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10 วัน ล่ องเรือทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน
Royal Caribbean… Oasis of the SEAs!
บาร์ เซโลนา – ปัลมา เดอ มายอร์ กา – โพรวองซ์ – ลา สเปเซีย
โรม – เนเปิ+ ลส์ – บาร์ เซโลนา

***โปรโมชั.น...สายการบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ ส (TK)***
เดินทางปี 2019: 22 มิ.ย.–1 ก.ค./13-22 ก.ค./10-19 ส.ค./14-23 ก.ย.
เริ.มต้ นที.….

109,900 บาท

(พิเศษ!! ราคานีร+ วมทัวร์ พาเที.ยวทุกประเทศ รวมค่าวีซ่าเชงเก้นและทิปแล้ ว)
ขอสงวนสิ ทธิCหากเรือมีการปรับเปลีย. นท่ าเทียบเรือ ซึ.งทางทัวร์ จะทําการแจ้ งให้ ลูกค้ าทราบล่ วงหน้ าต่ อไป
โปรแกรม การท่ องเทีย. ว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลีย. นตามความเหมาะสม ขึน+ อยู่กบั การเข้ าออกของตารางเดินทางเรือ
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Royal Caribbean… Oasis of the SEAs!

ประเภทห้ องพัก (เตียงสามารถแยกเป็ น เตียงคู่ได้ )
ห้ องพักบนเรื อแบบกรุ๊ ปจะเป็ นแบบห้ องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที.ท่านมีความประสงค์ จะพักแบบ 3 ท่ าน / 3 เตียง
( TRIPLE ROOM ) ต้ องทําการตรวจสอบกับบริษทั เนื.องจากห้ องพักบนเรือ ที.สามารถพักได้ 3 ท่ าน มีจาํ นวนจํากัด
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิCในการจัดเลขห้ องพักให้ กับคณะ เนื.องจากห้ องพักบนเรื อเป็ นการจองแบบกรุ๊ ป และ ขึ+นอยู่กับข้ อกําหนด
ของประเภทห้ องพักในระดับที.ต่างกัน ซึ.งอาจจะทําให้ ท่านไม่ ได้ ห้องพักติดกันหรือ ชั+นเดียวกัน ตามที.ลูกค้ าต้ องการ

ห้ องพักมีระเบียงวิวทะเล (Ocean View with Balcony)

ห้ องพักแบบ Inside

EHC-TK-10D-OASIS-

เส้ นทางเดินเรือ

10 วัน ล่ องเรือทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน
Royal Caribbean Oasis of the SEAs!!!
บาร์ เซโลนา – ปัลมา เดอ มายอร์ กา – โพรวองซ์ – ลา สเปเซีย - โรม – เนเปิ+ ลส์ – บาร์ เซโลนา
วันแรก

กรุ งเทพมหานคร

18.30 น.
21.45 น.

คณะพบเจ้าหน้าทีและมัคคุเทศก์ได้ทีเคาน์เตอร์ เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที 9 หรื อ 10 อาคาร
ผูโ้ ดยสารขาออก ชั5น 4 เคาน์เตอร์ เชคอินสายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดิ นทางสู่ นครอิ สตันบูล ประเทศตุ รกี โดยเที ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบิ นประมาณ 10.15 ชัวโมง)
เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกทีนัง สายการบินฯ มีบริ การ อาหารคําและอาหารเช้า
ระหว่างเทียวบินสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันทีส. อง

อิสตันบูล – บาร์ เซโลนา

04.00 น.

เดินทางถึงกรุ งอิสตันบูลแวะเปลียนเครื อง เทียวบิน TK1853 อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ5 งสิ นค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตันบูลซึ งมีสินค้าให้เลือกซื5 อมากมาย
ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินบาร์ เซโลนา (BCN) โดยสายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส
บริ การอาหารเช้าบนเครื องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 3.45 ชม.)
เดินทางถึงสนามบินบาร์ เซโลนา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่ งชาติคาตาลุญญา (Catalunya National Museum of Art) หรื อตัวเรี ยกย่อคือ
MNAC ตั5งอยู่บนเขามงจูอิค ใกล้ใจกลางเมืองบาร์ เซโลน่ า ภายในเป็ นสถานทีจัดแสดงงานศิ ลปะภาพวาด

07.20 น.
10.05 น.
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มากมายในช่ วงยุคศตวรรษที 10-20 โดยมี ภาพวาดจิ ตรกรรมในทุ กยุคสมัยไม่ว่าจะเป็ นโรมานเนสก์ โกธิ ก
เรอเนอซองส์ บาโร๊ ก และโมเดิ ร์นอาร์ ท นอกจากนี5 ยงั มี การจัดแสดงโบราณวัตถุ ในอดี ตของชาติ คาตาลัน
มากมาย โดยเป็ นหนึงในพิพิธภัณฑ์สาํ หรับเก็บงานศิลปะทีใหญ่ทีสุ ดแห่งหนึงของประเทศสเปน
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

14.30 น.

