
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
  

บาร์เซโลน่า - มหาวหิารซากราด้า ฟามเิลยีร์ - ปัลมา เดอ มายอร์กา - ถํา้แดรค เข้าชมมหาวหิารเลอซู - ฝร่ังเศส 
เมืองอาเล่ส์ - เมืองเอก็ซ์ ออง โพรวองส์ - เมืองมาร์กเซย์ - โพรวองซ์ - โฟสดนิาโว - เมืองลกุกา - เมืองทโิวร่ี 



 

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

กาํหนดการเดินทาง 
08-18 พ.ค.//10-20 ก.ค.//07-17 ส.ค.//18-28 ก.ย.//16-26 ต.ค. 2563  

( กรุณาสํารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่ 1 กรุงเทพมหานคร  
18.00 พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ 
21.15 ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเที่ยวบินที่ QR833 

วนัที่ 2 โดฮา – บาร์เซโลน่า – มองเซอร์รัต – ซากราด้า – ลาลมับลา 
00.25 ถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ (เพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง)  
01.40 ออกเดินทางสู่เมืองบาร์เซโลน่า โดยสายการบิน กาต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR137 
07.40 ถึงเมืองบาร์เซโลน่า (BARCELONA) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  นําท่านเดินทางสู่เขามองเซอร์รัต 

(Montserrat) ที่สูงถึง 1,236 เมตร นาํท่านเขา้ชมวหิารซาน
ตามาเรีย (Santa Maria de Montserrat) อนัศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึง
ภายในวหิารมีศิลปกรรมที่งดงามตระการตามากมาย 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประติมากรรมรูปป้ันที่ตกแต่งบนอาคาร
ทั้งหลายที่งดงาม ภายในวหิา ร ประดิษฐานพระแม่มารีดาํ 
(Black Madonna หรือThe Virgin of Montserrat) อยูซ่ึ่งชาว
สเปนซ่ึงนบัถือศาสนาคริสตค์าทอ ลิกส่วนใหญ่เขามีความ
เช่ือวา่ภูเขาน้ีเป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิ 

เที่ยง บริการอาหารกลาวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่กรุงบาเซโลน่า ชมความงามของเมืองบาร์เซโลนา จากนั้น นําท่านเข้าชมภายใน มหาวิหารซาก

ราด้า ฟามิเลียร์ (Sagrada Familia) สญัลกัษณ์แห่งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิที่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอยา่ง
สวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1882 เป็นผลงานชั้นยอดที่
แสดงถึงอจัฉริยภาพของ  อนัโตนี เกาด้ี สถาปนิกผูเ้ล่ือง
ช่ือ มหาวหิารแห่งน้ี   นําท่านสู่ถนนช้อปป้ิงสายใหญ่ของ
บาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla)  ยา่นที่มี
ช่ือเสียงที่สุดของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเที่ยวอนัเป็นที่
ช่ืนชอบของคนทุกวยั ถนนสายเล็กๆ ที่มีความยาวเพยีง  
1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสนัเสน่ห์น่าประทบัใจทั้งกลางวนั
และกลางคืน อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ท่าน



 

สามารถเลือกซ้ือสินคา้และเส้ือผา้แบรนดเ์นมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะชอ้ปป้ิงสินคา้
แบรนดเ์นมชั้นนาํซ่ึงมีร้าน ตั้งอยูต่ลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้อาทิ LOUIS 
VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ NH COLLECTION HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ 3 บาร์เซโลน่า – กเูอลปาร์ค - เรือสําราญ ALLURE OF THE SEAS  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ GUELL PARK (ชมภายใน )  เป็น

คอมเพลกซ์สวนที่มีองคป์ระกอบดา้นสถาปัตยกรรม ตั้งอยูบ่น
เขาเอลการ์เมล ในเขตกราเซีย เมืองบาร์เซโลนา ออกแบบโดย
สถาปนิกชาว  คาตาลนั อนัตอนี เกาดี และสร้างตั้งแต่ปี ค .ศ.
1900-1914 มีพื้นที่ครอบคลุม 0.1718 ตร.กม ทาํใหเ้ป็นหน่ึงใน
งานดา้นสถาปัตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดในยโุรปใต ้โครงการน้ีเป็น
ส่วนหน่ึงในสถานที่ตั้งมรดกโลก ที่  เป็นงานของ อนัตอนีเกาดี  

