
 
 
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 23958   ( (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง 25 ตุลำคม – 01 พฤศจกิำยน 2565(ห้องพกัแบบมระเบียง) 

 อติำล ี– ชมควำมยิง่ใหญ่ของกรุงโรม – บันไดสเปน – น ำ้พุเทรวี ่– โคลอสเซียม – วำติกนั 
เมืองโรม – ช้อปป้ิง / ล่องเรือส ำรำญ  Wonder of The Seas / ปำร์ตีต้้อนรับสุดอลงักำร / ไลน์อำหำรนำนำชำติ 
บริกำรเรือระดับโลกแบรนด์ ROYAL CARRIBEAN – เนเป้ิล – เมืองเนเป้ิล – ชมปอมเปอ ี– เมืองโบรำณ 

สเปน – บำเซโลน่ำ – ซำนตำ มำเรีย เดอ มองเซรัต – ช้อปป้ิง ลำลมับลำ – ซำกรำด้ำ ฟำมิเลยี – ช้อปป้ิง ลำ โลก้ำ เอำท์เลท์  

(กรุณาส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยืน่วซ่ีา) 
 

พกัห้องพกัแบบมรีะเบียง(BALCONY) บรรยำกำศดีพร้อมววิทะเลแสนสวยทุกห้อง 
ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกและกจิกรรมควำมบันเทงิที่ท่ำนสำมำรถเลือกใช้บริกำรบนเรือส ำรำญ  

 บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต โรงภาพยนตร์ หุ่นยนตช์งเคร่ืองด่ืมสุดเจ๋ง 
 ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั 
 เลาจน์ บาร์ต่างๆ หลากหลาย สไตล ์คาสิโน 
 ดิสโกเ้ธค หอ้งเล่นเกม สระวา่ยน ้า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 
 หอ้งสปา หอ้งสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ดูเพิ่มเติมไดท่ี้ https://youtu.be/FaCiGAymtYc 
ขั้นตอนในกำร CHECK IN เรือส ำรำญ : เตรียมพาสปอร์ตของทุกท่านใหพ้ร้อม / เอกสารหอ้ง (ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการ
เอกสารและน าใหท้่านในช่วงเช็คอิน) Passport ส าหรับผูท่ี้ท  าการฉีดวคัซีนเรียบร้อย / ใบ Test Covid 19 และเอกสารทางการ
แพทยห์ลงัจากท าการ check in แลว้ลูกคา้จะไดรั้บ บตัร SEA PASS บตัรใบน้ีใชส้ าหรับใชจ่้ายบนเรือ ท่านสามารถเลือกให้
ช าระเป็นเงินสดหรือตดัผา่นบตัรเครดิตไดห้ลงัจากนั้นเชิญท่านเขา้พกัห้องและท ากิจกรรมบนเรือ ตามอธัยาศยั 

https://youtu.be/FaCiGAymtYc


 

 

 

วนัองัคำรที่ 25 ต.ค.65(1)        ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
17.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์  

สายการบินการ์ตา้ร์แอร์เวย ์
20.40 ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินการ์ตาร์แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR835   
23.30 ถึงสนามบินกรุงโดฮา แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัพุธที่ 26 ต.ค.65(2)         โรม – นครรัฐวำตกินั – โคลอสเซียม – น ำ้พุเทรวี ่– บันไดสเปน 
02.30 ออเดินทางสู่กรุงโรมโดยสายการบินการ์ตาร์แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR115 
07.15 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฟูมิชิโน่ ประเทศอิตาลี น าท่านรับสัมภาระตรวจด่านผา่นคนเขา้เมืองเดินทางสู่ กรุง

