้ าชมมหาวิหารเลอซู - ฝรั่งเศส
เมืองอาเล่ส์ - เมืองเอ็กซ์ ออง โพรวองส์ - เมืองมาร์ กเซย์ - โพรวองซ์ - โฟสดินาโว - เมืองลุกกา - เมืองทิโวรี่
เนินเขา TIBURTINE - ปราสาทแกนโดโฟ - เนเปิ ล - พระราชวังกาแซร์ ตา - ปอมเปอี
ชมวิวเนินเขา Montjuïc - ช้ อปปิ้ งถนนลารัมบลา ของบาร์ เซโลน่ า
เพลิดเพลินกับการพักผ่ อน และ สนุกสนานกับกิจกรรมภายในเรื อ

กาหนดการเดินทาง
08-18 พ.ค.//10-20 ก.ค.//07-17 ส.ค.//18-28 ก.ย.//16-26 ต.ค. 2563
( กรุณาสารองทีน่ ั่งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที่ 1

กรุงเทพมหานคร

18.00
21.15

พร้ อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 ประตู 8 เคาน์ เตอร์ Q สายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์
ออกเดินทางสู่ กรุ งโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเทีย่ วบินที่ QR833

วันที่ 2

โดฮา – บาร์ เซโลน่ า – มองเซอร์ รัต – ซากราด้ า – ลาลัมบลา

00.25
01.40
07.40

ถึงกรุ งโดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปลีย่ นเครื่ อง)
ออกเดินทางสู่ เมืองบาร์ เซโลน่ า โดยสายการบิน กาต้ าแอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR137
ถึงเมืองบาร์ เซโลน่ า (BARCELONA) หลังผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว นาท่ านเดินทางสู่ เขามองเซอร์ รัต
(Montserrat) ที่สูงถึง 1,236 เมตร นำท่ำนเข้ำชมวิหำรซำน
ตำมำเรี ย (Santa Maria de Montserrat) อันศักดิ์ สิทธิ์ ซึ่ ง
ภำยในวิ ห ำรมี ศิ ล ปกรรมที่ ง ดงำมตระกำรตำมำกมำย
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ประติมำกรรมรู ปปั้ นที่ตกแต่งบนอำคำร
ทั้งหลำยที่งดงำม ภำยในวิหำร ประดิ ษฐำนพระแม่มำรี ดำ
(Black Madonna หรื อThe Virgin of Montserrat) อยูซ่ ่ ึ งชำว
สเปนซึ่ งนับถือศำสนำคริ สต์คำทอลิกส่ วนใหญ่เขำมีควำม
เชื่อว่ำภูเขำนี้เป็ นสถำนที่ศกั ดิ์สิทธิ์
บริการอาหารกลาวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งบาเซโลน่ า ชมความงามของเมืองบาร์ เซโลนา จำกนั้น นาท่ านเข้ าชมภายในมหาวิหารซาก
ราด้ า ฟามิเลียร์ (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่ งสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้ำงอย่ำง
สวยงำมแปลกตำ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1882 เป็ นผลงำนชั้นยอดที่
แสดงถึงอัจฉริ ยภำพของ อันโตนี เกำดี้ สถำปนิ กผูเ้ ลื่ อง
ชื่อ มหำวิหำรแห่ งนี้ นาท่ านสู่ ถนนช้ อปปิ้ งสายใหญ่ ของ
บาร์ เซโลนา ถนนลารั ม บลา (Larambla) ย่ ำ นที่ มี
ชื่ อเสี ยงที่ สุดของบำร์ เซโลนำแหล่งท่องเที่ยวอันเป็ นที่
ชื่นชอบของคนทุกวัย ถนนสำยเล็กๆ ที่มีควำมยำวเพียง

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่ำประทับใจทั้งกลำงวันและกลำงคืน อิสระให้ท่ำนได้ช้อปปิ้ งตำมอัธยำศัย ท่ำน
สำมำรถเลือกซื้ อสิ นค้ำและเสื้ อผ้ำแบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรื อจะช้อปปิ้ งสิ นค้ำ
แบรนด์เนมชั้นนำซึ่ งมีร้ำน ตั้งอยู่ตลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่ำนสำมำรถเลือกซื้ อสิ นค้ำอำทิ LOUIS
VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอื่นๆ
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่