12.00 นาํท่านเชคอินขึ้นเรือสาํราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกลาํใหม่ล่าสุดของ Royal Caribbean “Allure SEAS” ซ่ึงเป็นเรือ
สาํราญที่จะเปิดปฐมฤกษใ์นเสน้ทางล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในปี 2018 ร่วมเป็นสกัขีพยานเปิดหนา้
ประวติัศาสตร์ของเรือสาํราญที่จะทุบสถิติ เป็นเรือลาํใหญ่ที่สุดในโลก ประจาํปี 2018 ดว้ยระวางเรือขนาด 
225,282 ตนั จุผูโ้ดยสารไดก้วา่ 5,408 คน หอ้ง 2700 หอ้ง ชั้ นโดยสาร 16 ชั้น พร้อมพนกังานบนเรือทั้งหมด 
2,164 ท่าน สระวา่ยนํ้ า 3 สระ ลิฟท ์24 ตวั พร้อม Entertainment Complex ต่างๆ มากกวา่เรือลาํอ่ืน 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
บ่าย อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  คํา่นี้ พบกับกัปตันเรือและลูกเรือ พร้อมงานเลีย้ง Welcome 

Night หรือ Captain Night สุดหรู  เพ่ือเป็นการต้อนรับทุกท่านสู่เรือ Allure (แต่งกายแบบสากล) 
**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Allure** 

วนัที่4  ปัลมา เดอมายอร์ก้า 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) นาํท่านเที่ยวชมเมืองปัลมา เดอ มายอร์กา 

(Palma de Mallorca) แห่งหมู่เกาะมายอร์กา (Mallorca) 
หมู่เกาะแสนสวยในประเทศสเปน ซ่ึงตั้งอยูใ่นทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน เป็นเกาะใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะแบลีแอริก 
เมืองหลวงของเกาะคือเมืองปัลมาเมืองซ่ึงเป็นจุดหมาย
ปลายทางการท่องเที่ยวในวนัหยดุที่ไดรั้บความนิยมมาก  
นําท่านเดินทางสู่ ถํา้แดรค (Drach Cave)  แหล่ง



 

ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงที่สุดของเกาะมายอร์กา้ โดยถํ้าใตดิ้นแห่งน้ีถือวา่เป็นหน่ึงในถํ้าใตดิ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีก
ดว้ย ชมความงดงามของธรรมชาติที่สรรคส์ร้างหินงอกหินยอ้ย และทะเลสาบใตดิ้น 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) โบสถส์ไตลโ์กธิคโรมนัคาทอลิก บา้นคู่เมือง

ของเกาะมายอร์กา สร้างขึ้นตามบญัชาของกษตัริยเ์จมส์ที่ 1 แห่งอารากอนในปี ค.ศ. 1229 และเสร็จส้ินในปี ค .ศ.
1601 โดยใชเ้วลาร่วม 370 ปีในการก่อสร้าง และไดมี้
การปรั บปรุงตามแบบฉบบัของอนัโตนิโอ เกาด้ี 
สถาปนิกและผูอ้อกแบบผูมี้ช่ือเสียงแห่งเมืองบาร์
เซโลน่าในช่วงระหวา่งปี ค .ศ.1901-1914 นําท่านเข้า
ชมความงดงามภายในมหาวิหารแห่งปัลมา ชมความ
งามของสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคโรมนัที่ตกแต่ง
ดว้ยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ตกแต่งดว้ยกระจกลาย
สีที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกดว้ย จากนั้นอิสระใหท้่านได้
เดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามของเมืองตามอธัยาศยั หรือจะเลือกซ้ือของฝาก ของที่ระลึกที่มีจาํหน่าย
มากมาย 

14.00 น. นําท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปัลมา เดอ มายอร์กา 
16.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ ปัลมา เดอ มายอร์กา มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย ์ (โพรวองซ์ ) อิสระใหท้่าน

พกัผอ่น บนเรือสาํราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ หรือ
ทาํกิจกรรมที่มีภายในเรือสาํราญมากมายไดต้ามใจชอบไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงที่ร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ  
(Duty Free) ส่วนสนัทนาการอ่ืนๆ  อีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้
บริการบนเรือสาํราญ 

คํา่ บริการ อาหารคํา่ ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  // หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือ
สนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Allure** 

วนัที่ 5 โพรวองซ์ – อาเล่ส์ – เอก็ซ์ โพรวองซ์ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือมาร์กเซย ์ (โพรวองซ์ ) ประเทศฝร่ังเศส  จากนั้น นําท่านเดินทางสู่เมืองอาเล่ส์

