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10 วนั ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
(เรือล ำใหญ่ที่สุดในโลกปี 2016… BCN) 

Royal Caribbean Harmony of the SEAs!!! 
บำร์เซโลนำ – ปัลมำ เดอ มำยอร์กำ – โพรวองซ์ – ลำ สเปเซีย – ชิงเกว่ แตร์เร  

 ริโอ แมกจิโอเร – โรม – ปอมเปอ ี– เนเป้ิล – บำร์เซโลนำ 
 

 
15-24 ตุลำคม 2559 

เร่ิมต้นที่…. 124,900 บำท 
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(ห้องพกัแบบมรีะเบยีง.... Balcony Sea View)  
(พเิศษ!! รำคำนีร้วมทัวร์พำเที่ยวทุกประเทศ ไม่รวมค่ำวซ่ีำเชงเก้น) 

 

ขอสงวนสิทธ์ิหำกเรือมีกำรปรับเปลีย่นท่ำเทยีบเรือ ซ่ึงทำงทวัร์จะท ำกำรแจ้งให้ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำต่อไป 

Harmony of the SEAs!.....“เรือส ำรำญล ำใหญ่ทีสุ่ดในโลกปี 
2016” 

 

 
 

ประเภทห้องพกั (เตยีงสำมำรถแยกเป็น เตยีงคู่ได้) 
 

ห้องพกัมีระเบียงววิทะเล  (Ocean View with Balcony) 

 
 

10 วนั ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
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(เรือล ำใหญ่ที่สุดในโลกปี 2016) 
Royal Caribbean Harmony of the SEAs!!! 

บำร์เซโลนำ – ปัลมำ เดอ มำยอร์กำ – โพรวองซ์ – ลำ สเปเซีย – ชิงเกว่ แตร์เร - ริโอ แมกจโิอเร – ปอมเปอ ี– เนเป้ิล  
 

วนัแรก กรุงเทพมหำนคร  
 

22.00 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ได้ท่ีเคาน์เตอร์เชคอิน T (แถว T 14-18) ประตูทางเข้าท่ี 9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ส (EK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

วนัทีส่อง ดูไบ – บำร์เซโลนำ 
 

01.05 น. ออกเดินทางสู่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเท่ียวบิน EK 385 (ใช้เวลาบินประมาณ 6.45 
ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายผา่น จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯมีบริการ อาหารค ่า 
ระหวา่งเท่ียวบินสู่ มหานครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

04.45 น. เดินทางถึงนครดูไบแวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน EK185 อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบินดูไบ ซ่ึงมีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย 

08.15 น.  ออกเดินทางจากสนามบินดูไบ (DXB) สู่สนามบินบาร์เซโลนา (BCN) โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ส 
บริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ชม.) 

13.25 น. เดินทางถึงสนามบินบาร์เซโลนา ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 

15.00 น. น าท่านเชคอินข้ึนเรือส ำรำญทีใ่หญ่ที่สุดในโลก ล ำใหม่ล่ำสุดของ Royal Caribbean “Harmony of the SEAs” 
ซ่ึงเป็นเรือส าราญท่ีจะเปิดปฐมฤกษ์ในเส้นทางล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในปี 2016 ร่วมเป็นสักขีพยานเปิด
หนา้ประวติัศาสตร์ของเรือส าราญท่ีจะทุบสถิติ เป็นเรือล ำใหญ่ที่สุดในโลก ประจ ำปี 2016 ด้วยระวำงเรือขนำด 
226,000 ตัน จุผู้โดยสำรได้กว่ำ 5,000 คน พร้อม Entertainment Complex ขนาดใหญ่ ท่ีพร้อมให้บริการบนเรือ
ส าราญระดบัโลกล าน้ี 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
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วนัทีส่ำม ปัลมำ เดอ มำยอร์ก้ำ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca)  