NH COLLECTION HOTEL หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่ 3

บาร์ เซโลน่ า – กูเอลปาร์ ค - เรื อสาราญ ALLURE OF THE SEAS

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ GUELL PARK (ชมภายใน) เป็ น
คอมเพลกซ์สวนที่มีองค์ประกอบด้ำนสถำปั ตยกรรม ตั้งอยูบ่ น
เขำเอลกำร์ เมล ในเขตกรำเซี ย เมืองบำร์ เซโลนำ ออกแบบโดย
สถำปนิ กชำว คำตำลัน อันตอนี เกำดี และสร้ ำงตั้งแต่ปี ค.ศ.
1900-1914 มีพ้นื ที่ครอบคลุม 0.1718 ตร.กม ทำให้เป็ นหนึ่งใน
งำนด้ำนสถำปั ตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปใต้ โครงกำรนี้ เป็ น
ส่ วนหนึ่งในสถำนที่ต้ งั มรดกโลก ที่ เป็ นงำนของ อันตอนีเกำดี
นำท่ำนเชคอินขึ้นเรื อสำรำญที่ใหญ่ที่สุดในโลกลำใหม่ล่ำสุ ดของ Royal Caribbean “Allure SEAS” ซึ่ งเป็ นเรื อ
ส ำรำญที่ จ ะเปิ ดปฐมฤกษ์ ใ นเส้ น ทำงล่ อ งทะเลเมดิ เ ตอร์ เ รเนี ย นในปี 2018 ร่ ว มเป็ นสั ก ขี พ ยำนเปิ ดหน้ ำ
ประวัติศ ำสตร์ ของเรื อส ำรำญที่ จะทุ บสถิ ติ เป็ นเรื อลำใหญ่ที่ สุดในโลก ประจำปี 2018 ด้วยระวำงเรื อขนำด
225,282 ตัน จุ ผูโ้ ดยสำรได้กว่ำ 5,408 คน ห้อง 2700 ห้อง ชั้นโดยสำร 16 ชั้น พร้ อมพนักงำนบนเรื อทั้งหมด
2,164 ท่ำน สระว่ำยน้ ำ 3 สระ ลิฟท์ 24 ตัว พร้อม Entertainment Complex ต่ำงๆ มำกกว่ำเรื อลำอื่น
บริการอาหารเทีย่ ง ณ ห้ องอาหารภายในเรื อสาราญ
อิสระให้ ท่านพักผ่ อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
บริ การอาหารค่า ณ ห้ องอาหารภายในเรื อสาราญ ค่านี้ พบกับกัปตันเรื อและลูกเรื อ พร้ อมงานเลีย้ ง Welcome
Night หรื อ Captain Night สุ ดหรู เพื่อเป็ นการต้ อนรับทุกท่ านสู่ เรื อ Allure (แต่ งกายแบบสากล)
**ห้ องพัก แบบ INSIDE พักผ่อนอย่างเต็มทีก่ บั การเดินทางสุ ดแสนพิเศษบนเรื อ Allure**

12.00

เทีย่ ง
บ่ าย
ค่า

วันที่4

ปัลมา เดอมายอร์ ก้า

เช้ า
08.00 น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อจอดเทียบท่ าที่ ท่ าเรื อปั ลมา เดอ มายอร์ กา (Palma
de Mallorca) นำท่ำนเที่ยวชมเมืองปั ลมำ เดอ มำยอร์ กำ
(Palma de Mallorca) แห่ งหมู่เกำะมำยอร์ กำ (Mallorca)
หมู่เกำะแสนสวยในประเทศสเปน ซึ่ งตั้งอยูใ่ นทะเลเมดิ
เตอร์ เรเนี ยน เป็ นเกำะใหญ่ที่สุดในหมู่เกำะแบลี แอริ ก

เทีย่ ง
บ่ าย

14.00 น.
16.00 น.