โรม เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของแควน้
ลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยูท่างตอนกลาง
ของประเทศ มีประวติัศาสตร์ยาวนานมากกวา่ 
2,800 ปี น าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ “ นครรัฐ
วาติกนั ” “ ประเทศเอกราช ” หรือ “ รัฐอิสระท่ี
เล็กท่ีสุดในโลก ” น าท่านเขา้ชมภายในของ 
“มหาวหิารเซนตปี์เตอร์” (ขอสงวนสิทธ์ิในการ
งดการเขา้ชมภายในมหาวหิารเซนตปี์เตอร์ ใน
กรณี มีการจดังานพิธีต่างๆ ซ่ึงไม่อาจเขา้ชมได ้
หรือในกรณี   คิวต่อแถวในการเขา้ชมยาวมาก
เพื่อไม่ใหเ้ป็นผลกระทบกบัรายการท่องเท่ียวอ่ืนๆในโปรแกรมทวัร์) ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีใหญ่และส าคญัท่ีสุดในนคร
รัฐวาติกนั เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของพระศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกท่ีมีขนาด “ ใหญ่ท่ีสุดในโลก ” ไดรั้บการออกแบบ
โดย “ไมเคิล แองเจลโล” น าท่านเขา้สู่ภายในมหาวหิารซ่ึงประดบัประดาไปดว้ยงานศิลปะช้ินเอกมากมาย อาทิเช่น “ปิ
เอตา้” (The Pieta) รูปแกะสลกัหินอ่อนแม่พระ
มารีอุม้พระศพของพระเยซูเจา้ไวบ้นตกั 
จากนั้นรถโคช้แล่นผา่นสถานท่ีส าคญัต่างๆ 
พร้อมชมสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ภายในกรุง
โรม อาทิ “จตุัรัสเวเนเซีย” Piazza Venezia 
จตุรัสท่ียิง่ใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผา่นชมระเบียง
ปาลาสโซ สถานท่ีใชก้ล่าวสุนทรพจน์ของมุส
โสลินีในโอกาสต่างๆ “อนุสาวรียพ์ระเจา้วคิ
เตอร์ เอม็มานูเอ็ลท่ี 2” ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นพระบิดา
ของชาว  อิตาลี “ประตูชยัคอนสแตนติน” สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและท่ีมาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้นผา่น
ชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  “โรมนัฟอร่ัม” น าท่านถ่ายภาพคู่กบั “สนามกีฬาโคลอส
เซียม” 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก สนามกีฬากลางแจง้ขนาดใหญ่ท่ีมีโครงสร้างเกือบสมบูรณ์ตั้งอยูใ่จกลางกรุง
โรม  โดยนบัเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีการสร้างข้ึนมาในสมยัอาณาจกัรโรมนั ระหวา่งทาง ท่านจะ
สามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ของกรุงโรม 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99


 

บ่าย น าท่านท่านชมความสวยงามของ “น ้ าพุเทรวี่” ซ่ึง
เป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของกรุงโรม น ้าพุแห่งน้ี เร่ิม
เป็นท่ีรู้จักและมีช่ือเสียงจากภาพยนตร์เร่ือง  " 
Three Coins in the Fountain " นักท่องเท่ียวท่ีได้
เดินทางมาเยี่ยมชมน ้ าพุแห่งน้ีมีความเช่ือกันว่า 
การโยนเหรียญลงไปแล้วจะได้กลบัมาเยือนกรุง
โรมอีกคร้ัง น าท่านเดินทางต่อไปยงั “ ย่านบนัได
สเปน ” สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และเป็น
สัญลกัษณ์อีกอย่างหน่ึงของกรุงโรม  เป็นสถานท่ี
นดัพบของหนุ่มสาววยัรุ่นของอิตาลีซ่ึงในเขตบริเวณน้ีเตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมโรมนัท่ีสวยงาม ใหท้่านไดถ่้ายภาพไว้
เป็นท่ีระลึก  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   
พกัที่: Holiday Inn Rome - Eur Parco Dei Medici หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัพฤหัสฯที่ 27 ต.ค.65(3)       โรม – เอำท์เลท็ โรมำโน่ – ลงเรือ Wonder of The Seas  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั    