(Arles) เมืองประวตัิศาสตร์โบราณ เก่าแก่ และ
เป็นเมืองที่แวนโก๊ะ เคยอาศยัอยูท่ี่น้ีก่อน จะ
เสียชีวติ เมืองน้ีตั้ งอยูริ่มแม่นํ้ าโรน  เป็นเมืองที่
 ค่อนขา้งมีความโดดเด่นในดา้นของ
โบราณสถานสาํคญัที่มีมาตั้งแต่ยคุสมยัโร
มาเนสก ์และองคก์ารยเูน สโกยกใหเ้มืองอา เล่ส์ 
เป็นมรดกโลกไปในปี ค.ศ.1981 ในเขตเมือง เก่า



 

ท่านจะไดส้มัผสัความเป็นเมืองโรมนัโบราณ  นําท่านชมโบสถ์ โทรแปรง (St.Trophime Church) เป็นโบสถท์ี่
สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 3 สร้างขึ้นในแบบของสถาปัตยกรรมโรมนั เป็นโบสถท์ี่ บิชอบคนแรกของเมืองอา
เล่ส์ไดอ้ยูส่ถานที่แห่งนี้ นําท่านชมภายนอก  สนามสู้วัวกระทิงต้ังแต่สมัยโรมัน (Les Arènes) ในปัจจุบนัที่น่ียงั
ถูกใชจ้ดังานแสดงสูว้วักระทิง ประจาํปีของเมือง Arles 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ “เมืองเอ็กซ์ ออง โพรวองส์” (Aix en Provence) ใหท้่านเดินเล่นชมเมืองเพือ่สมัผสักบัวถีิชีวติ

ของชาวโพรวองส์  กบัผลิตภณัฑพ์ื้นบา้น  ผกั 
และผลไมส้ดๆจากไร่  ตลาดดอกไมส้ด  พร้อม
ชมอาคารบา้นเรือนสไตลบ์าร็อคที่หรูหรา  ซ่ึง
อดีตเคยเป็นเมืองเก่าแก่ในสมยัโรมนั  ที่มีความ
รุ่งเรืองเป็นอยา่งมาก  ต่อมามีการปรับปรุง  และ
มีการก่อสร้างอาคารที่สวยงามมากขึ้น  ปัจจุบนั
จึงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสาํคญัเมืองหน่ึง  
โดยเฉพาะช่วงที่มีเทศกาลดนตรีในเดือน
กรกฎาคม จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองมาร์เซย์” (Marseille) เมืองท่าที่สาํคญัของประเทศฝร่ังเศส  เป็นเมืองชายหาด
ริเวยีร่าที่งดงาม ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นประตูเมดิเตอร์เรเนียนของฝร่ังเศส  

16.00 น. นําท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย์  

18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือลาสเปเซีย 
คํา่ บริการ อาหารคํา่ ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  // หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือ

สนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Allure** 

วนัที่6 ลา สเปเซีย – Fosdinovo – Lucca 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
08.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองลา สเปเซีย นําท่านเที่ยวชมเมืองโฟสดินาโว (Fosdinovo) เป็นเมืองเล็กๆ ใน

ประเทศอิตาลี ที่มีประชากร ประมาณ เพยีง  
4817 คน และเป็นที่ตั้งของปราสาท  Fosdinovo 
castle อยูท่างตอนเหนือของแควน้ทสัคานี 
(Tuscany) ปัจจุบนัปราสาทแห่งน้ีกลายเป็น
พพิธิภณัฑ ์ภายในจะมีหอ้งโถ่งกวา้งขวางและ
และหอ้งต่างๆจะมีเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ที่เก็บ
รักษาไวเ้ป็น อยา่งดีภายในยงัประกอบดว้ยปติ
มากรรมต่างๆ ภาพวาด และส่ิงท่อที่มีตราประจาํตระกูลของ “Spino Fiorito” อีกดว้ย 

 
 



 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านเที่ยวชมเมือง ลุกกา (Lucca) เป็น เมืองคลาสสิก อีกเมืองหน่ึง ในแควน้ ทสัคานี ที่มีช่ือเสียงของเหล่า