ค่า

เมืองหลวงของเกำะคือเมืองปั ลมำเมืองซึ่ งเป็ นจุดหมำยปลำยทำงกำรท่องเที่ยวในวันหยุดที่ได้รับควำมนิ ยมมำก
นาท่ านเดินทางสู่ ถา้ แดรค (Drach Cave) แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของเกำะมำยอร์ กำ้ โดยถ้ ำใต้ดินแห่ งนี้
ถือว่ำเป็ นหนึ่งในถ้ ำใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ชมควำมงดงำมของธรรมชำติที่สรรค์สร้ำงหิ นงอกหิ นย้อย
และทะเลสำบใต้ดิน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเดินทางสู่ มหาวิหารเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) โบสถ์สไตล์โกธิ คโรมันคำทอลิก บ้ำนคู่เมือง
ของเกำะมำยอร์ กำ สร้ำงขึ้นตำมบัญชำของกษัตริ ยเ์ จมส์ที่ 1 แห่งอำรำกอนในปี ค.ศ. 1229 และเสร็ จสิ้ นในปี ค.ศ.
1601 โดยใช้เวลำร่ วม 370 ปี ในกำรก่อสร้ำง และได้มี
กำรปรั บ ปรุ ง ตำมแบบฉบับ ของอัน โตนิ โ อ เกำดี้
สถำปนิ ก และผูอ้ อกแบบผูม้ ี ชื่ อเสี ย งแห่ ง เมื องบำร์
เซโลน่ำในช่วงระหว่ำงปี ค.ศ.1901-1914 นาท่ านเข้ า
ชมความงดงามภายในมหาวิหารแห่ งปัลมา ชมควำม
งำมของสถำปั ตยกรรมสไตล์โกธิ ค โรมันที่ ตกแต่ ง
ด้วยสถำปั ตยกรรมที่สวยงำม ตกแต่งด้วยกระจกลำย
สี ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย จำกนั้นอิสระให้ท่ำนได้
เดิ นเล่ นและเก็ บภำพควำมสวยงำมของเมื องตำมอัธ ยำศัย หรื อจะเลื อกซื้ อของฝำก ของที่ ระลึ กที่ มีจำหน่ ำ ย
มำกมำย
นาท่ านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อปัลมา เดอ มายอร์ กา
เรื อออกเดินทำงจำกท่ำเทียบเรื อ ปั ลมำ เดอ มำยอร์ กำ มุ่งหน้ำสู่ ท่ำเทียบเรื อมำร์ กเซย์ (โพรวองซ์) อิสระให้ท่ำน
พักผ่อน บนเรื อสำรำญหรู ตำมตำมอัธยำศัย ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำรหรื อนัง่ เล่นในคลับ เลำจน์ หรื อ
ทำกิ จกรรมที่มีภำยในเรื อสำรำญมำกมำยได้ตำมใจชอบไม่ว่ำจะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้ำนขำยสิ นค้ำปลอดภำษีบนเรื อ
(Duty Free) ส่ วนสันทนำกำรอื่ นๆ อี กมำกมำย กิ จกรรมควำมบันเทิ งอันหลำกหลำยที่ ท่ำนสำมำรถเลื อกใช้
บริ กำรบนเรื อสำรำญ
บริ ก ารอาหารค่ า ณ ห้ อ งอาหารภายในเรื อ ส าราญ // หลัง อำหำรอิ ส ระให้ ท่ ำ นพัก ผ่อ นตำมอัธ ยำศัย หรื อ
สนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรื อ
**ห้ องพัก แบบ INSIDE พักผ่ อนอย่ างเต็มทีก่ บั การเดินทางสุ ดแสนพิเศษบนเรื อ Allure**

วันที่ 5

โพรวองซ์ – อาเล่ส์ – เอ็กซ์ โพรวองซ์

เช้ า
09.00 น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อจอดเทียบท่ำ ณ ท่ำเทียบเรื อมำร์ กเซย์ (โพรว
องซ์) ประเทศฝรั่งเศส จำกนั้นนาท่ านเดินทางสู่
เมืองอาเล่ ส์ (Arles) เมืองประวัติศำสตร์ โบรำณ
เก่ำแก่ และเป็ นเมืองที่แวนโก๊ะ เคยอำศัยอยู่ที่น้ ี
ก่อน จะเสี ยชี วิต เมืองนี้ ต้ งั อยูร่ ิ มแม่น้ ำโรน เป็ น
เมืองที่ ค่อนข้ำงมีควำมโดดเด่นในด้ำนของ

เทีย่ ง
บ่ าย

16.00 น.
18.00 น.
ค่า

โบรำณสถำนสำคัญที่มีมำตั้งแต่ยคุ สมัยโรมำเนสก์ และองค์กำรยูเนสโกยกให้เมืองอำเล่ส์ เป็ นมรดกโลกไปในปี
ค.ศ.1981 ในเขตเมื อ งเก่ ำ ท่ ำ นจะได้ สั ม ผัส ควำมเป็ นเมื อ งโรมัน โบรำณ น าท่ า นชมโบสถ์ โทรแปรง
(St.Trophime Church) เป็ นโบสถ์ที่สร้ำงขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 3 สร้ำงขึ้นในแบบของสถำปั ตยกรรมโรมัน เป็ น
โบสถ์ที่บิชอบคนแรกของเมืองอำเล่ส์ได้อยูส่ ถำนที่แห่งนี้ นาท่านชมภายนอก สนามสู้ ววั กระทิงตั้งแต่ สมัยโรมัน
(Les Arènes) ในปั จจุบนั ที่นี่ยงั ถูกใช้จดั งำนแสดงสู ้ววั กระทิง ประจำปี ของเมือง Arles
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางสู่ “เมืองเอ็กซ์ ออง โพรวองส์ ” (Aix en Provence) ให้ท่ำนเดินเล่นชมเมืองเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิต
ของชำวโพรวองส์ กับ ผลิ ต ภัณฑ์ พ้ื น บ้ำ น ผัก
และผลไม้สดๆจำกไร่ ตลำดดอกไม้สด พร้ อม
ชมอำคำรบ้ำนเรื อนสไตล์บำร็ อคที่ หรู หรำ ซึ่ ง
อดี ตเคยเป็ นเมืองเก่ำแก่ในสมัยโรมัน ที่มีควำม
รุ่ งเรื องเป็ นอย่ำงมำก ต่อมำมีกำรปรับปรุ ง และ
มีกำรก่อสร้ ำงอำคำรที่สวยงำมมำกขึ้น ปั จจุบนั
จึงเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีควำมสำคัญเมืองหนึ่ ง
โดยเฉพำะช่ ว งที่ มี เ ทศกำลดนตรี ในเดื อ น
กรกฎำคม จำกนั้นเดินทำงสู่ “เมืองมาร์ เซย์ ” (Marseille) เมืองท่ำที่สำคัญของประเทศฝรั่งเศส เป็ นเมืองชำยหำด
ริ เวียร่ ำที่งดงำม ซึ่งได้ชื่อว่ำเป็ นประตูเมดิเตอร์ เรเนียนของฝรั่งเศส
นาท่ านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อมาร์ กเซย์
เรื อออกเดินทางจากท่ าเทียบเรื อมาร์ กเซย์ มุ่งหน้ าสู่ ท่าเทียบเรื อลาสเปเซีย
บริ ก ารอาหารค่ า ณ ห้ อ งอาหารภายในเรื อ ส าราญ // หลัง อำหำรอิ ส ระให้ ท่ ำ นพัก ผ่อ นตำมอัธ ยำศัย หรื อ
สนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรื อ
**ห้ องพัก แบบ INSIDE พักผ่ อนอย่ างเต็มทีก่ บั การเดินทางสุ ดแสนพิเศษบนเรื อ Allure**