นําท่านเชคอินขึ5นเรือสํ าราญ Royal Caribbean “Oasis of the SEAs”

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

วันทีส. าม

ปัลมา เดอ มายอร์ ก้า

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่าที ท่าเรื อปั ลมา เดอ มายอร์ กา (Palma de Mallorca)
นําท่านเทียวชมเมืองปั ลมา เดอ มายอร์ กา (Palma de Mallorca) แห่ ง หมู่เกาะมายอร์ กา (Mallorca) หมู่เกาะ
แสนสวยในประเทศสเปน ซึ งตั5งอยู่ในทะเลเมดิ เตอร์ เรเนี ยน เป็ นเกาะใหญ่ทีสุ ดในหมู่เกาะแบลี แอริ ก เมือง
หลวงของเกาะคื อเมืองปั ลมา เมื องซึ งเป็ นจุดหมายปลายทางการท่องเที ยวในวันหยุดทีได้รับความนิ ยมมาก
นําท่านแวะถ่ายรู ปภายนอกกับ ปราสาทเบลเวอร์ (Bellver Castle) หนึ งในป้ อมปราการโบราณทีสร้างขึ5นช่วง
ต้นศตวรรษที 14 มีควาสู งประมาณ 112 เมตร ตั5งอยูบ่ นเนิ นเขานอกตัวเมืองปั ลมา สร้างขึ5นเพืออุทิศแก่กษัตริ ย ์
เจมส์ ที 2 แห่ งมายอร์ กา ซึ งแรกเริ มเป็ นทีพํานักของราชวงศ์ แต่ภายหลังถูกเปลี ยนมาใช้เป็ นทีจองจํานักโทษ
ในช่วงกลางศตวรรษที 18 จนถึงศตวรรษที 20 ปั จจุบนั เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ให้นกั ท่องเทียวได้เข้าชมทัวไป

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) โบสถ์สไตล์โกธิ คโรมันคาทอลิก คู่บา้ นคู่เมือง
ของเกาะมายอร์ กา สร้างขึ5นตามบัญชาของกษัตริ ยเ์ จมส์ ที 1 แห่ งอารากอนในปี ค.ศ. 1229 และเสร็ จสิ5 นในปี
ค.ศ.1601 โดยใช้เวลาร่ วม 370 ปี ในการก่อสร้ าง และได้มีการปรับปรุ งตามแบบฉบับของอันโตนิ โอ เกาดี5
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สถาปนิกและผูอ้ อกแบบผูม้ ีชือเสี ยงแห่งเมืองบาร์ เซโลน่าในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1901-1914 นําท่านเข้าชมความ
งดงามภายในมหาวิ ห ารแห่ ง ปั ล มา ชมความงามของสถาปั ต ยกรรมสไตล์ โ กธิ ค โรมัน ที ตกแต่ ง ด้ ว ย
สถาปั ตยกรรมทีสวยงาม ตกแต่งด้วยกระจกลายสี ทีใหญ่ทีสุ ดในโลกอีกด้วย จากนั5นอิสระให้ท่านได้เดิ นเล่น
และเก็บภาพความสวยงามของเมืองตามอัธยาศัย หรื อจะเลือกซื5 อของฝาก ของทีระลึกทีมีจาํ หน่ายมากมาย

คํา

นําท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อปั ลมา เดอ มายอร์ กา
เรื อออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อ ปั ลมา เดอ มายอร์ กา มุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรื อมาร์ กเซย์ (โพรวองซ์)
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสําราญหรู ตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนังเล่นใน
คลับ เลาจน์ หรื อทํากิจกรรมทีมีภายในเรื อสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่วา่ จะเป็ นช้อปปิ5 งทีร้านขายสิ นค้า
ปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนาการอืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที
ท่านสามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสําราญ
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ

วันทีส. ี.

โพรวองซ์

เช้า
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อมาร์ กเซย์ (โพรวองซ์) ประเทศฝรังเศส
นําท่านล่องเรื อสู่ Chateau d’If หนึ งในป้ อมปราการกลางทะเล หรื อคุกทีสร้างไว้บนเกาะเพือจองจํานักโทษ
ตั5งห่ างจากชายฝั งเมืองมาร์ กเซย์ประมาณ 1.5 กิโลเมตร สร้ างขึ5นครั5งแรกช่ วงปี ค.ศ.1524-1531 ตามพระราช
ประสงค์ของกษัตริ ยฟ์ รานซิ สที 1 เพือเป็ นป้ อมปราการแนวชายฝังตามยุทธศาสตร์ ทางการทหารไว้สําหรับ
ป้ องกันการรุ กรานทางทะเล ซึ งภายหลังพบว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริ ง สื บเนื องจากไม่ได้ถูกรุ กรานเลย
ทําให้เปลียนมาใช้เป็ นคุกสําหรับขังนักโทษแทน

15.00 น.
16.00 น.
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านแวะถ่ายรู ปพระราชวังลองชองป์ (The Palais Longchamp) สร้างขึ5นเพือเป็ นการเฉลิมฉลองการขุด
คลองมาร์ กเซย์ (Canal de Marseille) เพือการลําเลียงนํ5าจากแม่น5 าํ ดูแลนซ์ (Durance River) เข้ามาใช้ในเมือง
มาร์ กเซย์ โดน ดยุคแห่งออรี น ได้วางรากฐานหิ นก้อนแรก เมือวันที 15 พฤศจิกายน ปี 1893 ซึ งใช้เวลาก่อสร้าง
นานกว่า 30 ปี พระราชวังแห่ งนี5ออกแบบโดยสถาปนิกนามว่า อังเร เอสพีรานดี (Henry Esperrandieu) โดยการ
มีออกแบบสร้างนํ5าพุอยูก่ ลางพระราชวัง จึงได้รับการขนามนามว่า “ปราสาทนํ5าพุ” (Water Castle) นําท่านชม
ความสวยงามภายในพระราชวังแห่งนี5 และชมสวนสวย ทีมีการจัดตกแต่งดูแลเป็ นอย่างดี อิสระให้ท่านได้เก็บ
ภาพตามอัธยาศัย ได้เวลานําท่านสู่ หา้ งสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ Les Terrasses du port ในเมืองมาร์ กเซย์
อิสระให้ท่านเลือกช้อปปิ5 งสิ นค้า เสื5 อผ้าแฟชัน และของฝากตามอัธยาศัย ก่อนนําท่านลงเรื อสําราญ