น าท่านเท่ียวชมเมืองปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) แห่ง หมู่เกาะมายอร์กา (Mallorca) หมู่เกาะ
แสนสวยในประเทศสเปน ซ่ึงตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเกาะใหญ่ท่ีสุดในหมู่เกาะแบลีแอริก เมือง
หลวงของเกาะคือเมืองปัลมา เมืองซ่ึงเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวในวนัหยดุท่ีไดรั้บความนิยมมาก น า
ท่านเดินทางสู่ ถ ้ าแดรค (Drach Cave) แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะมายอร์กา้ โดยถ ้าใตดิ้นแห่งน้ี
ถือว่าเป็นหน่ึงในถ ้ าใตดิ้นท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย ชมความงดงามของธรรมชาติท่ีสรรค์สร้างหินงอกหิน
ยอ้ย และทะเลสาบใตดิ้น  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ มหาวหิารเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) โบสถส์ไตลโ์กธิคโรมนัคาทอลิก คู่บา้นคู่เมือง
ของเกาะมายอร์กา สร้างข้ึนตามบญัชาของกษตัริยเ์จมส์ท่ี 1 แห่งอารากอนในปี ค.ศ. 1229 และเสร็จส้ินในปี 
ค.ศ.1601 โดยใช้เวลาร่วม 370 ปีในการก่อสร้าง และได้มีการปรับปรุงตามแบบฉบบัของอนัโตนิโอ เกาด้ี 
สถาปนิกและผูอ้อกแบบผูมี้ช่ือเสียงแห่งเมืองบาร์เซโลน่าในช่วงระหวา่งปี ค.ศ.1901-1914 น าท่านเขา้ชมความ
งดงามภายในมหาวิหารแห่งปัลมา ชมความงามของสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคโรมันท่ีตกแต่งด้วย
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ตกแต่งดว้ยกระจกลายสีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย จากนั้นอิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่น
และเก็บภาพความสวยงามของเมืองตามอธัยาศยั หรือจะเลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกท่ีมีจ  าหน่ายมากมาย 

 
 

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปัลมา เดอ มายอร์กา 
16.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ ปัลมา เดอ มายอร์กา มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย ์(โพรวองซ์) 

อิสระใหท้่านพกัผอ่น บนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นใน
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ี
ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
วนัทีส่ี่ โพรวองซ์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือมาร์กเซย ์(โพรวองซ์) ประเทศฝร่ังเศส 

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%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2_(%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2)
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น าท่านเดินทางสู่ป้อมปราการแซ็งต ์ฌอง (Fort Saint-Jean) สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1660 โดยพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 
ในบริเวณทางเขา้ท่าเรือเก่า เป็นตึกสีอิฐเก่าๆ สมยัปฏิวติัฝร่ังเศสเคยถูกใชเ้ป็นท่ีคุมขงันกัโทษ จากนั้นก็ถูกยดึ
ครองโดยกองทพัเยอรมนัเพื่อหลบการโจมตีทางอากาศ แต่ไม่นานก็ถูกระเบิดท าลายจนป้อมปราการเสียหาย
เป็นบริเวณกวา้ง ปรากฏใหเ้ห็นร่องรอยการถูกโจมตีจนถึงปัจจุบนั อยา่งไรก็ตามป้อมโบราณแห่งน้ีไดรั้บการ
บูรณะซ่อมแซมจวบจนปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑอ์ารยธรรมยุโรปและเมดิเตอร์เรเนียน (The Museum of 
European and Mediterranean Civilizations) จดัแสดงประวติัความเป็นมาและขา้วของเคร่ืองใชใ้นอดีต น า
ท่านเขา้ชมความสวยงามและความเก่าแก่ของป้อมปราการแห่งน้ี จากนั้นน าท่านเดินเล่นบนถนน เลอ พานีเยร์ 
(Le Panier) เขตท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง ชมความงามของอนุสาวรีย ์Vielle Charité น าท่านชมความงดงามท่ีมาก
เสน่ห์ของอาคารสถาปัตยกรรมในแบบเมดิเตอร์เรเนียน อิสระใหท้่านเก็บภาพความงามของเมืองตามอธัยาศยั 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมพระราชวงัลองชองป์ (The Palais Longchamp) สร้างข้ึนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการขดุคลอง
มาร์กเซย ์ (Canal de Marseille) เพื่อการล าเลียงน ้าจากแม่น ้าดูแลนซ์ (Durance River) เขา้มาใชใ้นเมืองมาร์ก
เซย ์โดน ดยคุแห่งออรีน ไดว้างรากฐานหินกอ้นแรก เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน ปี 1893 ซ่ึงใชเ้วลาก่อสร้างนาน
กวา่ 30 ปี พระราชวงัแห่งน้ีออกแบบโดยสถาปนิกนามวา่ องัเร เอสพีรานดี (Henry Esperrandieu) โดยการมี
ออกแบบสร้างน ้าพุอยูก่ลางพระราชวงั จึงไดรั้บการขนามนามวา่ “ปราสาทน ้าพุ” (Water Castle) น าท่านชม
ความสวยงามภายในพระราชวงัแห่งน้ี และชมสวนสวย ท่ีมีการจดัตกแต่งดูแลเป็นอยา่งดี อิสระใหท้่านไดเ้ก็บ
ภาพตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านสู่หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ Les Terrasses du port ในเมืองมาร์กเซย ์ อิสระ
ใหท้่านเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้ เส้ือผา้แฟชัน่ และของฝากตามอธัยาศยั ก่อนน าท่านลงเรือส าราญ 
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17.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย ์
18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือมาร์กเซย ์มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