วันที่6

ลา สเปเซีย – Fosdinovo – Lucca

เช้ า
08.30 น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อจอดเทียบท่ำ ณ ท่ำเทียบเรื อเมืองลำ สเปเซี ย นาท่านเทีย่ วชมเมืองโฟสดินาโว (Fosdinovo) เป็ นเมืองเล็กๆ ใน
ประเทศอิ ต ำลี ที่ มี ป ระชำกร ประมำณเพี ย ง
4817 คน และเป็ นที่ต้ งั ของปรำสำท Fosdinovo
castle อยู่ ท ำงตอนเหนื อ ของแคว้น ทัส คำนี
(Tuscany) ปั จ จุ บ ัน ปรำสำทแห่ ง นี้ กลำยเป็ น
พิพิธภัณฑ์ ภำยในจะมีห้องโถ่งกว้ำงขวำงและ
และห้ อ งต่ ำ งๆจะมี เ ฟอร์ นิ เ จอร์ ต่ ำ งๆ ที่ เ ก็ บ
รักษำไว้เป็ นอย่ำงดี ภำยในยังประกอบด้วยปติ
มำกรรมต่ำงๆ ภำพวำด และสิ่ งท่อที่มีตรำประจำตระกูลของ “Spino Fiorito” อีกด้วย

เทีย่ ง
บ่ าย

16.00 น.
18.30 น.
ค่า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเที่ยวชมเมื อ งลุก กา (Lucca) เป็ นเมื องคลำสสิ ก อีก เมืองหนึ่ ง ในแคว้น ทัส คำนี ที่ มี ชื่อเสี ยงของเหล่ ำ
นักท่องเที่ยวเป็ นอย่ำงมำก เนื่ องจำกเมืองตั้งอยูบ่ ริ เวณทำงขึ้น
เทื อ กเขำแอลป์ จึ ง เป็ นสถำนที่ นัก ปี นเขำนิ ย มพัก ที่ เ มื อ งนี้
ภำยในเมื องนี้ มีล่ องร่ อยของประวัติศ ำสตร์ จำกซำกโบรำณ
ต่ำงๆตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 นำท่ำนชม จัตุรัส ซำน มำติโน่ (San
Martino Square) ให้ท่ำนเดินถ่ำยรู ป และเดินเล่นจนเมือง
นาท่ านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อเมืองลา สเปเซีย
เรื อ ออกเดิ นทางจากท่ า เทีย บเรื อ ลา สเปเซี ย เพื่ อ มุ่ งหน้ า สู่
ท่าเรื อ ชิวคิ ตาเวคเคีย
บริ ก ารอาหารค่ า ณ ห้ อ งอาหารภายในเรื อ ส าราญ // หลัง อำหำรอิ ส ระให้ ท่ ำ นพัก ผ่อ นตำมอัธ ยำศัย หรื อ
สนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรื อ
**ห้ องพัก แบบ INSIDE พักผ่ อนอย่ างเต็มทีก่ บั การเดินทางสุ ดแสนพิเศษบนเรื อ Allure**