16.30 น.
18.00 น.
คํา

นําท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อมาร์ กเซย์
เรื อออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อมาร์ กเซย์ มุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรื อ ลา สเปเซี ย (La Spezia)
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

วันที.ห้า

ลา สเปเซีย - เลอริซี.

เช้า
08.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อ ลา สเปเซี ย (La Spezia) ประเทศอิตาลี
นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ Castello di Lerici ปราสาททรงโพลิกอน ทีสร้างตระหง่านเป็ นทีเด่นชัดบนหน้าผาริ ม
ชายฝังของเมืองเลอริ ซี ป้ อมปราการแห่งนี5เริ มก่อสร้างเมือปี ค.ศ.1152 โดยสาธารณรัฐทางทะเลของเมืองเจนัว
และปิ ซ่ า จากนั5นมีการเปลียนแบบแปลนการก่อสร้ างมากมายหลายครั5งสื บเนื องด้วยเหตุผลทางยุทธศาสตร์
ทางการทหาร จนกระทังเป็ นรู ปเป็ นร่ างในทีสุ ดเมือปี ค.ศ.1555
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน

บ่าย

นําท่านเข้าชมโบสถ์แห่ งซานต้ามาเรี ยแอสซุ นต้า (Basilica of Santa Maria Assunta) อาสนวิหารโบราณของ
ชาวโรมันคาธอลิคสไตล์นีโอโรแมนติคทีสร้ างขึ5นช่ วงกลางศตวรรษที 15 เพืออุทิศน์แก่พระแม่มารี หนึ งใน
ศูนย์รวมจิตใจของชาวเมือง จากนั5นนําท่านเข้าชมปราสาทซานจิออจิโอ (San Giorgio Castle) หนึ งในแลนด์
มาร์ คสําคัญของเมือง ลา สเปเซี ย ซึ งยังคงสภาพตั5งแต่สมัยศตวรรษที 13 ซึ งปั จจุบนั ได้เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ให้
นักท่องเทียวและชาวเมืองได้เข้าชมภายใน ทีจัดแสดงโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ ต่างๆไว้ อย่างครบครัน
ตั5งแต่ยคุ ทองแดงจวบจนกระทังทียุคโรมันเรื องอํานาจ

18.00 น.
คํา
20.30 น.

นําท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อลา สเปเซี ย
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
เรื อเดินทางออกจากท่าเรื อ ลา สเปเซี ย (La Spezia) เพือมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อชิวคิ ตาเวคเคีย

วันที.หก

ชิ วคิ ตาเวคเคีย – โรม – ช้ อปปิ+ ง Outlet

เช้า
07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเรื อ ชิวคิ ตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี
นําท่านชม กรุ งโรม (Rome) เมืองหลวงอันยิงใหญ่ของจักรวรรดิ โรมันซึ งมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี นําท่าน
เข้าชมโคลอสเซี ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ งมหัศจรรย์ของโลก ได้รับการขนานนามว่าเป็ นสนามกีฬากลางแจ้ง
ขนาดใหญ่เริ มสร้างขึ5นในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซี ยนแห่ งอาราจักรโรมันและสร้างเสร็ จในสมัยจักรพรรดิติตสั
(Titus) สามารถจุคนกว่า 50,000 คน จากนั5น นําท่านชมจัตุรัสโรมัน (Roman Forum) หรื อ ตั5งอยู่ระหว่าง
เนิ นพาเลติเน (Palatine hill) กับเนิ นแคปิ โตลิเน (Capitoline hill) ในกรุ งโรมในประเทศอิตาลี บริ เวณนี5 เป็ น
บริ เวณศู นย์ก ลางของการวิวฒั นาการของวัฒนธรรมโรมันมาแต่โบราณ ประชาชนมัก จะเรี ย กบริ เวณนี5 ว่า
"ฟอรู งมังนูง" หรื อเพียงสั5น ๆ ว่า "ฟอรู ง"

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ ชอ้ ปปิ5 งเอาท์เลตขนาดใหญ่ใกล้กรุ งโรม Castel Romano Designer Outlet ช้อปปิ5 งเอาท์เลตที
รวมเอาแบรนด์สินค้าจากดี ไซน์เนอร์ ช5 นั นํามาลดราคาตลอดทั5งปี อิสระให้ท่านช้อปปิ5 งเลือกซื5 อของฝากหรื อ
เลือกซื5 อสิ นค้าแบรนด์เนมต่างๆได้ตามอัธยาศัย

17.00 น.

นําท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรื อชิวคิ ตาเวคเคีย
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คํา
20.00 น.

รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อสําราญออกจากท่าเทียบเรื อชิวคิ ตาเวคเคียมุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรื อเนเปิ5 ลส์ ประเทศอิตาลี
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

วันทีเ. จ็ด

เนเปิ+ ลส์ – กาแซร์ ตา

เช้า
07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเรื อเนเปิ5 ลส์ ประเทศอิตาลี
นําท่านเดิ นทางสู่ เมื องกาแซร์ ตา (Caserta) เมื องหลวงแห่ งจังหวัดกาแซร์ ตา แห่ งแว้นคัมปาเนี ยของอิ ตาลี
นําท่านเข้าชมพระราชวังกาแซร์ ตา (Palace of Caserta) เป็ นอดีตพระราชวังทีประทับของกษัตริ ยแ์ ห่ งเนเปิ5 ลส์
แห่งราชวงศ์บูร์บง ทีตั5งอยูท่ ีเมืองกาแซร์ ตาในประเทศอิตาลี พระราชวังกาแซร์ ตาเป็ นหนึ งในพระราชวังแบบ
บาโรกทีใหญ่ทีสุ ดทีสร้างขึ5นในยุโรปในคริ สต์ศตวรรษที 18 พระราชวังแห่ งนี5 ได้รับการขึ5นทะเบียนเป็ นมรดก
โลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ในฐานะทีเป็ นงานชิ5 นเลิศของยุคบาโรก การก่อสร้างพระราชวังกา
แซร์ ตาเริ มขึ5นในปี ค.ศ. 1752 โดยพระเจ้าชาลส์ที 7 แห่งเนเปิ ลส์ ผูท้ รงทํางานอย่างใกล้ชิดกับสถาปนิ กลุยจี วัน
วีเตลลี เมือทอดพระเนตรเห็นแบบจําลองสําหรับพระราชวัง พระเจ้าชาลส์ ก็ทรงพอพระทัยมาก แต่พระองค์ก็
มิได้มีโอกาสทีจะได้บรรทมในพระราชวังแม้แต่เพียงคืนเดียว พระเจ้าชาลส์ ทรงสละราชสมบัติในปี ค.ศ. 1759
เพือไปเป็ นพระมหากษัตริ ยส์ เปน การก่อสร้ างดําเนิ นต่อมาโดยพระราชโอรสองค์ทีสามและผูค้ รองเนเปิ5 ลส์
ต่อมาคือพระเจ้าเฟอร์ ดินานด์ที 4 แห่งเนเปิ5 ลส์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน

บ่าย

นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเนเปิ5 ลส์ (Naples) หรื อทีนิ ยมเรี ยกเป็ นภาษาอิตาลีวา่ เมืองนาโปลี (Napoli) คืออีก
หนึ งเมืองท่องเทียวทีมีชือเสี ยงและมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม สถาปั ตยกรรม ดนตรี
และศาสตร์ การทําอาหาร ทีได้รับการยอมรับจากทัวโลกอีกทั5งยังเป็ นเมืองหลวงของจังหวัดเนเปิ5 ล (Province
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of Naples) และแคว้นกัมปาเนีย (Campania) แคว้นทีตั5งอยูท่ างทิศใต้ของประเทศอิตาลีนนเองเมื
ั
องเนเปิ5 ลตั5งอยู่
ทีชายฝังด้านตะวันตกของอิตาลี ติดกับอ่าวเนเปิ5 ลส์ (Naples Bay) กึงกลางระหว่างพื5นทีภูเขาไฟสองแห่ ง คือ
ภูเขาไฟวิสุเวียส และกัมปี เฟลเกรย์และยังเป็ นเมืองทีมีบทบาทสําคัญในคาบสมุทรอิตาลี มาตลอด 2,800 ปี นับ
แต่ก่อตั5งเมืองขึ5นมา ด้วยเหตุน5 ี เมืองเนเปิ5 ลส์ จึงถือว่าเป็ นเมืองทีเก่าแก่ทีสุ ดแห่ งหนึ งของโลกโดยเฉพาะบริ เวณ
ใจกลางของเมื องเนเปิ5 ลส์ ย งั เป็ นศูนย์ก ลางเมื องทางประวัติศาสตร์ ทีใหญ่ ทีสุ ดในยุโรป และได้รับ การขึ5 น
ทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ (Unesco) ให้เป็ นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995 นําท่านชมและถ่ายรู ปกับจัตุรัส
เพิลบิสซิ โต (Piazza del Plebiscito) หนึ งในจตุรัสทีมีขนาดใหญ่ทีสุ ดในเมืองเนเปิ5 ล ตั5งอยูใ่ กล้ๆกับบริ เวณอ่าว
ซึ งถูกล้อมรอบไปด้วยเหล่าอาคารสถานทีที มีความสําคัญของเมือง จากนั5นนําท่านเข้าชมอุโมงค์เบอร์ เบิ น
(Bourbon Tunnel) อุโมงค์โบราณทีขุดขึ5นด้วยจุดประสงค์ทางการทหารซึ งเชื อมต่อระหว่างพระราชวังหลวง
และคลังแสงในเมืองนาโปลี ไว้สําหรับให้ราชวงศ์ทีอาศัยในราชวังไว้ล5 ีภยั ในยามฉุ กเฉิ น นอกจากนี5 ยงั เคยถูก
ใช้เป็ นหลุมหลบภัยจากการทิ5งระเบิดทางอากาศในช่วงสงครามโลกครั5งที 2 ด้วย
17.30 น.
18.30 น.
คํา

นําท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเทียบ เรื อเนเปิ5 ลส์
เรื อเดินทางออกจากท่าเรื อเนเปิ5 ล เพือมุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรื อบาร์ เซโลนา ประเทศสเปน
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