วนัที่ห้ำ ลำ สเปเซีย – ชิงเกว่ แตร์เร – ริโอ แมกจิโอเร 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.30 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) ประเทศอิตาลี 

 น าท่าน นั่งรถไฟสู่ชิงเกว่ แตร์เร (CINQUE TERRE) หมู่บ้านเล็กๆ ท่ีตั้ งอยู่บนชายฝ่ังริเวียร่าของอิตาลี 
CINQUE TERRE ห มู่ บ้ า น สี สั น ส ด ใ ส  5  ห มู่ บ้ า น ท่ี เ รี ย ง ร า ย กั น อ ยู่ ริ ม ท ะ เล ลิ กู เ รี ย 
อ ดี ต บ ริ เว ณ น้ี เค ย เป็ น ชุ ม ช น ช า ว ป ร ะ ม ง อ าศัย ก า รจับ ป ล าแ ล ะ ป ลู ก ไ ร่ อ งุ่ น ต าม แ น ว ช าย เข า 
ด้วยเสน่ห์ของเมืองริมทะเลท่ีคงความเป็นธรรมชาติ  จึงได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก 
ห มู่ บ้ า น ทั้ ง ห้ า คื อ  MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA แ ล ะ 
RIOMAGGIORE  

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

 
 
 

บ่าย น าท่านชมความงามของหมู่บา้นริโอแมกจิโอเร (Riomaggiore) หมู่บา้นเล็กๆ ท่ีมีเสน่ห์และบรรยากาศเหมือน
เมืองตุ๊กตา บา้นเรือนสีสันสดใสตั้งลดหลัน่กนับนหน้าผาท่ีปกคลุมด้วยตน้ไมเ้ขียวขจีตดักนักบัน ้ าทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ ท าให้กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮิตท่ีหากมีโอกาสตอ้งเขา้มาสัมผสั อิสระให้
ท่านชมความงดงามและถ่ายรูปตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัโดยรถไฟกลบัสู่ท่าเรือลาสเปเซีย 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
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หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
20.30 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือชิวคิตาเวคเคีย 
 

วนัที่หก โรม – จัตุรัสนำโวนำ – วหิำรแพนธีออน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ ชิวคิตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่กรุงโรม (Rome) น าท่านเท่ียวชม จตุรัสนาโวนา (Piazza Navona) จตุรัสท่ีงดงามท่ีสุดแห่ง