 น าท่านช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์ชั้นน านานาชาติ อิสระกบัการ ช้อปป้ิงสินคา้ตามรสนิยมแบรนด์ช่ือดงันานาชนิด อาทิ 
น ้ าหอม เส้ือผา้ กระเป๋า กระเป๋าเดินทาง เคร่ืองส าอาง เป็นศูนยเ์อาทเ์ล็ทท่ีใหญ่และมีสินคา้หลากหลายท่ีสุด มีเวลาให้
ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม อาทิ BIALETTI, Calvin Klein, D&G, DIESEL, Paul Smith, POLO, LEVI'S, REPLAY 
ฯลฯ *** เพ่ือควำมสะดวกในกำรชอปป้ิงอสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย *** 

บ่าย น าท่านเช็ค-อิน ลงเรือส าราญท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกล าใหม่ล่าสุดของ Royal Caribbean “Wonder of The Seas” ซ่ึง
เป็นเรือส าราญท่ีจะเปิดปฐมฤกษใ์นเส้นทางล่องทะเล
เมดิเตอร์เรเนียนในปี 2018 ร่วมเป็นสักขีพยานเปิดหนา้
ประวติัศาสตร์ของเรือส าราญท่ีจะทุบสถิติ เป็นเรือล า
ใหญ่ท่ีสุดในโลก ประจ าปี 2018 ดว้ยระวางเรือขนาด 
225,282 ตนั จุผูโ้ดยสารไดก้วา่ 5,408 คน หอ้ง 2,700 
หอ้ง ชั้นโดยสาร 16 ชั้น พร้อมพนกังานบนเรือทั้งหมด 
2,164 ท่าน สระวา่ยน ้า 3 สระ ลิฟท ์24 ตวั พร้อม 
Entertainment Complex ต่างๆ มากกวา่เรือล าอ่ืน 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ ค ่ำนี ้พบกบักปัตันเรือและลูกเรือ พร้อมงำนเลีย้ง Captain night 
สุดหรู  เพ่ือเป็นกำรต้อนรับทุกท่ำนสู่เรือ Wonder of The Seas (แต่งกำยแบบสำกล) 

**หอ้งพกั แบบมีระเบียง(Balcony) พกัผอ่นอยา่งเตม็ท่ีกบัการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Wonder of The Seas ** 

 
 
 



 

วนัศุกร์ที่ 28 ต.ค.65(4)         เนเป้ิล – ปอมเปอ ี– เมืองโบรำณ – เรือ Wonder of The Seas 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 
07.00 เรือส าราญเทียบท่า ณ ท่าเรือ Naples เมืองชายฝ่ังส าคญัของอิตาลี น าท่านเดินทางสู่ “เมืองปอมเปอี” ชมเมืองโบราณ 

2,000 ปี ท่ีถูกท าลายโดยลาวาของภูเขาไฟ วิโซเวียส ซ่ึงภูเขาไฟลูกน้ีระเบิดเอาดินโคลนเถา้ถ่าน และหินละลายทบัถม
จมลงไปในดินในชั่วเวลาไม่ก่ีนาทีเม่ือ ค.ศ.
119 ต่อมาได้มีการฟ้ืนฟูศึกษาประวติัศาสตร์
โบราณปอมเปอีข้ึน และในปี ค.ศ.1748 ไดพ้บ
ร่องรอยของซากเมือง เ ม่ือร้ือดินท่ีทับถม
ออกมาหมดแลว้ก็พบซากเมืองท่ีใหญ่โต และ
สร้างดว้ยหินอย่างแข็งแรง บางแห่งพบ ‘ซาก
ชาวปอมเปเอียน’ และสัตวเ์ล้ียงของเขาท่ีตาย
กลายเป็นหินยงัคงสภาพเดิมทุกประการไดเ้วลาน าท่านกลบัสู่เรือ Allure of The Seas 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 
บ่าย อิสระท่านเดินเล่นท่าเรือเมืองเนเป้ิลส์ ท่ีมีประวติัเก่าแก่ ยาวนาน เป็นเมืองท่ีมีบทบาทส าคญัในคาบสมุทรอิตาลีมา