วันทีแ. ปด

Cruising

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสําราญหรู ตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนังเล่นใน
คลับ เลาจน์ หรื อทํากิจกรรมทีมีภายในเรื อสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่วา่ จะเป็ นช้อปปิ5 งทีร้านขายสิ นค้า
ปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนาการอืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที
ท่านสามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสําราญ เช่น
Public Room
: บาร์ และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์ เนต
Entertainment
:ชมโชว์พิเศษทีทางเรื อมีจดั แสดงหรื อจะเลือกนังเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ ต่างๆหลากหลาย
สไตล์คาสิ โน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายนํ5า, สปอร์ ทคอร์ ท, ฟิ ตเนต, มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรี ม, บิวตี5 ซาลอน, โยคะ และอืนๆ อีกมากมาย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
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คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
หมายเหตุ ก่อนเรื อกลับเทียบท่าในคําวันนี5 ท่านจะได้รับป้ ายผูกกระเป๋ าสี ต่างๆ ซึ งเป็ นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋ าลง
จากเรื อ ท่านจะต้องจัดกระเป๋ าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื องใช้ทีจําเป็ นไว้ในกระเป๋ าเดินทางใบเล็ก เพราะ
เจ้าหน้าทีของเรื อจะมาเก็บกระเป๋ าใบใหญ่ของท่านไปตั5งแต่กลางดึก และบัญชี ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่ งมาให้ท่านตรวจเช็ค
ก่อนทําการชําระในวันรุ่ งขึ5น สําหรับท่านทีต้องการชําระผ่านบัตรเครดิต ทางบริ ษทั เรื อจะชาร์ จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที
ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันทีท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

วันทีเ. ก้ า
เช้า
05.00 น.
08.00 น.

บาร์ เซโลนา
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเรื อบาร์ เซโลนา ประเทศสเปน
นําท่านเชคเอาท์ออกจากเรื อสําราญ พร้อมรับกระเป๋ าสัมภาระ
นําทุกท่านเข้าชมมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ ” (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่ งสิ งศักดิ~สิทธิ~ ทีสู งใหญ่ถึง
170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตาตั5งแต่ปี ค.ศ. 1882 โบสถ์ทีสร้างไม่เสร็ จนี5 เป็ นสัญลักษณ์
ของบาร์ เซโลนา เป็ นงานชั5นยอดทีแสดงถึงอัจฉริ ยภาพของ เกาดี5 สถาปนิ กผูเ้ ลืองชื อ มหาวิหารแห่ งนี5 มีความ
สู ง 170 เมตร ตั5งอยูบ่ นถนน Carrer de Mallorca งานชิ5นนี5มีความแปลกตาจากงานชิ5นอืนของเกาดี5 ตรงสี สันอัน
เรี ยบนิ งแบบโทนสี ธรรมชาติ ให้ความรู ้ สึกทีสงบผ่อนคลายและเยือกเย็นเพราะความทีเป็ นสถานทีศักดิ~ สิทธิ~
แต่ก็ยงั คงรายละเอียดละเมียดทีละไม ดูจากลวดลายสลักเสลาทีด้านนอกตัวโบสถ์และภายใน แสดงให้เห็นถึง
แรงศรัทธาในศาสนาอย่างท่วมท้น
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านชมโบสถ์ Expiatori del Sagrat Cor โบสถ์โรมันคาธอลิค สร้างขึ5นแบบสไตล์นีโอโกธิ ค ตั5งแต่ปี ค.ศ.
1902 และใช้เวลากว่า 60 ปี จนเสร็ จสิ5 นการก่อสร้างเมือปี ค.ศ.1961 ตั5งอยูบ่ นยอดเขาทิบิดาโบ (Tibidabo) โดย
บนยอดโดมมีรูปปั5 นของพระเยซู ยืนกางแขน คล้ายคลึงกับ Christ Redeemer ทีกรุ งริ โอ เดอจาเนโร ประเทศ
บราซิ ล อิสระให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย

16.00 น.
19.05 น.
23.30 น.

นําท่านเดินทางสู่ สนามบินบาร์ เซโลนา (BCN) เพือเชคอินและทํา Tax Refund
ออกเดิ นทางจากสนามบิ นบาร์ เซโลนา กลับกรุ งเทพฯ โดยเที ยวบินที TK1856 (ใช้เวลาบิ นประมาณ 3.25
ชัวโมง) บริ การอาหารกลางวัน เครื องดืม และพักผ่อนบนเครื องบิน
เดินทางมาถึงนครอิสตันบูล แวะเปลียนเครื อง

วันทีส. ิ บ

กรุ งเทพมหานคร

01.25 น.

ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเทียวบินที TK68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.35 ชัวโมง) สายการบินมีบริ การ
อาหารคําและอาหารเช้า บนเครื องบิน
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

15.00 น.
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10 วัน ล่ องเรือทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน
Royal Caribbean Oasis of the SEAs!!!
ราคาทัวร์ 109,900 บาท (เริ.มต้ นห้ อง Inside) : 4-13 พ.ค./18–27 พ.ค./22 มิ.ย.–1 ก.ค./13–22 ก.ค.
10–19 ส.ค/ 14-23 ก.ย.
อัตราค่ าบริการ ปี 2562

4-13 พ.ค.

18-27 พ.ค.

22มิ.ย.-1 ก.ค.

เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี

10-19 ส.ค.