หน่ึงในกรุงโรม ท่ีมีองค์ประกอบของส่ิงก่อสร้าง ทั้ งโบสถ์ น ้ าพุ และอาคารโดยรอบท่ีล้วนส่งเสริมความ
งดงามใหแ้ก่กนั จตุัรัสแห่งน้ีในยคุโรมนัโบราณเคยใชเ้ป็นสนามกีฬาท่ีไวใ้ชแ้ข่งมา้ แต่ปัจจุบนักลายเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวส าคญัแห่งหน่ึงท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งมาเยือน โดยบริเวณกลางจตุรัสเป็นท่ีตั้งของเสาโอเบลิสก์จาก
อียิปต์ ตั้งอยู่เบ้ืองหน้าโบสถ์เซนต์แอกเนสอินอะโกนี จากนั้นน าท่านชม "น ้ าพุจตุมหานที" (Fountain of the 
Four Rivers) ซ่ึงแต่ละมุมจะมีรูปป้ันซ่ึงแทน แม่น ้ าสายส าคญัจาก 4 ทวปี ไดแ้ก่ แม่น ้าคงคา แม่น ้ าดานูป แม่น ้ า
ไนล์ และ แม่น ้ าพลาตา้ (Rio de la Plata ในทวีปอเมริกาใต)้ ซ่ึงน ้ าพุแห่งน้ี จานโลเรนโซ เเบร์นินี ศิลปินฝีมือ
เยี่ยมอีกคนหน่ึงของอิตาลีเป็นผูอ้อกแบบ อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามโดยรอบ ไดเ้วลาน าท่านเขา้
ชมวิหารแพนธีออน (Pantheon) วิหารขนาดใหญ่อายุ 2,000 กวา่ปีมาแลว้ และยงัถือเป็นอาคารในยุคโรมนัท่ีมี
สภาพสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึงท่ียงัหลงเหลือมาถึงปัจจุบนัอีกดว้ย แต่เดิมวหิารแพนธีออน สร้างข้ึนเพื่อบูชาเทพ
เจา้ของชาวโรมนั แต่ในช่วงท่ีคริสตจกัรเรืองอ านาจ วิหารแห่งน้ีได้ถูกปรับเปล่ียนให้เป็นโบสถ์ในคริสต์
ศาสนาจนถึงทุกวนัน้ี สถาปัตยกรรมของตวัวิหารดา้นหนา้มีลกัษณะเป็นเสาสูงตน้ใหญ่ รับกบัหลงัคาหนา้จัว่
สามเหล่ียม ส่วนอาคารด้านหลงัมีหลงัคาทรงโดมครอบอาคารทรงกลม ส่วนบนสุดของโดมมีช่องแสงรูป
วงกลมขนาดใหญ่ หรือท่ีเรียกว่า "โอคูลัส" ช่องแสงน้ีเช่ือว่าเป็นทางเช่ือมระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า เม่ือ
แสงแดดส่องกระทบลงมาก็ท าให้เกิดภาพท่ีงดงาม อีกทั้งอาคารแห่งน้ียงัมีความน่าท่ึงตรงท่ีไม่ตอ้งมีเสาค ้ า
กลางทั้งท่ีมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร  ภายในวิหารแห่งน้ียงัไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ีฝังศพกษตัริย ์บุคคลในราชวงศแ์ละ
บุคคลส าคญั ซ่ึงหน่ึงในนั้นคือ ราฟาเอล จิตรกรช่ือดงัผูส้ร้างสรรคง์านศิลปะช้ินงามเอาไวท่ี้โรมจ านวนมาก 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเอเชีย 
 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ใกลก้รุงโรม Castel Romano Designer Outlet ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลตท่ี
รวมเอาแบรนดสิ์นคา้จากดีไซน์เนอร์ชั้นน ามาลดราคาตลอดทั้งปี อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือของฝากหรือ
เลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมต่างๆไดต้ามอธัยาศยั 

 

17.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือชิวคิตาเวคเคีย 
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 หากมีเวลาน าท่านแวะถ่ายรูปกบัปราสาทไมเคิลแองเจโล (Michelangelo Castle) และป้อมปราการไมเคิลแอง
เจโล (Forte Michelangelo) เป็นปราสาทยุคโบราณสร้างข้ึนในสมัยศตวรรษท่ี 16 โดยมีการสร้างก าแพง
ลอ้มรอบปราสาท เพื่อใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึกในอดีต ปราสามแห่งน้ีสร้างข้ึนใกลก้บั
ท่าเรือและใช้เป็นป้อมปราการด่านหน้าในการเรียกเก็บระวางเรือและภาษีในสมยัก่อน โดยหอคอยตรงกลาง
ป้อมปราสาทแห่งน้ีออกแบบโดยไมเคิล แองเจโล สร้างในสมยัโรมนัโบราณ โดยผนงัของป้อมปราการแห่งน้ี
มีความหนากวา่ 6 เมตร น าท่านเขา้ชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทไมเคิงแองเจโล และชมความยิ่งใหญ่ในการ
สร้างป้อมปราการท่ียงัคงตั้งตระหง่านในเมืองชิวคิตาเวคเคียแห่งน้ี 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
20.00 น. เรือส าราญออกจากท่าเทียบเรือชิวคิตาเวคเคียมุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเนเป้ิล ประเทศอิตาลี 
 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 
วนัทีเ่จ็ด เนเป้ิล – ปอมเปอ ี 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือเนเป้ิล ประเทศอิตาลี 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองปอมเปอี (Pompeii) (ระยะทาง 30 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) น าท่าน เขา้ชม