วันที่7

ชิวคิ ตาเวคเคีย – ทิโวรี – ปราสาทแกนโดลโฟ

เช้ า
07.00 น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อเทียบท่ า ณ ท่ าเรื อชิ วิคตาเวคเคีย นาท่ านออกเดินทางสู่ เมืองทิโวรี่ ดินแดนที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของแคว้นลำซิ โอ
(Lazio) ตัวเมืองทิโวรี่ ตั้งอยูบ่ นหน้ำผำสู ง เหนื อแม่น้ ำอำเนี ยน (Aniene) ชมเนินเขำ TIBURTINE ท่ำนจะได้
พบว่ำทิวทัศน์สวยงำมสุ ดลูกหู ลูกตำจะเปิ ดต้อนรับปลุกประสำทสัมผัสทุกอย่ำงให้สดชื่ น มีชีวิตชี วำ โดยเฉพำะ
เหล่ำวิลล่ำพักร้อนของชนชั้นสู งในสมัยก่อนเพื่อสัมผัสกับควำมโรแมนติกจับใจ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางสู่ ปราสาทแกนโดโฟ (Castel Gandolfo) คำสเตลแกนโดลโฟ พระตำหนักที่ประทับพักร้อนของ
สมเด็จพระสันตะปำปำ เป็ นสถำนที่ศกั ดิ์สิทธิ์ แห่ งองค์พระประมุขแห่ งคริ สตจักรโรมันคำทอลิกมำนำนหลำย
ศตวรรษ ซึ่ ง หมู่ อำคำรพระตำหนัก ณ ที่ น้ ี มี ค วำมพิ เศษ
ตรงที่ ถื อเป็ นเขตกรรมสิ ท ธิ์ ของวำติ ก ัน แม้ว่ำ มัน จะอยู่
ภำยนอกก็ ตำม ควำมที่ ท ำเลนี้ ส วยงำมมองเห็ นผืนน้ ำ สี
ครำมเบื้องล่ำงและอำกำศดีจึงเป็ นที่ที่จกั รพรรดิโรมันทรง
เลือกเป็ นที่ประทับมำตั้งแต่เมื่อ 2,000 ปี ที่แล้ว จนต่อมำ ก็
กลำยเป็ นสวนแบบอิตำเลียนที่ร่มรื่ นและพระตำหนักของ
โป๊ ปจอห์นปอลที่ 2 ได้สร้ ำงสระว่ำยน้ ำขึ้ นในที่ ประทับ
ฤดูร้อนเป็ นครั้งแรก สถำนที่พกั ร้ อนแห่ งนี้ ได้มีบทเด่นขึ้นมำในหน้ำประวัติศำสตร์ เมื่อยุคนำซี เรื องอำนำจได้มี
ชำวยิวจำนวนหนึ่ งเข้ำมำลี้ภยั กำรถูกไล่ล่ำอยูใ่ นที่แห่ งนี้ ซ่ ึ งภำยในมีฟำร์ มเรื อนกระจกและมีกำรเลี้ยงสัตว์เองจึง

เทีย่ ง
บ่ าย

16.00 น.
18.00 น.
ค่า

เป็ นเสบียงสำคัญที่ช่วยให้ทุกคนอยูร่ อดได้ ดังนั้นสถำนที่แห่งนี้จึงศักดิ์สิทธิ์ ท้ งั องค์ผปู ้ ระทับและกับน้ ำพระทัยที่
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่ำงไร้ขอบเขต
นาท่ านเดินทางกลับสู่ เรื อสาราญ
เรื อออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อ ชิวคิ ตาเวคเคีย เพื่อมุ่งหน้ าสู่ ท่ าเรื อเนเปิ ลส์
บริ ก ารอาหารค่ า ณ ห้ อ งอาหารภายในเรื อ ส าราญ // หลัง อำหำรอิ ส ระให้ ท่ ำ นพัก ผ่อ นตำมอัธ ยำศัย หรื อ
สนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรื อ
**ห้ องพัก แบบ INSIDE พักผ่ อนอย่ างเต็มทีก่ บั การเดินทางสุ ดแสนพิเศษบนเรื อ Allure**