14-23 ก.ย.

23,000

20,000

109,900

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้ องคู่ INSIDE) ท่านละ
อัพเกรดเป็ นห้องพักแบบมีระเบียงทะเล
(พักห้ องคู่ Sea-View Balcony) ท่านละ
พักเดียวเพิม ท่านละ (คิดทีห้องพักแบบ
INSIDE ซึ งเป็ นราคาเริ ม)
ราคาผูใ้ หญ่/เด็ก (ห้องพัก 3 ท่าน) ท่านละ

13-22 ก.ค.

20,000

20,000

24,000

23,000

45,000
โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม

(นับอายุจนถึงวันเดินทางกลับ)

ชั5นธุ รกิจเพิมเงินจากราคาทัวร์ เริ มต้นที
ท่านละ (ราคายืนยันได้กต็ ่ อเมื.อที.นั.ง confirm เท่ านั+น)
ไม่เอาตัวƒ เครื องบินหักค่าใช้จ่าย (ผูใ้ หญ่)

85,000 - 110,000
25,000

(ไม่รวมตัวƒ BKK-IST-BCN-IST-BKK)

กรณี มีวซี ่าแล้วหรื อไม่ตอ้ งยืนวีซ่า หักค่าใช้จ่าย

2,900

**ราคาอาจมีการปรับขึ5น – ลง ตามราคานํ5ามันทีปรับขึ5นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ ง
ทีสายการบินประกาศปรับ และทีมีเอกสารยืนยันเท่านั5น (คิด ณ วันที 12 กันยายน 2561) **
ข้อแนะนําและแจ้งเพือทราบ
กรณี เดินทางเป็ นตัวƒ กรุ๊ ป หากออกตัวƒ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลียนวันเดินทางได้
กระเป๋ าเดินทางเพือโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ5าหนักไม่เกิน 20 กก. กระเป๋ าถือขึ5นเครื อง (Hand carry) นํ5าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเทียวล่องเรื อสําราญ (ตามทีระบุไว้ในรายการ) อัตรานี5รวมถึง
ตัวƒ เครื องบินไป-กลับชั5นนักท่องเทียวโดยสายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน5 าํ มัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
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ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ีอายุเกิน 85 ปี )
ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ
ค่าวีซ่าเชงเก้น
ค่าบริ การ (Service fee, Gratuities) บนเรื อ
ค่าอาหารทุกมื5อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนําเทียว, ค่าเข้าชมสถานที
เจ้าหน้าที (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ
อัตรานีไ+ ม่ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีไม่ได้ระบุในรายการ
ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
การชําระเงิน

งวดที 1 : สํารองทีนังจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ ปออกเดินทางแน่นอน
สํ ารองที.นั.ง (ผู้เดินทางพักเดี.ยว) ท่ านละ 60,000 บาท
งวดที 2 : ชําระส่ วนทีเหลือ 60 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
* ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
* ยกเลิก 90-119 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจํา 25%
* ยกเลิก 60-89 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจํา 50%
* ยกเลิก 30-59 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจําเต็มจํานวน
* ยกเลิก 08-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจํานวน
* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจํานวน
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยืนวีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ~ ในการนําเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืนวีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
หมายเหตุ :
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ~ ในการยกเลิ กการเดิ นทางใน กรณี ทีมีผูเ้ ดิ นทางตํากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ ดิ นทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ~ ในการเปลียนแปลงการพาเข้าชมสถานทีท่องเทียวใดๆทีปิ ดทําการ โดยจะจัดหาสถานทีท่องเทียว
อืนๆเพือทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ~ ในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณี ทีเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั5งนี5 จะคํานึงและรักษา
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ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากทีสุ ด
การท่องเทียวนี5 เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงินคืน ในกรณี ที
ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ~ การใช้บริ การทีทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้น ท่านได้ทาํ การตกลงหรื อแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
บริ ษ ัท ฯ จะไม่ รั บ ผิด ชอบค่ า ใช้จ่ า ยที เกิ ด ขึ5 น หากท่ า นถู ก ปฎิ เ สธวีซ่ า และจะไม่ คื น เงิ น ค่ า ทัว ร์ ที ท่ า นชํา ระมาแล้ว
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนืองจากการกระทําทีส่ อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
ในกรณี ทีท่านจะใช้หนังสื อเดิ นทางราชการ (เล่ มสี น5 าํ เงิ น) เดิ นทางกับคณะ บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ~ ที จะ ไม่รับผิดชอบ
หากท่านถูกปฎิ เสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ งเพราะโดยปกตินกั ท่องเทียวใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตัtวเครื.องบินเอง (Land Only)
ในกรณี ลูกค้าดําเนิ นการเรื องตัวƒ เครื องบินเองและมาเทียวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เทียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเทียวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตัtวเครื.องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างทีสายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ทียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัวƒ เครื องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั5น (ในกรณี ทีตัวƒ เครื องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั5น)
ท่านทีจะออกตัวƒ เครื องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือขอคํายืนยันว่า
ทัวร์ น5 นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัวƒ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น5 นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทีเกียวข้องกับตัวƒ เครื องบินภายในประเทศได้
เมือท่านจองทัวร์ และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือนไขทีบริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
ห้ องพักบนเรือ
ห้องพักบนเรื อแบบกรุ๊ ปจะเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ทีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
( TRIPLE ROOM ) ต้องทําการตรวจสอบกับบริ ษทั เนืองจากห้องพักบนเรื อ ทีสามารถพักได้ 3 ท่าน มีจาํ นวนจํากัด
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ~ ในการจัดเลขห้องพักให้กบั คณะ เนื องจากห้องพักบนเรื อเป็ นการจองแบบกรุ๊ ป และ ขึ5 นอยู่กบั
ข้อกําหนดของประเภทห้องพักในระดับทีต่างกัน ซึ งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันหรื อ ชั5นเดียวกัน ตามทีลูกค้า
ต้องการ
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กระเป๋ าเล็กถือติดตัวขึน+ เครื.องบิน
กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กทีจะถือขึ5นเครื องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ5นบนเครื องบินโดยเด็ดขาด
วัตถุทีเป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน นํ5าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั5ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ5นเครื องได้ไม่เกิน 10 ชิ5น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที
เดียวกันในถุงใสพร้อมทีจะสําแดงต่อเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
หากท่านซื5 อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เทียวบิน จึงสามารถนําขึ5นเครื องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
สําหรับนํ5าหนักของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั5น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ งขึ5นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ5าหนักเพิมเป็ นสิ ทธิ~ ของสายการบินที
ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ5าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าทีสายการบินกําหนด
สําหรับกระเป๋ าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ5นเครื องได้ ต้องมีน5 าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่ วนไม่เกิน 7.5 x
13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ5ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
ในบางรายการทัวร์ ทีต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ5าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ตากว่
ํ ามาตรฐานได้ ทั5งนี5
ขึ5นอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ~ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ5าหนักส่ วนทีเกิน
กระเป๋ าและสัมภาระทีมีลอ้ เลือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ5นเครื องบิน (Hand carry)

