รหัสทัวร์ : THE9-TK-EU-6APR-15SEP18

10 วัน ล่ องเรื อทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน
ROYAL CARIBBEAN SYMPHONY OF THE SEA
(รอยัล แคริบเบีย้ น ซิมโฟนี่ ออฟ เดอะ ซีส์)

เรื อสํ าราญใหญ่ และใหม่ ทสี่ ุ ดในโลกปี 2018

***โปรโมชั่น...สายการบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ ส (TK)***

6-15 เม.ย.**/ 13-22 เม.ย.**/ 11-20 ส.ค./ 15-24 ก.ย. 2561
เริ่มต้ นที่….

109,900 บาท

บาร์ เซโลนา – ปัลมาเดอมายอร์ ก้า – ซี นองค์ (ชมทุ่งลาเวนเดอร์ ) – ซาลง เดอ โพรวองซ์ – คาร์ ราร่ ามาซซา
ซาร์ ซาน่ า – วิเตอร์ โบ – โบมาร์ โซ – แตร์ นี – กาแซร์ ตา – อเวลลิโน่ – บาร์ เซโลนา

(พิเศษ!! ราคานีร้ วมทัวร์ พาเทีย่ วทุกประเทศ รวมทิปต่างๆ และ วีซ่าทุกอย่างแล้ว)
ราคาทัวร์ 109,900 บาท (เริ่มต้ นห้ อง Inside) : 11-20 ส.ค. 2561 / 15-24 ก.ย. 2561
ราคาทัวร์ 115,900 บาท (เริ่มต้ นห้ อง Central Park View Balcony) : 6-15 เม.ย. 2561**/ 13-22 เม.ย.** 2561
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ขอสงวนสิ ทธิ์หากเรื อมีการปรับเปลีย่ นท่ าเทียบเรื อ ซึ่งทางทัวร์ จะทําการแจ้ งให้ ลูกค้าทราบล่วงหน้ าต่ อไป

ROYAL CARIBBEAN SYMPHONY OF THE SEA
(รอยัล แคริบเบีย้ น ซิมโฟนี่ ออฟ เดอะ ซีส์)
เรื อมีขนาด 230,000 ตัน จุผู้โดยสารได้ กว่ า 5,500 คน มีท้งั หมด 16 ชั้น
ประเภทห้ องพัก (เตียงสามารถแยกเป็ น เตียงคู่ได้ )
ห้ องพักมีระเบียงวิวทะเล (Ocean View with Balcony)

ห้ องพักมีระเบียงวิวสวน (Central Park View with Balcony)

ห้ องพักแบบ Inside

เส้ นทางเดินเรื อ RCB, Symphony of the Seas
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10 วัน ล่ องเรื อทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน
ROYAL CARIBBEAN SYMPHONY OF THE SEA
บาร์ เซโลนา – ปัลมาเดอมายอร์ ก้า – ซี นองค์ (ชมทุ่งลาเวนเดอร์ ) – ซาลง เดอ โพรวองซ์ – คาร์ ราร่ ามาซซา
ซาร์ ซาน่ า – วิเตอร์ โบ – โบมาร์ โซ – แตร์ นี – กาแซร์ ตา – อเวลลิโน่ – บาร์ เซโลนา
วันแรก

กรุงเทพมหานคร

20.00 น.
22.40 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคาร
ผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับ
ภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง สายการบินฯ มีบริ การ อาหารคํ่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เที่ยวบินสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันทีส่ อง

อิสตันบูล – บาร์ เซโลน่ า

05.00 น.

10.05 น.

เดินทางถึงกรุ งอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่ อง เที่ยวบิน TK1853 อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย
ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินบาร์เซโลนา (BCN) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส
บริ การอาหารเช้าบนเครื่ องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชม.)
เดินทางถึงสนามบินบาร์เซโลนา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําทุกท่านเข้าชมมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ ” (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่ งสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่สูงใหญ่ถึง
170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 โบสถ์ที่สร้างไม่เสร็ จนี้เป็ นสัญลักษณ์
ของบาร์ เซโลนา เป็ นงานชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริ ยภาพของ เกาดี้ สถาปนิ กผูเ้ ลื่องชื่อ มหาวิหารแห่ งนี้มีความ
สู ง 170 เมตร ตั้งอยูบ่ นถนน Carrer de Mallorca งานชิ้นนี้มีความแปลกตาจากงานชิ้นอื่นของเกาดี้ ตรงสี สนั อัน
เรี ยบนิ่ งแบบโทนสี ธรรมชาติ ให้ความรู ้สึกที่สงบผ่อนคลายและเยือกเย็นเพราะความที่เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์
แต่ก็ยงั คงรายละเอียดละเมียดที่ละไม ดูจากลวดลายสลักเสลาที่ดา้ นนอกตัวโบสถ์และภายใน แสดงให้เห็นถึง
แรงศรัทธาในศาสนาอย่างท่วมท้น

07.20 น.
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15.00 น.