พิพิธภณัฑ์ปอมเปอี เป็นพิพิธภณัฑ์กลางแจง้ท่ีจดัแสดงเร่ืองราวไวอ้ยา่งน่าสนใจ อดีตเมืองปอมเปอี (Pompei) 
มีฐานะเป็นเมืองศูนยก์ลางทางการคา้ท่ีแน่นขนดัไปดว้ยร้านคา้, ตลาด และห้องแถว นอกจากน้ียงัมีสนามกีฬา, 
โรงละคร, วหิาร, โรงอาบน ้ าสาธารณะ, หอนางโลม เมืองปอมเปอีสูญหายจากหนา้ประวติัศาสตร์ อนัเน่ืองจาก
ถูกทบัถมดว้ยเถา้ลาวาจากการระเบิดของภูเขาไฟวิซูเวยีสในปีค.ศ. 79 หลงัการขุดส ารวจในศตวรรษท่ี 16 ภาพ
ชีวิตของชาวโรมนักว่าสองพนัปี ไดป้รากฏแก่สาธารณะชน น าท่านชมสภาพของเมืองท่ีขุดคน้ข้ึนมาบ่งบอก
ถึงร่องรอยความเจริญและความยิง่ใหญ่ของเมืองน้ีในอดีต  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเนเป้ิล (Naples) หรือท่ีนิยมเรียกเป็นภาษาอิตาลีว่า เมืองนาโปลี (Napoli) คืออีก
หน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ ศิลปะวฒันธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี 
และศาสตร์การท าอาหาร ท่ีไดรั้บการยอมรับจากทัว่โลกอีกทั้งยงัเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัเนเป้ิล (Province 
of Naples) และแควน้กมัปาเนีย (Campania) แควน้ท่ีตั้งอยูท่างทิศใตข้องประเทศอิตาลีนัน่เองเมืองเนเป้ิลตั้งอยู่
ท่ีชายฝ่ังด้านตะวนัตกของอิตาลีติดกับอ่าวเนเป้ิล (Naples Bay) ก่ึงกลางระหว่างพื้นท่ีภูเขาไฟสองแห่ง คือ 
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ภูเขาไฟ       วสุิเวยีส และกมัปีเฟลเกรยแ์ละยงัเป็นเมืองท่ีมีบทบาทส าคญัในคาบสมุทรอิตาลี มาตลอด 2,800 ปี
นับแต่ก่อตั้งเมืองข้ึนมา ด้วยเหตุน้ีเมืองเนเป้ิลจึงถือว่าเป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกโดยเฉพาะ
บริเวณใจกลางของเมืองเนเป้ิลยงัเป็นศูนยก์ลางเมืองทางประวติัศาสตร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป และไดรั้บการข้ึน
ทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ (Unesco) ให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995 น าท่านชมและถ่ายรูปกับ
จตุรัสเพิลบิสซิโต (Piazza del Plebiscito) หน่ึงในจตุรัสท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองเนเป้ิล ตั้ งอยู่ใกล้ๆกับ
บ ริเวณ อ่าว  ซ่ึ ง ถูกล้อมรอบไปด้วยเห ล่ าอาคารสถาน ท่ี ท่ี มีความส าคัญของเมือง น าท่ าน เข้าชม
พระบรมมหาราชวงัแห่งเมืองเนเป้ิล (Royal Palace of Naples) เป็น 1 ใน 4 ของท่ีพ  านักของกษัตริย์แห่ง
ราชวงศ์บูร์บง (Bourbon Kings) หน่ึงในราชวงศท่ี์ส าคญัท่ีสุดในทวีปยุโรป (***หากราชวังปิดให้เข้าชม ทาง
ทัวร์จะจัดหาโปรแกรมอ่ืนท่ีเหมาะสมให้แทน) อิสระให้ท่านไดมี้เวลาช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม และ สินคา้
พื้นเมืองตามอธัยาศยั หรือจะเลือกเก็บภาพความน่าประทบัใจของเมืองเนเป้ิล กบังานสถาปัตยกรรมของหมู่
อาคารเก่าแก่มากมายท่ียงัคงสะทอ้นความรุ่งเรืองของอาณาจกัรโรมนัในอดีตไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 

 
 

19.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเทียบ เรือเนเป้ิล 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
20.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือเนเป้ิล เพื่อมุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือบาร์เซโลนา ประเทศสเปน 
 

วนัทีแ่ปด Cruising  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นใน
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ี
ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room : บาร์และเลาจน์, หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เนต 
Entertainment: ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์
คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

หมายเหตุ      ก่อนเรือกลบัเทียบท่าในค ่าวนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลง
จากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้ห้อง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก  เพราะ
เจา้หนา้ท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็ค
ก่อนท าการช าระในวนัรุ่งข้ึน ส าหรับท่านท่ีตอ้งการช าระผา่นบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ี
ท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 
 