นกัท่องเที่ยวเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเมืองตั้งอยูบ่ริเวณทางขึ้น
เทือกเขาแอลป์ จึงเป็นสถานที่นกัปีนเขานิยมพกัที่เมืองน้ี 
ภายในเมืองน้ีมีล่องร่อยของประวติัศาสตร์ จากซากโบราณ
ต่างๆตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 นาํท่านชม จตุัรัส ซาน มาติโน่ (San 
Martino Square) ใหท้่านเดินถ่ายรูป และเดินเล่นจนเมือง 

16.00 น. นําท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองลา สเปเซีย 
18.30 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือลา  สเปเซีย เพ่ือมุ่งหน้าสู่ 

ท่าเรือ ชิวิคตาเวคเคยี 
คํา่ บริการ อาหารคํา่ ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  // หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือ

สนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Allure** 

วนัที่7 ชิวคิตาเวคเคยี – ทิโวรี – ปราสาทแกนโดลโฟ  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือชิวิคตาเวคเคยี นําท่านออกเดินทางสู่เมืองทิโวร่ี  ดินแดนที่เป็นส่วนหน่ึงของแควน้ลาซิโอ 

(Lazio) ตวัเมืองทิโวร่ี ตั้งอยูบ่นหนา้ผาสูง เหนือแม่นํ้ าอาเนียน (Aniene) ชมเนินเขา TIBURTINE  ท่านจะได้
พบวา่ทิวทศัน์สวยงามสุดลูกหูลูกตาจะเปิดตอ้นรับปลุกประสาทสมัผสัทุกอยา่งใหส้ดช่ืน มีชีวติชีวา โดยเฉพาะ
เหล่าวลิล่าพกัร้อนของชนชั้นสูงในสมยัก่อนเพือ่สมัผสักบัความโรแมนติกจบัใจ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ปราสาทแกนโดโฟ (Castel Gandolfo) คาสเตลแกนโดลโฟ พระตาํหนกัที่ประทบัพกัร้อนของ

สมเด็จพระสนัตะปาปา เป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิแห่งองคพ์ระประมุขแห่งคริสตจกัรโรมนัคาทอลิกมานานหลาย
ศตวรรษ ซ่ึงหมู่อาคารพระตาํหนกั ณ ที่น้ีมีความพเิศษ
ตรงที่ถื อเป็นเขตกรรมสิทธ์ิของวาติกนัแมว้า่มนัจะอยู่
ภายนอกก็ตาม ความที่ทาํเลน้ีสวยงามมองเห็นผนืนํ้ าสี
ครามเบื้องล่างและอากาศดีจึงเป็นที่ที่จกัรพรรดิโรมนัทรง
เลือกเป็นที่ประทบัมาตั้งแต่เม่ือ 2,000 ปีที่แลว้ จนต่อมา ก็
กลายเป็นสวนแบบอิตาเลียนที่ร่มร่ืนและพระตาํหนกัของ
โป๊ปจอห์นปอลที่ 2 ไดส้ร้างสระวา่ยนํ้ าขึ้นในที่ประทบั
ฤดูร้อนเป็นคร้ังแรก สถานที่พกัร้อนแห่งน้ีไดมี้บทเด่นขึ้นมาในหนา้ประวติัศาสตร์เม่ือยคุนาซีเรืองอาํนาจไดมี้
ชาวยวิจาํนวนหน่ึงเขา้มาล้ีภยัการถูกไล่ล่าอยูใ่นที่แห่งน้ีซ่ึงภายในมีฟาร์มเรือนกระจกและมีการเล้ียงสตัวเ์องจึ ง
เป็นเสบียงสาํคญัที่ช่วยใหทุ้กคนอยูร่อดได ้ดงันั้นสถานที่แห่งน้ีจึงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งองคผ์ูป้ระทบัและกบันํ้ าพระทยัที่
ช่วยเหลือเพือ่นมนุษยอ์ยา่งไร้ขอบเขต 



 

16.00 น. นําท่านเดินทางกลับสู่เรือสําราญ 
18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ ชิวิคตาเวคเคยี เพ่ือมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือเนเปิลส์ 
คํา่ บริการ อาหารคํา่ ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  // หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือ

สนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Allure** 

วนัที่ 8 เนเป้ิล – กาแซร์ตา – ปอมเปอ ี
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ เนเปิล ประเทศอิตาลี  นําท่านเดินทางสู่เมืองกาแซร์ตา (Caserta) เมืองหลวงแห่ง