ตลอด 2,800 ปี ตั้งอยูท่ี่ชายฝ่ังดา้นตะวนัตกของอิตาลี ก่ึงกลางระหวา่งพื้นท่ีภูเขาไฟสองแห่ง คือ ภูเขาไฟวสุิเวยีส และ
กมัปีเฟลเกรย ์ผา่นยา่นท่าเรือ ปราสาทเดลโลโว สร้างในสมยัวลิเลียมท่ี 1 แห่งอองจู และต่อเติมใหม่ในปี ค.ศ.1532 
โดยนกัออกแบบของสเปน ดอน เปโดร เดอ โทเลโด ้  

17.00 เรือ Wonder of The Seas ออกจากท่าเรือมุ่งหนา้สู่สเปน 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 

**หอ้งพกั แบบมีระเบียง(Balcony) พกัผอ่นอยา่งเตม็ท่ีกบัการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Wonder of The Seas ** 

วนัเสำร์ที่ 29 ต.ค.65(5)         เรือ Wonder of The Seas ล่องทะเล – อสิระพกัผ่อนตำมอธัยำศัย 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 
 อิสระใหท้่านพกัผอ่น บนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือ

นัง่เล่นในคลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่
ว่าจะเป็นช้อปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการ
อ่ืนๆอีกมากมายกิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใช้บริการบน
เรือส าราญ เช่น  

 Public Room :บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด หอ้งอินเตอร์เนต 
 Entertainment :ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลบั เลาจน์ 

บาร์ต่างๆหลากหลาย 
 Sport and Activities :สระวา่ยน ้า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 
 Spa and Wellness :หอ้งสปา หอ้งสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย  



 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
หมายเหตุ...ในคืนน้ีหวัหนา้ทวัร์จะแจก ป้ายผกูกระเป๋าส าหรับน าลงจากเรือใหแ้ก่ทุกท่าน และในตอนกลางคืนให้น ากระเป๋าของ
ท่านไวห้นา้ห้องไปตั้งแต่กลางดึกแลว้พนกังานจะน ากระเป๋าของท่านไปเตรียมไว ้และค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีท่านใชจ่้ายบนเรือ  จะถูก
ส่งมาใหท้่านตรวจเช็คและช าระในวนัรุ่งข้ึน 

**หอ้งพกั แบบมีระเบียง(Balcony) พกัผอ่นอยา่งเตม็ท่ีกบัการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Wonder of The Seas ** 

วนัอำทิต์ที่ 30 ต.ค.65(6)        ท่ำเรือบำเซโลน่ำ – ซำนตำมำเรีย เดอ มองเซอรัต  
      ชมวหิำรซำกรำด้ำฟำมิเลยี – ช้อปป้ิงย่ำนลำ ลมับลำ  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 
 น าท่านเดินทางสู่เขามองเซอร์รัต (Montserrat) ท่ีสูงถึง 1,236 เมตร น าท่านเขา้ชมวิหารซานตามาเรีย (Santa Maria de 

Montserrat) อันศักด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงภายในวิหารมี
ศิลปกรรม ท่ี งดงามตระการตามากมาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประติมากรรมรูปป้ันท่ี
ตกแต่งบนอาคารทั้ งหลายท่ีงดงาม ภายใน
วิหาร ประดิษฐานพระแม่มารีด า  (Black 
Madonna หรือThe Virgin of Montserrat) อยู่
ซ่ึงชาวสเปนซ่ึงนับถือศาสนาคริสต์คาทอลิก
ส่วนใหญ่เขามีความเช่ือว่าภูเขาน้ีเป็นสถานท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิ 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่กรุงบาเซโลน่า ชมความงามของเมืองบาร์เซโลนา 