วนัทีเ่ก้ำ บำร์เซโลนำ - คัมป์นู – มองต์จูอคิ – ถ่ำยรูปพพิธิภัณฑ์แห่งชำติ – ช้อปป้ิง 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
05.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือบาร์เซโลนา ประเทศสเปน 
07.00 น. น าท่านเชคเอาทเ์รือส าราญ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ  
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองบาร์เซโลนา (Barcelona) เมืองใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศสเปนและเป็นท่าเรือ

ส าคญัท่ีสุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซ่ึงในอดีต ณ บริเวณแห่งน้ีเคยเป็นสถานีการคา้ของชาวกรีก และเป็นอาณา
นิคมของอาณาจกัรโรมนัก่อนท่ีจะถูกยึดครองโดยชนชาติต่างๆ อีกหลายคร้ัง ปัจจุบนับาร์เซโลนา คือเมืองท่ี
เต็มไปด้วยเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมหลากยุคสมัย มีสวนสาธารณะ, ส่ิงแวดล้อมและการวางผงัเมืองท่ี
ผสมผสานกันอย่างลงตัว น าทุกท่านแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์” (Sagrada Familia) 
สัญลกัษณ์แห่งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีสูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอยา่งสวยงามแปลกตาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 
โบสถ์ท่ีสร้างไม่เสร็จน้ีเป็นสัญลักษณ์ของบาร์เซโลนา  เป็นงานชั้นยอดท่ีแสดงถึงอจัฉริยภาพของ เกาด้ี 
สถาปนิกผูเ้ล่ืองช่ือ มหาวิหารแห่งน้ีมีความสูง 170 เมตร ตั้งอยู่บนถนน Carrer de Mallorca งานช้ินน้ีมีความ
แปลกตาจากงานช้ินอ่ืนของเกาด้ี ตรงสีสันอนัเรียบน่ิงแบบโทนสีธรรมชาติ ให้ความรู้สึกท่ีสงบผอ่นคลายและ
เยือกเยน็เพราะความท่ีเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ แต่ก็ยงัคงรายละเอียดละเมียดท่ีละไม ดูจากลวดลายสลกัเสลาท่ี
ดา้นนอกตวัโบสถแ์ละภายใน แสดงใหเ้ห็นถึงแรงศรัทธาในศาสนาอยา่งท่วมทน้  

 น าท่านเขา้ชมสนามฟุตบอลคมัป์นู (Camp Nou) สนามฟุตบอลของทีมสโมสรบาร์เซโลนา ให้ท่านไดถ่้ายภาพ
สนามกีฬาตามอธัยาศยั หรือ ท่านจะเลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกจากทีมดงับาร์เซโลนา 
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านสู่เนินเขามองตจู์อิค (Montjuïc) เป็นเนินเขาในบาร์เซโลนาท่ีมีทศันียภาพอนังดงาม ทางดา้นตะวนัออก
ของเนินเขายงัมีหน้าผาสูงชนัซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นดัง่ก าแพงเมือง ส่วนดา้นบนนั้นเป็นท่ีตั้งของป้อมปราการหลาย
แห่ง ซ่ึงในปัจจุบนัท่ีเป็นท่ีรู้จกัของนักท่องเท่ียว ได้แก่ Palau Nacional ท่ีมีความงดงามด้วยสถาปัตยกรรม
สไตล์นีโอบาร็อค ซ่ึงแต่เดิมนั้นถูกสร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นสถานท่ีส าหรับจดันิทรรศการต่าง ๆ และปัจจุบัน
กลายเป็นอีกหน่ึงแลนด์มาร์กของบาร์เซโลนาท่ีทุกคนจะต้องแวะมาแชะภาพคู่ด้วย น าท่านถ่ายรูปกับ
พิพิธภณัฑ์แห่งชาติปาเลา (Palau Nacional) อีกหน่ึงแลนด์มาร์กสวยแห่งบาร์เซโลนา ผา่นชมบริเวณน ้ าพุ Font 
Magica ซ่ึงจะมีการแสดงระบ าน ้ าพุสุดตระการตาท่ีมีทั้งแสง สี เสียง ประกอบอย่างลงตวั แถมวิวรอบดา้นยงั
สวยงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมของส่ิงปลูกสร้างแบบงามหยด ไม่วา่จะเป็นเสาขนาดใหญ่หนา้ Palau Nacional 
และยงัเห็นยอดของเนินเขา Montjuïc อยูลิ่บ ๆ พร้อมกบัส่ิงปลูกสร้างท่ีส่องแสงสะทอ้นลงมา  