จงัหวดักาแซร์ตา แห่งแวน้คมัปาเนียของอิตาลี นําท่านเข้าชมพระราชวังกาแซร์ตา (Palace of Caserta) เป็น
อดีตพระราชวงัที่ประทบัของกษตัริยแ์ห่งเนเปิลส์แห่งราชวงศบ์ูร์
บง ที่ตั้งอยูท่ี่เมืองกาแซร์ตาในประเทศอิตาลี พระราชวงักาแซร์ตา
เป็นหน่ึงในพระราชวงัแบบบาโรกที่ใหญ่ที่สุดที่สร้างขึ้นในยโุรป
ในคริสตศ์ตวรรษที่ 18 พระราชวงัแห่งน้ีไดรั้บการขึ้นท ะเบียน
เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1997 ในฐานะที่เป็น
งานช้ินเลิศของยคุบาโรก การก่อสร้าง   พระราชวงักาแซร์ตาเร่ิม
ขึ้นในปี ค .ศ. 1752 โดยพระเจา้ชาลส์ที่ 7 แห่งเนเปิลส์ ผูท้รง
ทาํงานอยา่งใกลชิ้ดกบัสถาปนิกลุยจี วนัวเีตลลี เม่ือทอดพระเนตร
เห็นแบบจาํลองสาํหรับพระราชวงั พระเจา้ชาลส์ก็ทรงพอพระทยั
มาก แต่พระองคก์็มิไดมี้โอกาสที่จะไดบ้รรทมในพระราชวงั
แมแ้ต่เพยีงคืนเดียว พระเจา้ชาลส์ทรงสละราชสมบติัในปี ค .ศ. 
1759 เพือ่ไปเป็นพระมหากษตัริยส์เปน การก่อสร้างดาํเนินต่อมาโดยพระราชโอรสองคท์ี่สามและผูค้รองเน
เปิลส์ต่อมาคือพระเจา้เฟอร์ดินานดท์ี่ 4 แห่งเนเปิลส์  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางเข้าสู่ “ เมืองปอมเปอี ”  นําชมเมืองโบราณ 2,000 ปี ที่ถูกทําลายโดยลาวาของภูเขาไฟ  วิโซเวียส 

ซ่ึงภูเขาไฟลูกนี้ระเบิดเอาดินโคลนเถ้าถ่าน และหิน
ละลายทับถมจมลงไปในดินในช่ัวเวลาไม่กี่นาทีเม่ือ 
พ.ศ.662 ประชาชนนับหม่ืนต้องถูกฝังทั้งเป็นตายด้วย
ความทุกข์ทรมาน โดยไม่ มีโอกาสหนี รอดออกมาได้
เลย  และปอมเปอี ก็ถูกลืมไปจากความทรงจาํของ
ชาวโลกต่อมาไดมี้การฟ้ืนฟูศึกษาประวติัศาสตร์
โบราณช่ือปอมเปอีจึงถูกคน้พบแต่ไม่มีใครทราบวา่อยู่
ที่ไหน จนกระทัง่ พ .ศ.2291 ไดพ้บร่องรอยของซากเมือง เม่ือร้ือดินที่ทบัถมออกมาหมดแลว้ก็พบซากเมืองที่
ใหญ่โต และสร้างดว้ยหินอยา่งแขง็แรง บางแห่งพบ “ซากชาวปอมเปเอียน และสัตว์เลีย้งของเขาที่ตายกลายเป็น



 

หินยังคงสภาพเดิมทุกประการ ” แต่ทวา่ภาพนั้นจะเห็นลกัษณะของความหวาดกลวัต่อความตายไดเ้ป็นอยา่งดี
บางคนนัง่เอามือปิดหนา้ตายบางคนนัง่ซบกบักาํแพงบา้นตายก็มี ปอมเปอีจึงไดช่ื้อวา่ “ซากเมืองแห่งความตาย ” 

16.30 น.  นําท่านกลับสู่ท่าเทียบเรือเนเปิลส์  
18.30 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือเนเปิลส์ เพ่ือมุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือบาร์เซโลน่า 
คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ / หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนาน

กบักิจกรรมบนเรือ 
**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Allure** 

วนัที่ 9 ร่วมสนุกพกัผ่อนกบักจิกรรม บนเรือสําราญสุดหรู 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
 อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสําราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทาน

อาหารหรือน่ังเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายได้
ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปป้ิงที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty 
Free)  และส่วนสนัทนาการอ่ื นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนั
หลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสาํราญ เช่น  

Public Room :บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด หอ้งอินเตอร์เนต 
Entertainment :ชมโชวพ์เิศษที่ทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ ต่างๆ