การชดเชยค่ ากระเป๋ าในกรณีเกิดการสู ญหาย
ของมี ค่าทุ กชนิ ด ขอแนะนําไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋ าใบใหญ่ ที.เช็ คไปกับเครื. อง เพราะหากเกิ ดการสู ญหาย สายการบิ นจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั5น ซึ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ5าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั5งนี5 จะชดเชย
ไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั5นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั5นธุ รกิจ (Business) ดังนั5นจึงไม่แนะนําให้
โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติ ประกันภัยการเดิ นทางที
บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทําให้ลกู ค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะพิจารณาชดเชย
ค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั5น นันหมายถึงจะชดเชยตามนํ5าหนักกระเป๋ า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD
20 ต่อกิโลกรัมเท่านั5น ดังนั5นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ~ การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั5น
กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้ นประเทศอิตาลี
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทําการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนเข้
ื าไปแล้ว ดังนั5นถ้าท่านรู้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ
เพือขอยืนวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัวƒ เครื องบินในช่วงทีท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ และกรุ ณาอย่าดื5อและยึดติดกับการยืนในสมัยก่อน )
หากท่ านต้ องการเปลี.ยนแปลงคิวกรุ๊ ปทีไ. ด้ มีการจองแล้ ว ท่ านอาจต้ องชํ าระค่ าคิวยืน. วีซ่า 2,200 บาทให้ กบั ศู นย์ ยื.นคําร้ อง
1. หนังสื อเดินทางทีเหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ5นไป ถ้ามีหนังสื อเดินทางเล่มเก่ากรุ ณาแนบมาด้วย
2. รู ปถ่ายสี หน้าตรงปั จจุบนั พื5นฉากหลังรู ปต้องมีสีขาวเท่านั5น รู ปจะต้องเป็ นภาพทีคมชัดห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมี
เงา ห้ามถ่ายรู ปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รู ป

3.
4.
5.
6.
7.

สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / เอกสารเพิมเติมกรณี อืน ๆ
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน
สู ติบตั ร (สําหรับเด็กตํากว่า 18 ปี บริ บูรณ์)
กรณี เด็กอายุตากว่
ํ า 20 ปี บริ บูรณ์: เดินทางต้องยืนเอกสารเพิมเติมดังนี5
- เด็กเดินทางกับบุคคลอืน บิดามารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ งออกให้โดยทีว่าการเขตหรื ออําเภอ
เท่านั5น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ งออกให้โดยทีว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั5นและ
ให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชือบิดา)
- เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ งออกให้โดยทีว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั5นและ
ให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชือมารดา)
- กรณี พอ่ และแม่หย่าร้าง หรื อเสี ยชีวติ ต้องแนบใบหย่า หรื อ ใบมรณะบัตร เพือเป็ นการยืนยัน
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- ให้แนบสําเนาพาสปอร์ ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสําเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่)
8. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริ งเท่านั5น**
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต)
โดย ไม่ตอ้ งระบุวนั และประเทศทีเดินทาง
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ทีมีรายชื อผูป้ ระกอบกิจการ
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ทีมีชือผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณี ทีเป็ นพนักงานบริ ษทั ฯ : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง
เงินเดือน พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั5น
- กรณี ทีเป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั5น
- กรณี เกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษานั5นว่ากําลังศึกษาอยูร่ ะบุช5 นั ปี ทีศึกษา พิมพ์
เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั5น
- กรณี เป็ นแม่คา้ , ทําธุ รกิจส่ วนตัว, ทําอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษ
9. หลักฐานการเงิน (สําคัญมาก เพราะสถานฑูตแจ้งกฎใหม่เมือวันที 22 กรกฎาคม 2557)
9.1 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั5น พร้อมหนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคาร
(BANK CERTIFICATE) เป็ นภาษาอังกฤษ **ต้องเป็ นบัญชีเดียวกันเท่านั5น**
- เงินฝากออมทรัพย์/ เผือเรี ยก/ สะสมทรัพย์
(ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ตากว่
ํ า 100,000 บาท ต่อการยืนวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้าออกของ
เงินสมําเสมอ ห้ามทําการโอนเงินเข้าไปในครั5งเดียวเป็ นยอดใหญ่ก่อนการยืนวีซ่าเด็ดขาด!!)
- การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปั จจุบนั และ ถ่ายสําเนาย้อนหลัง 6 เดือน โดยการ
ปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวันทีจะยืนวีซ่า 7 วัน เช่ นท่านได้คิวยืนวีซ่าวันที 3 กันยายน 2556
สําเนาสมุดบัญชี ทีท่านต้องใช้ในการยืนวีซ่า ต้องปรับสมุด ณ วันที 28 สิ งหาคม 2556 หรื อ หลังจากนั5น หาก
ท่านปรับสมุ ดบัญชี ก่อนหน้านั5น จะใช้เป็ นเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงิ นไม่ได้ สถานฑู ตจะขอเอกสาร
เพิมเติม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่ งเอกสารมาทางบริ ษทั ทัวร์ ฯ เพือเตรี ยมการล่วงหน้า และ ส่ ง Fax สมุด
บัญชีหน้าสุ ดท้ายทีได้ทาํ การปรับสมุดมาให้ทางบริ ษทั ทัวร์ เพือใช้ในการแนบเป็ นเอกสารยืนวีซ่าต่อไปได้
- การขอหนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคาร ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันทีได้คิวยืนวีซ่า พร้อม
ทั5ง ต้องระบุ จํา นวนเงิ นเป็ นตัวเลขลงในหนัง สื อรั บ รองด้วย เช่ นท่ า นได้คิ วยืนวีซ่ า วันที 3 กันยายน 2556
หนังสื อรับรองการเงินจากทางธนาคารทีใช้ในการยืนวีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที 20 สิ งหาคม 2556 หรื อ หลังจาก
นั5นเท่านั5น จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต)
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โดยไม่ตอ้ งระบุวนั และประเทศทีเดินทาง

(สถานฑูตไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี)
Thank you for contacting VFS Italy Visa Application Centre.
เนื องจากสถานทูตได้แจ้งเพิมเติมเกี ยวกับเอกสารด้านการเงิ นของผูส้ มัครวีซ่าทุ กประเภทโดย ผูส้ มัครทุ กคนที
ต้องการยืนคําร้ องขอวีซ่าฯต้องแสดงหลักฐานทางการเงิ น 2 ประเภทคู่กนั คือ หนังสื อรับรองทางการเงิ นจากทาง
ธนาคาร ( Bank Certificate ) ซึ งมีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันยืนคําร้องวีซ่า พร้อมกับสําเนาสมุดบัญชี เงินฝากที
แสดงยอดเงินล่าสุ ดไม่เกิน 7 วันนับจากวันยืนคําร้องขอวีซ่า โดยไม่มีขอ้ ยกเว้นใดๆทั5งสิ5 น
10. ในกรณี ทีมีผรู ้ ับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิมเติมดังนี5
- จดหมายจากผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั5น
- หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางกับผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็ นบุคคลใน
ครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ทีจดทะเบียนสมรส รับรองให้กนั
และกันได้ / (ปู่ , ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)
- กรณี เป็ นสามีภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี5
o เขียนจดหมาย decare เป็ นภาษาอังกฤษ มาว่าอยูด่ ว้ ยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
o กรณี มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกิดของลูก แปลเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมกับแนบภาษาไทย
o กรณี ไม่มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ทะเบียนบ้านทั5งของสามีและภรรยา แปลเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมกับแนบ
ภาษาไทย โดยทะเบียนบ้านของทั5งสองต้องอยูบ่ า้ นเดียวกัน
- กรุ ณาแนบสําเนาสมุดบัญชี เงินฝากตามข้อกําหนดในข้อ 9 ทีจะใช้ยนวี
ื ซ่า 1 ชุดของผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พร้อมทั5ง
ใน หนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบุชือผูถ้ ูกรับรองค่าใช้จ่าย ด้วย

EHC-TK-10D-OASIS-

แบบฟอร์ มการสํ ารองทีน. ั.ง
10 วัน ล่ องเรือทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน (BCN)
Royal Caribbean Oasis of the SEAs!!!
ราคาทัวร์ 109,900 บาท (เริ.มต้ นห้ อง Inside) :
ลําดับที

ชื อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

เบอร์ โทรศัพท์

4–13 พ.ค.
13-22 ก.ค.
ห้องพัก
(INSIDE/

BALCONY)

หมายเหตุ : ประเทศอังกฤษ ไม่จดั ว่า เป็ นการทําวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น

18–27 พ.ค.
10-19 ส.ค.
เลขที
สะสมไมล์

22 มิ.ย.–1 ก.ค.
14-23 ก.ย.
อาหาร

(หากแพ้อาหาร
โปรดระบุ

)

สถานฑูตทีท่านเคยสแกน
ลายนิ5วมือในการยืน
วีซ่าเชงเก้น (กรุ ณาระบุ)
(หลังวันที 14 พ.ย. 2556)