 
 

 น าท่านสู่ถนนชอ้ปป้ิงสายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ยา่นท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของบาร์เซโล
นาแหล่งท่องเท่ียวอนัเป็นท่ีช่ืนชอบของคนทุกวยั ถนนสายเล็กๆ ท่ีมีความยาวเพียง  1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสัน
เสน่ห์น่าประทบัใจทั้งกลางวนัและกลางคืน    อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้
และเส้ือผา้แบรนดเ์นมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมชั้นน าซ่ึงมี
ร้าน ตั้งอยูต่ลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้อาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, 
GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

*******************อำหำรค ่ำ อสิระตำมอธัยำศัย เพ่ือให้ท่ำนได้ช้อปป้ิงแบบจัดเต็ม******************** 
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19.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินบาร์เซโลนา (BCN) เพื่อเชคอินและท า Tax Refund  
22.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินบาร์เซโลนา กลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี EK188 (ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ชัว่โมง) 

บริการอาหารค ่า เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่นบนเคร่ืองบิน 
 

วนัทีสิ่บ กรุงเทพมหำนคร 

07.25 น. เดินทางมาถึงนครดูไบ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
09.40 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี EK376 (ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง)  

สายการบินมีบริการ อาหารเชา้ 
19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 

10 วนั ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (EK) 
Royal Caribbean Harmony of the SEAs!!! 

อตัรำค่ำบริกำร 15-24 ต.ค. 2559 (EK) 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องคู่ SEAVIEW BALCONY) ท่านละ 124,900 

พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ (คิดท่ีหอ้งพกัแบบ INSIDE หรือ OCEAN ซ่ึงเป็นราคาเร่ิม) 35,000 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน)   124,900 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งเดียวกนั 3-4 ท่าน) ท่านละ 122,900 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  119,900 

เด็กทารก อายไุม่เกิน 2 ปี (นบัอายจุนถึงวนัเดินทางกลบั) 23,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (รำคำยืนยนัได้กต่็อเม่ือที่นั่ง confirm เท่ำนั้น) 90,000 

ราคาทวัร์ ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน (ผูใ้หญ่) – Land only (ไม่รวมตัว๋ BKK-BCN -BKK) 94,900 

กรณีมีวซ่ีาแลว้หรือไม่ตอ้งยื่นวซ่ีา หกัค่าใชจ่้าย ไม่รวมวซ่ีำ 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2559) ** 

 
ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
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โปรแกรมท่องเท่ียวล่องเรือส าราญ (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน EK (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 2 ยโูร / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8 วนั เท่ากบั 16 ยโูร) 
 ค่าบริการเรือ (Service Fee) ท่านละ USD 91 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
    ส ำรองที่น่ัง (ผู้เดินทำงพกัเดี่ยว) ท่ำนละ 50,000 บำท 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 45 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ 
* ยกเลิก 90 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  
* ยกเลิก 60-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ า 30% 
* ยกเลิก 30-59 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ า 50% 
* ยกเลิก 08-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ าเตม็จ านวน 
* ยกเลิก นอ้ยกวา่ 7 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จ านวน 
หมายเหตุ :  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  การนดั

หยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชนข์อง
ผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 การท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฎิ
เสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้ าการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ มาแลว้  หากท่านถูกปฎิ
เสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเกบ็ค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
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 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะ ไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคธรรมดา  

 
 
ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

กระเป๋ำเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สัมภำระและค่ำพนักงำนยกสัมภำระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของ
สายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตราฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระรับผดิชอบค่าใชจ่้ายน ้าหนกัส่วนเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกรณเีกดิกำรสูญหำย 
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 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เข้ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน
จะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงันั้นจึงไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) ซ่ึงอยูใ่นความความ
รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์ โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยใน
กรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการ
บินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้าหนกักระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่
ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชย
ค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำเชงเก้นประเทศสเปน 
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 10-15 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 
เพื่อขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 
 

1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรงปัจจุบนั พื้นฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่านั้น รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดัหา้มสวมแวน่สายตา หา้มมี

เงา หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป 
 
 
 
 
 
 
 

3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืน ๆ  
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. สูติบตัร (ส าหรับเด็กต ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี 
- เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและ

ใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)   
- เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและ

ใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมให้เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
- กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
- ใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนของพ่อและแม่) 

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั้น** 
จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต)  
โดย ไม่ตอ้งระบุวนั และประเทศท่ีเดินทาง  
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
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- กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง  
เงินเดือน พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 

- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา พิมพ์

เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- กรณีเป็นแม่คา้, ท าธุรกิจส่วนตวั, ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ 

9. หลกัฐานการเงิน (ส าคญัมาก เพราะสถานฑูตแจง้กฎใหม่เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2557)  
9.1 ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพยเ์ท่านั้น พร้อมหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร  
 (BANK CERTIFICATE) เป็นภาษาองักฤษ **ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนัเท่านั้น** 
- เงินฝากออมทรัพย/์ เผื่อเรียก/ สะสมทรัพย ์ 

(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยืน่วซ่ีา 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้ออกของ
เงินสม ่าเสมอ หา้มท าการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วซ่ีาเด็ดขาด!!) 

 
- การปรับสมุดบญัชีธนาคาร ท่านตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั และ ถ่ายส าเนายอ้นหลงั 6 เดือน โดยการ

ปรับยอดสมุดในบญัชี ตอ้งปรับสมุดก่อนวนัท่ีจะยื่นวีซ่า 7 วนั เช่นท่านไดคิ้วยื่นวีซ่าวนัท่ี 3 กนัยายน 2556 
ส าเนาสมุดบญัชีท่ีท่านตอ้งใช้ในการยื่นวีซ่า ตอ้งปรับสมุด ณ วนัท่ี  28 สิงหาคม 2556 หรือ หลงัจากนั้น หาก
ท่านปรับสมุดบญัชีก่อนหน้านั้น จะใช้เป็นเอกสารแสดงหลกัฐานทางการเงินไม่ได ้สถานฑูตจะขอเอกสาร
เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษทัทวัร์ฯ เพื่อเตรียมการล่วงหน้า และ ส่ง Fax สมุด
บญัชีหนา้สุดทา้ยท่ีไดท้  าการปรับสมุดมาใหท้างบริษทัทวัร์ เพื่อใชใ้นการแนบเป็นเอกสารยืน่วซ่ีาต่อไปได ้

- การขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ตอ้งมีอายุไม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัท่ีไดคิ้วยื่นวีซ่า พร้อม
ทั้ งต้องระบุ จ  านวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนังสือรับรองด้วย เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวนัท่ี 3 กันยายน 2556  
หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคารท่ีใช้ในการยืน่วซ่ีา ตอ้งออกให ้ณ วนัท่ี 20 สิงหาคม 2556 หรือ หลงัจาก
นั้นเท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) 
โดยไม่ตอ้งระบุวนั และประเทศท่ีเดินทาง 

 
 
 

(สถำนฑูตไม่รับพจิำรณำบญัชีกระแสรำยวนัในทุกกรณ)ี 
Thank you for contacting VFS Italy Visa Application Centre. 

เน่ืองจากสถานทูตได้แจง้เพิ่มเติมเก่ียวกบัเอกสารด้านการเงินของผูส้มคัรวีซ่าทุกประเภทโดย ผูส้มคัรทุกคนท่ี

ตอ้งการยื่นค าร้องขอวีซ่าฯตอ้งแสดงหลกัฐานทางการเงิน 2 ประเภทคู่กนัคือ หนังสือรับรองทางการเงินจากทาง

ธนาคาร ( Bank Certificate ) ซ่ึงมีอายุไม่เกิน 15 วนันับจากวนัยื่นค าร้องวีซ่า พร้อมกบัส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากท่ี

แสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 7 วนันบัจากวนัยืน่ค  าร้องขอวซ่ีา โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ใดๆทั้งส้ิน 
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10. ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี 
- จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น  
- หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรองค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลใน

ครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นั
และกนัได ้/ (ปู่, ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้ 

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 
o เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
o กรณีมีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลูก แปลเป็นภาษาองักฤษพร้อมกบัแนบภาษาไทย 
o กรณีไม่มีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชท้ะเบียนบา้นทั้งของสามีและภรรยา แปลเป็นภาษาองักฤษพร้อมกบัแนบ

ภาษาไทย โดยทะเบียนบา้นของทั้งสองตอ้งอยูบ่า้นเดียวกนั 
- กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พร้อมทั้ง

ใน หนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตอ้งระบุช่ือผูถู้กรับรองค่าใชจ่้าย ดว้ย 