หลากหลาย 
Sport and Activities :สระวา่ยนํ้ า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness :หอ้งสปา หอ้งสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ พิเศษคํา่คืนก่อนการจากลา งานเลีย้งอําลาของกัปตันเรือ (แต่ง

กายแบบสากล) 
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

 หมายเหตุ***   ในคืนน้ีหัวหนา้ทวัร์จะแจก ป้ายผกูกระเป๋าสาํหรับนาํลงจากเรือให้แก่ทุกท่าน และในตอนกลางคืนให้นาํกระเป๋าของท่านไวห้นา้
ห้องไปตั้งแต่กลางดึกแลว้พนกังานจะนาํกระเป๋าของท่านไปเตรียมไว ้และ ค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีท่านใชจ่้ายบนเรือ  จะถูกส่งมาให้
ท่านตรวจเช็คและชาํระในวนัรุ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

วนัที่ 10 บาร์เซโลนา – ชมเมือง – ช้อปป้ิง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
05.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือบาร์เซโลน่า 
08.00 น. นําท่านเชคเอาท์ออกจากเรือสําราญ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ 
 นําท่านขึน้สู่จุด ชมทิวทัศน์รอบตัวเมือง บนยอดเขา “มองต์จูอิค ” Mont Juic เป็นเนินเขาในบาร์เซโลน่า  ที่มี

ทศันียภาพอนังดงาม ทางดา้นตะวนัออกของเนินเขายงัมีหนา้ผาสูงชนัซ่ึงทาํหนา้ที่เป็นดัง่กาํแพงเมือง ส่วน
ดา้นบนเป็นที่ตั้งของป้อมปราการหลายแห่ง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย นําท่านสู่ ลา โรคค่า เอาท์เลต (La Roca Village Shopping Center) เอาทเ์ลตแบรนดเ์นมขนาดใหญ่ใกลเ้มือง

บาร์เซโลน่า มีสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เช่น Camper, Coach, Gucci, Guess, G-Star, Lacoste, Loewe, 
MaxMara, Ray Ban, Samsonite, Tag Heuer, Timberland, Versace, etc. อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  
จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

22.30 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR142 

วนัที่ 11 โดฮา – กรุงเทพฯ  
05.40 เดินทางถึงสนามบิน โดฮา ประเทศการ์ต้า 
08.40 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR832 
19.00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหม าะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน

ต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มีอํานาจตัดสินใจ ณ 
ขณะน้ันทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคัญ เม่ือท่านทําการจองและชําระเงินมัดจําแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับ
เง่ือนไขของทางบริษัทฯแล้ว 

 
 
 
  



 

อตัราค่าบริการ 

ช่วงออกเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

08-18 พ.ค. 2563 103,900 103,900 103,900 65,900 

ก.ค.-ส.ค. 2563 109,900 109,900 109,900 65,900 

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

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-บาเซโรน่า-กรุงเทพฯ 

 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรรมธรรม)์ หากอายเุกิน 75 ปี ท่าน ตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม 

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ (16 EURO) 

 ค่าทิปบริกร ท่ีคอยบริการในเรือ (120 USD) 

 บริการขนสัมภาระข้ึนลงเรือ 

 รวมค่าห้องพกัภาษีท่าเรือและค่าบริการต่างๆภายในเรือ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ระหว่างการท่องเทีย่ว โดยเฉลีย่ 100 บาท / ท่าน / วนั(หากท่านประทบัใจในการเดินทาง)  

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก  50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อม แฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้าย

ส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทาง
ในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืน
ให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิ ชอบใดๆ ใน
กรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอ กเหนือความ รับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้  และออก ประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  



 
 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่ าท่าน

รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 

 ทางบริษัทจะทาํการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผีู้สํารองทีน่ั่งครบ 25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต  เน่ืองจากบริษทั
จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดินทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วี
ซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมีความประสงค์
จะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของ
ท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
 ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าดําเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 

 ค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋
เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-
60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

 ค่าห้องพักในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสาร
ช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ  กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตัว๋
เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ าย
ท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
***กรณทีี่ลูกค้ายกเลิกการเดินทาง ไม่คืนเงินทุกกรณ*ี** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง  อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละ

สถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รง

กบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาที่ท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 
* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่วา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธ

วีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทาง

บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวน
ท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวี
ซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน การ
ปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