วันที่ 8

เนเปิ้ ล – กาแซร์ ตา – ปอมเปอี

เช้ า
07.00 น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อเทียบท่ า ณ ท่ าเทียบเรื อ เนเปิ ล ประเทศอิตาลี นาท่ านเดินทางสู่ เมืองกาแซร์ ตา (Caserta) เมืองหลวงแห่ ง
จังหวัดกำแซร์ ตำ แห่ งแว้นคัมปำเนี ยของอิตำลี นาท่ านเข้ าชมพระราชวังกาแซร์ ตา (Palace of Caserta) เป็ น
อดีตพระรำชวังที่ประทับของกษัตริ ยแ์ ห่ งเนเปิ ลส์ แห่ งรำชวงศ์บูร์
บง ที่ต้ งั อยูท่ ี่เมืองกำแซร์ ตำในประเทศอิตำลี พระรำชวังกำแซร์ ตำ
เป็ นหนึ่งในพระรำชวังแบบบำโรกที่ใหญ่ที่สุดที่สร้ำงขึ้นในยุโรป
ในคริ สต์ศตวรรษที่ 18 พระรำชวัง แห่ งนี้ ไ ด้รับกำรขึ้ นทะเบี ย น
เป็ นมรดกโลกโดยองค์กำรยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ในฐำนะที่เป็ น
งำนชิ้นเลิศของยุคบำโรก กำรก่อสร้ำง พระรำชวังกำแซร์ ตำเริ่ ม
ขึ้ น ในปี ค.ศ. 1752 โดยพระเจ้ำ ชำลส์ ที่ 7 แห่ ง เนเปิ ลส์ ผู ้ท รง
ทำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับสถำปนิ กลุยจี วันวีเตลลี เมื่อทอดพระเนตร
เห็นแบบจำลองสำหรับพระรำชวัง พระเจ้ำชำลส์ ก็ทรงพอพระทัย
มำก แต่ พ ระองค์ก็ มิ ไ ด้มี โ อกำสที่ จ ะได้บ รรทมในพระรำชวัง
แม้แต่เพียงคื นเดี ยว พระเจ้ำชำลส์ ทรงสละรำชสมบัติในปี ค.ศ.
1759 เพื่อไปเป็ นพระมหำกษัตริ ยส์ เปน กำรก่อสร้ ำงดำเนิ นต่อมำโดยพระรำชโอรสองค์ที่สำมและผูค้ รองเน
เปิ ลส์ต่อมำคือพระเจ้ำเฟอร์ดินำนด์ที่ 4 แห่งเนเปิ ลส์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ “ เมืองปอมเปอี ” นาชมเมืองโบราณ 2,000 ปี ที่ถูกทาลายโดยลาวาของภูเขาไฟ วิโซเวียส
ซึ่ งภู เขาไฟลู ก นี้ระเบิ ด เอาดิ นโคลนเถ้ า ถ่ า น และหิ น
ละลายทับ ถมจมลงไปในดิ นในชั่ ว เวลาไม่ กี่นาทีเมื่ อ
พ.ศ.662 ประชาชนนับหมื่นต้ องถูกฝังทั้งเป็ นตายด้ วย
ความทุ กข์ ทรมาน โดยไม่ มีโอกาสหนี รอดออกมาได้
เลย และปอมเปอี ก็ ถู ก ลื ม ไปจำกควำมทรงจ ำของ
ชำวโลกต่ อ มำได้ มี ก ำรฟื้ นฟู ศึ ก ษำประวัติ ศ ำสตร์
โบรำณชื่อปอมเปอีจึงถูกค้นพบแต่ไม่มีใครทรำบว่ำอยู่

เทีย่ ง
บ่ าย

16.30 น.
18.30 น.
ค่า

วันที่ 9

ที่ไหน จนกระทัง่ พ.ศ.2291 ได้พบร่ องรอยของซำกเมือง เมื่อรื้ อดิ นที่ ทบั ถมออกมำหมดแล้วก็พบซำกเมืองที่
ใหญ่โต และสร้ำงด้วยหิ นอย่ำงแข็งแรง บำงแห่งพบ “ซากชาวปอมเปเอียน และสั ตว์เลีย้ งของเขาที่ตายกลายเป็ น
หินยังคงสภาพเดิมทุกประการ ” แต่ทว่ำภำพนั้นจะเห็นลักษณะของควำมหวำดกลัวต่อควำมตำยได้เป็ นอย่ำงดี
บำงคนนัง่ เอำมือปิ ดหน้ำตำยบำงคนนัง่ ซบกับกำแพงบ้ำนตำยก็มี ปอมเปอีจึงได้ชื่อว่ำ “ซากเมืองแห่ งความตาย ”
นาท่ านกลับสู่ ท่าเทียบเรื อเนเปิ ลส์
เรื อเดินทางออกจากท่ าเรื อเนเปิ ลส์ เพื่อมุ่งหน้ าสู่ ท่าเทียบเรื อบาร์ เซโลน่ า
บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารภายในเรื อสาราญ / หลังอำหำรอิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรื อสนุ กสนำน
กับกิจกรรมบนเรื อ
**ห้ องพัก แบบ INSIDE พักผ่ อนอย่ างเต็มทีก่ บั การเดินทางสุ ดแสนพิเศษบนเรื อ Allure**