จากนั้น น าท่านเขา้ชมภายในมหาวหิารซากราดา้ ฟามิเลียร์ (Sagrada 
Familia) สัญลกัษณ์แห่งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบ
ก่อสร้างอยา่งสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1882 เป็นผลงานชั้นยอดท่ี
แสดงถึงอจัฉริยภาพของ อนัโตนี เกาด้ี สถาปนิกผูเ้ล่ืองช่ือ มหาวหิาร
แห่งน้ี  น าท่านสู่ถนนชอ้ปป้ิงสายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ยา่นท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของบาร์เซโล
นาแหล่งท่องเท่ียวอนัเป็นท่ีช่ืนชอบของคนทุกวยั ถนนสายเล็กๆ ท่ีมีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่า



 

ประทบัใจทั้งกลางวนัและกลางคืน อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้และเส้ือผา้แบรนด์
เนมทั้ง  
H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมชั้นน าซ่ึงมีร้าน ตั้งอยูต่ลอดแนวถนน Passeig 
de gracia ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้อาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ 

ค ่า บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: HOTEL  FRONT AIR CONGRESS หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัจนัทร์ที่ 31 ต.ค.65(7)  บำเซโลน่ำ – มองจูอคิ – คมันู – เข้ำชมปำร์คกเูอล  
      ช้อปป้ิง ลำ โลก้ำ เอำท์เลท – สนำมบินบำร์เซโลนำ – โดฮำ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านข้ึนสู่จุดชมทิวทศัน์รอบตวัเมือง บนยอดเขา “มองตจู์อิค” Mont Juic เป็นเนินเขาในบาร์เซโลน่า ท่ีมีทศันียภาพ

อนังดงาม ทางดา้นตะวนัออกของเนินเขายงัมีหนา้ผาสูงชนัซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นดัง่ก าแพงเมือง ส่วนดา้นบนเป็นท่ีตั้งของ
ป้อมปราการหลายแห่ง จากนั้นแวะถ่ายรูปดา้นหนา้
ของ “สนามฟุตบอลคมัป์นู” Camp Nou สนาม
ฟุตบอลสโมสร “ทีมบาร์เซโลน่า” สโมสรสเปนท่ี
ประสบความส าเร็จและมีความยิง่ใหญ่ระดบัโลก น า
ท่านเดินทางสู่ GUELL PARK (ชมภายใน)  เป็น
คอมเพลกซ์สวนท่ีมีองคป์ระกอบดา้นสถาปัตยกรรม 
ตั้งอยูบ่นเขาเอลการ์เมล ในเขตกราเซีย เมืองบาร์เซโล
นา ออกแบบโดยสถาปนิกชาว คาตาลนั อนัตอนี เกา
ดี และสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1900-1914 มีพื้นท่ีครอบคลุม 
0.1718 ตร.กม ท าใหเ้ป็นหน่ึงในงานดา้นสถาปัตยกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรปใต ้โครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึงในสถานท่ีตั้ง
มรดกโลกท่ีเป็นงานของ อนัตอนี เกาดี   

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมชั้นน ามากมายท่ี La Roca Outlets อาทิ Armani , Burberry , Calvin Klein , Coach , 

Escada , FC Barcelona official store , Gucci , Guess , Hugo Boss , Kipling , L’OCCITANE , Levi’s , Lacoste , Loewe 
, Michael Kors , Nike , POLO , PUMA , Ray-Ban , Samsonite , Superdry , Swarovski , Swatch , TAGHEUER , Tommy 
Hilfiger , The North Face , Timberland , TUMI , Versace , Zwiliing , Zegna ฯลฯ  

18.00 ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะท่านเดินทางสู่สนามบิน 
21.35 เดินทางสู่สนามบินโดฮา ดว้ยสายการบินการ์ตาร์เท่ียวบินท่ี QR142 