ร่ วมสนุกพักผ่อนกับกิจกรรม บนเรื อสาราญสุ ดหรู

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในเรื อสาราญ
อิสระให้ ท่านพักผ่ อน บนเรื อสาราญหรู ตามอัธยาศัย ท่ านสามารถเลือกรับประทาน
อาหารหรื อ นั่ ง เล่ น ในคลับ เลาจน์ หรื อ ท ากิจ กรรมที่มี ภ ายในเรื อ ส าราญ
มากมายได้ ตามใจชอบ ไม่ ว่าจะเป็ นช้ อปปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้ าปลอดภาษีบนเรื อ
(Duty Free) และส่ วนสันทนำกำรอื่นๆอีกมำกมำยกิจกรรมควำมบันเทิงอัน
หลำกหลำยที่ท่ำนสำมำรถเลือกใช้บริ กำรบนเรื อสำรำญ เช่น
Public Room :บำร์และเลำจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต
Entertainment :ชมโชว์พิเศษที่ทำงเรื อมีจดั แสดงหรื อจะเลื อกนัง่ เล่นในคลับ เลำจน์ บำร์
ต่ำงๆหลำกหลำย
Sport and Activities :สระว่ำยน้ ำ สปอร์ ทคอร์ ท ฟิ ตเนต มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness :ห้องสปำ ห้องสตรี ม บิวตี้ ซำลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมำกมำย
เทีย่ ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารภายในเรื อสาราญ
ค่า
บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารภายในเรื อสาราญ พิเศษค่าคืนก่ อนการจากลา งานเลีย้ งอาลาของกัปตันเรื อ (แต่ ง
กายแบบสากล)
หลังอาหารอิสระให้ ท่านพักผ่ อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
หมำยเหตุ*** ในคืนนี้หวั หน้ำทัวร์จะแจก ป้ ำยผูกกระเป๋ ำสำหรับนำลงจำกเรื อให้แก่ทุกท่ำน และในตอนกลำงคืนให้นำกระเป๋ ำของท่ำนไว้หน้ำ
ห้องไปตั้งแต่กลำงดึ กแล้วพนักงำนจะนำกระเป๋ ำของท่ำนไปเตรี ยมไว้ และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆที่ท่ำนใช้จ่ำยบนเรื อ จะถูกส่ งมำให้
ท่ำนตรวจเช็คและชำระในวันรุ่ งขึ้น

วันที่ 10

บาร์ เซโลนา – ชมเมือง – ช้ อปปิ้ ง

เช้ า
05.00 น.
08.00 น.

22.30

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อจอดเทียบท่าทีท่ ่าเรื อบาร์ เซโลน่ า
นาท่านเชคเอาท์ออกจากเรื อสาราญ พร้ อมรับกระเป๋าสั มภาระ
นาท่ านขึ้นสู่ จุดชมทิวทัศน์ รอบตัวเมือง บนยอดเขา “มองต์ จูอิค” Mont Juic เป็ นเนิ นเขำในบำร์ เซโลน่ ำ ที่มี
ทัศนี ยภำพอันงดงำม ทำงด้ำนตะวันออกของเนิ นเขำยังมี หน้ำผำสู งชันซึ่ งทำหน้ำที่ เป็ นดัง่ กำแพงเมื อง ส่ วน
ด้ำนบนเป็ นที่ต้ งั ของป้ อมปรำกำรหลำยแห่ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านสู่ ลา โรคค่ า เอาท์ เลต (La Roca Village Shopping Center) เอำท์เลตแบรนด์เนมขนำดใหญ่ใกล้เมือง
บำร์ เซโลน่ำ มีสินค้ำแบรนด์เนมมำกมำย อำทิ เช่น Camper, Coach, Gucci, Guess, G-Star, Lacoste, Loewe,
MaxMara, Ray Ban, Samsonite, Tag Heuer, Timberland, Versace, etc. อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้ งตำมอัธยำศัย
จำกนั้นได้เวลำอันสมควรนำท่ำนออกเดินทำงสู่ สนำมบิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินการ์ ต้า แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR142

วันที่ 11

โดฮา – กรุงเทพฯ

05.40
08.40
19.00

เดินทางถึงสนามบิน โดฮา ประเทศการ์ ต้า
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินการ์ ต้า แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR832
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เทีย่ ง
บ่ าย

*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้ า อากาศ,การล่ าช้ าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ ใน
ต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษทั ฯ ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ูนาทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ
ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสินใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ เมื่อท่ านทาการจองและชาระเงินมัดจาแล้ ว บริษัทฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับ
เงื่อนไขของทางบริษทั ฯแล้ว

อัตราค่าบริการ
ช่ วงออกเดินทาง

ผู้ใหญ่ พกั
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี พักท่านเดียว / ห้ อง
ห้ องละ 2 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิม่
( มีเตียงเสริม )

08-18 พ.ค. 2563

103,900

103,900

103,900

65,900

10-20 ก.ค.//07-17 ส.ค.
18-28 ก.ย.//16-26 ต.ค. 2563

109,900

109,900

109,900

65,900

105,900

105,900

105,900

65,900

ต้ องการเดินทางโดยชั้ นธุรกิจ Business Class กรุ ณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-บำเซโรน่ำ-กรุ งเทพฯ
ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ชำนำญเส้นทำง
ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรรมธรรม์) หำกอำยุเกิน 75 ปี ท่ำน ต้องซื้อประกันเพิ่ม
ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่ วีซ่ำยุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่วำ่ ท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรื อไม่ก็ตำม
ค่ำทิปพนักงำนขับรถ (16 EURO)
ค่ำทิปบริ กร ที่คอยบริ กำรในเรื อ (120 USD)
บริ กำรขนสัมภำระขึ้นลงเรื อ
รวมค่ำห้องพักภำษีท่ำเรื อและค่ำบริ กำรต่ำงๆภำยในเรื อ

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรี ด, ค่ำเครื่ องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร
ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรี ด , ค่ำเครื่ องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ระหว่ างการท่ องเทีย่ ว โดยเฉลีย่ 100 บาท / ท่ าน / วัน(หากท่ านประทับใจในการเดินทาง)

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณำจองล่วงหน้ำพร้อมชำระงวดแรก 50,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์สำเนำหน้ำหนังสื อเดินทำง Passport มำยังบริ ษทั และค่ำใช้จ่ำย
ส่วนที่เหลือกรุ ณำชำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถทำกรุ๊ ปได้อย่ำงน้อย 20 ท่ำน และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทำง
ในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซึ่งในกรณี น้ ี ทำงบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรื อจัดหำคณะทัวร์อื่น
ให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจำเป็ น สุดวิสยั จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ใน
กรณี ที่สูญหำย สู ญเสี ยหรื อได้รับบำดเจ็บ ที่ นอกเหนื อควำม รั บผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่ น กำรนัดหยุดงำน ภัย
ธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
เนื่องจำกรำยกำรทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จ หำกท่ำนสละสิ ทธิ์กำรใช้บริ กำรใดๆตำมรำยกำร หรื อถูกปฏิเสธกำรเข้ำ และออกประเทศไม่วำ่ ใน
กรณี ใดก็ตำม ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรื อทั้งหมด ไม่วำ่ จะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ จะขอถือว่ำท่ำน
รับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ















ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้สู ารองทีน่ ั่งครบ 25 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่ องจำกบริ ษทั
จะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆที่เป็ นกรุ๊ ปในกำรยืน่ วีซ่ำ อำทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์มมำจำกทำงยุโรป ,ประกันกำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำน
จะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่ วีซ่ำให้กบั ทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง
หากในช่ วงทีท่ ่ านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทำงบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยว ซึ่ งทำงท่ำนจะต้องเดินทำงมำยื่นวี
ซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอำนวยควำมสะดวก
เอกสารต่ างๆทีใ่ ช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเทีย่ วทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็ นผูก้ ำหนดออกมำ มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ ำหนด ท่ำนที่มีควำมประสงค์
จะยืน่ วีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณำจัดเตรี ยมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของ
ท่ำน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลำง และอำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่ วีซ่ำเท่ำนั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กบั ทำงท่ำน
กรณีวซี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้วำ่ จะผ่ำนหรื อไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ
ค่ ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบินทีอ่ อกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตัว๋ เป็ นเอกสำรที่สำคัญในกำรยืน่ วีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ ตัว๋
เครื่ องบินถ้ำออกตัว๋ มำแล้วจะต้องทำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 4560 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตัว๋ ท่ำนจะเสี ยแต่ค่ำมัดจำตัว๋ ตำมจริ งเท่ำนั้น
ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจำห้องใน 2 คืนแรกของกำร
เดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันที่เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริ ษทั จะแจ้งให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำร
ชี้แจงให้ท่ำนเข้ำใจ
หากท่ านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
ทางบริ ษัทเริ่ มต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภู มิ กรณี ท่ำนเดิ นทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรื อต่ำงประเทศ และจะสำรองตัว๋
เครื่ องบิน หรื อพำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่ วนนี้ เพรำะเป็ นค่ำใช้จ่ำย
ที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริ ษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยำนพำหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบิน
หรื อ กรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 20,000 บำท

ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 20 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จำ่ ย 70 % ของรำคำทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 วัน - เก็บค่ำบริ กำรทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ตวั ที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้ำพำสปอร์ ตว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทำง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิ ชย์หรื อใบทะเบียนกำรค้ำที่มีชื่อผูเ้ ดินทำง อำยุยอ้ นหลังไม่เกิน 3
เดือนนับจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองกำรทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษ ในกำรออกจดหมำยรับรอง
กรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจำกต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภำษำอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละ
สถำนทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณำสะกดชื่อให้ตรง
กับหน้ำพำสปอร์ ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนำที่ท่ำนจะใช้ยนื่ วีซ่ำ (ใช้เวลำดำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วันทำกำร)
* เด็กต้องทำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรื อมำรดำ
*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริ บูรณ์ / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั้งสองคน
ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่ งจดหมำยต้องออกโดยที่วำ่ กำรอำเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบัตร 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุ ด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วำ่ ท่ำนจะถูกปฏิเสธ
วีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนี ยมที่ได้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่กต็ อ้ งชำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสั มภาษณ์ ทางบริษทั ฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุ ภำพ ทั้งนี้ทำง
บริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้ำหน้ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวน
ท่ำนจัดส่ งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจำกกำรขอวี
ซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนำมของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านที่มเี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่ านั้น กำร
ปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
กำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจ
เปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ นหลัก