วนัองัคำรที่ 1 พ.ย.65(8)  โดฮำ – กรุงเทพมหำนคร 

05.25 ถึงสนามบินกรุงโดฮา น าท่านเปล่ียนเคร่ืองสู่กรุงเทพฯ 
07.15 ออกเดินทางกลบัสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินการ์ตาร์ เท่ียวบินท่ี QR832 
17.45  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 



 

************************************************************************* 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าชา้อนั

เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการ
เดินทาง โดย เวลิด ์คอนเน็คชัน่ส์  ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการ
ตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-โรม // บาเซโลน่า-กรุงเทพฯ  
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
3. ค่าหอ้งพกัในเรือส าราญ Wonder of the Seas (Royal Caribbean) หอ้งพกัแบบมีระเบียง (Balcony) 
4. ค่าภาษีเรือและค่าเทียบท่าเรือ 
5. ค่าทิปพนกังานในเรือทั้งหมด 
6. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่น

แถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุม
ต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

7. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
8. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่วา่ท่านจะผา่น

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (10 ยโูร) 

อตัรำค่ำบริกำร 25 ต.ค. 65 – 01 พ.ย.65 (Balcony) 
ประเภทห้อง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

ห้องแบบมรีะเบียงทุกห้อง  75,900 75,900 69,900 18,900 
* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 

** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 



 

4. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (800 บาท) 
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
6. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่น่ัง และกำรช ำระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท เม่ือจอง พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 

และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 

ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืน
เงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมำยเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และ
อ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่าน
ท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

4. กรณวีซ่ีำทีท่่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่

ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน 
และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋
ตามจริงเท่านั้น 



 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 
2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% 
ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 

การันตีท่ีนั่งกบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วนัข้ึนไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรย่ืนวซ่ีำ (ต้องมำโชว์ตวัที่สถำนทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่ำน) 
 หนังสือเดินทำง (ตัวจริง) ทีเ่หลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ำยสี ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ขนำด 1.5 x 2 นิ้ว จ ำนวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแว่นตา 

ไม่ยิม้เห็นฟัน ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด  

*** กรณค้ีำขำย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส ำเนำใบรับรองจำกกระทรวงพำณชิย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง 
หรือส าเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณพีนักงำนและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิม
งาน พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณข้ีำรำชกำร: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อม
สลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณนัีกเรียนและนักศึกษำ: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ี
ศึกษาอยู ่อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 หนังสือแสดงกำรเคล่ือนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่
บัญชีระบุอยู่ทุกหน้ำ (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 
หลกั สามารถแนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวนั ) 

 หนังสือรับรองจำกธนำคำร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค า
ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยูโรโซน) 



 

กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการ
ขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตัวจริง / ไม่สำมำรถถ่ำยเอกสำรได้ ) 

***ในกรณเีป็น บิดำ/มำรดำ/บุตร, สำมี/ภรรยำ และญำติ (สำมำรถรับรองค่ำใช้จ่ำยให้กนัได้) *** 

 กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ โดยระบุ
ประเทศและวนัเดินทาง (ตัวจริง) 

 ส ำเนำบัตรประชำชน   / ส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ 1 ชุด / ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด (กรณอีำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี) 

 ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณหีม้ำย) / ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกุล อย่ำงละ 1 ชุด (ถ้ำ
มี) 

*** กรณทีีส่ถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตัวจริงทั้งหมด ไปในวนันัดสัมภำษณ์ด้วย *** 

***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ำงอ่ืนเพิ่มเติม ตำมดุลพินิจของสถำนทูต อย่ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรุณำเตรียมเอกสำร
เพิม่เติมให้ครบถ้วน ตำมทีส่ถำนทูตขอ เพ่ือควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนุมัติ ออกวซ่ีำส ำหรับสถำนทูต ***   

 กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้า่
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีีท่่ำนยกเลกิกำรเดินทำงภำยหลงัจำกได้วซ่ีำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลกิวซ่ีำ 
 ของท่ำน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่
ระบุเท่ำน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า
ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออก
เดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 

 

 

 



 

 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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