นําท่านเชคอินขึ้นเรื อสํ าราญที่ใหญ่ ทสี่ ุ ดในโลกลําใหม่ ล่าสุ ดของ Royal Caribbean “Symphony of the SEAs”
ซึ่ งเป็ นเรื อสําราญที่จะเปิ ดปฐมฤกษ์ในเส้นทางล่องทะเลเมดิเตอร์ เรเนี ยนในปี 2018 ร่ วมเป็ นสักขีพยานเปิ ด
หน้าประวัติศาสตร์ของเรื อสําราญที่จะทุบสถิติ เป็ นเรื อลําใหญ่ ที่สุดในโลก ประจําปี 2018 ด้ วยระวางเรื อขนาด
230,000 ตัน จุผู้โดยสารได้ กว่ า 5,500 คน พร้อม Entertainment Complex ขนาดใหญ่ ที่พร้อมให้บริ การบนเรื อ
สําราญระดับโลกลํานี้

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

วันทีส่ าม

ปัลมา เดอมายอร์ ก้า

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่าที่ ท่าเรื อปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca)
นําท่านเที่ยวชมเมืองปั ลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) แห่ ง หมู่เกาะมายอร์กา (Mallorca) หมู่เกาะ
แสนสวยในประเทศสเปน ซึ่ งตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์ เรเนี ยน เป็ นเกาะใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะแบลีแอริ ก เมือง
หลวงของเกาะคือเมืองปัลมา เมืองซึ่งเป็ นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในวันหยุดที่ได้รับความนิยมมาก นํา
ท่านเดินทางสู่ ถํ้าแดรค (Drach Cave) แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของเกาะมายอร์กา้ โดยถํ้าใต้ดินแห่ งนี้
ถือว่าเป็ นหนึ่ งในถํ้าใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ชมความงดงามของธรรมชาติที่สรรค์สร้างหิ นงอกหิ น
ย้อย และทะเลสาบใต้ดิน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) โบสถ์สไตล์โกธิคโรมันคาทอลิก คู่บา้ นคู่เมือง
ของเกาะมายอร์ กา สร้างขึ้นตามบัญชาของกษัตริ ยเ์ จมส์ที่ 1 แห่ งอารากอนในปี ค.ศ. 1229 และเสร็ จสิ้ นในปี
ค.ศ.1601 โดยใช้เวลาร่ วม 370 ปี ในการก่อสร้าง และได้มีการปรับปรุ งตามแบบฉบับของอันโตนิ โอ เกาดี้
สถาปนิกและผูอ้ อกแบบผูม้ ีชื่อเสี ยงแห่งเมืองบาร์เซโลน่าในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1901-1914 นําท่านเข้าชมความ
งดงามภายในมหาวิ ห ารแห่ ง ปั ล มา ชมความงามของสถาปั ต ยกรรมสไตล์โ กธิ ค โรมัน ที่ ต กแต่ ง ด้ว ย
สถาปั ตยกรรมที่สวยงาม ตกแต่งด้วยกระจกลายสี ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่น
และเก็บภาพความสวยงามของเมืองตามอัธยาศัย หรื อจะเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกที่มีจาํ หน่ายมากมาย
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15.00 น.
16.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อปัลมา เดอ มายอร์กา
เรื อออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อ ปัลมา เดอ มายอร์กา มุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรื อมาร์กเซย์ (โพรวองซ์)
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสําราญหรู ตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนัง่ เล่นใน
คลับ เลาจน์ หรื อทํากิจกรรมที่มีภายในเรื อสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่วา่ จะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้า
ปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่
ท่านสามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสําราญ

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

วันทีส่ ี่

โพรวองซ์ – ซีนองค์ (ทุ่งลาเวนเดอร์ ) – ซาลง เดอ โพรวองซ์

เช้า
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อมาร์กเซย์ (โพรวองซ์) ประเทศฝรั่งเศส
นําท่านเดินทางสู่ ซาลง เดอ โพรวองซ์ (Salon de provence) (ระยะทาง 51 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1
ชม.) เมืองเก่าแก่อีกเมืองหนึ่ งของโพรงวองซ์ ซึ่ งตั้งอยู่ระหว่างเมืองมาร์ กเซย์ และเมืองเอ็กซ์อองโพรวองซ์
นําท่ านเดิ น ชมเมื องเก่ าซึ่ งยัง คงกลิ่ น อายของอารายธรรมยุคศตวรรษที่ 17 ได้เ ป็ นอย่างดี เริ่ มจากจัตุรั ส
Crousillat (Place Crousillat) ต่อไปยังศาลาว่าการประจําเมือง (City Hall) และผ่านชมบ้านของนอสตราดามุส
(ปั จจุบนั เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ) หรื อ มีแชล เดอ นอสทร์ ดาม (Michel de Nostredam) นัก
โหราศาสตร์ ชื่อดังของโลก ผูซ้ ่ ึ งใช้ชีวิตในบั้นปลาย ณ เมืองนี้ กว่า 19 ปี ก่อนสิ้ นชี วิตลง จากนั้นนําท่านแวะ
ถ่ายรู ปกับ Chateau de l'Emperi ป้อมปราการกึ่งปราสาทยุคศตวรรษที่ 9 ซึ่งอดีตเป็ นที่พาํ นักของขุนนางประจํา
เมืองหรื อผูค้ รองเมือง ไม่วา่ จะเป็ น อาร์คบิชอปแห่ง Arles รวมถึงจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ได้เวลาสมควร
นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมาร์กเซย์ (ระยะทาง 51 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองซีนองค์ (Senanque) เพื่อชมทุ่งลาเวนเดอร์ (ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1
ชม.) นําท่านชมและแวะถ่ายรู ปกับโบสถ์นอเทรอดาม เดอ ซี นองค์ (Notre Dame De Senanque) ซึ่งบริ เวณ
โดยรอบรายล้อมไปด้วยทุ่งลาเวนเดอร์ นําท่านชม ทุ่งลาเวนเดอร์ ที่กว้างใหญ่ไกลสุ ดลูกหู ลูกตา อิสระให้ท่าน
ได้ถ่ายรู ปเพื่อเก็บความประทับใจหรื อเลือกซื้ อสิ นค้าแปรรู ปจากดอกลาเวนเดอร์ ได้ตามอัธยาศัย ได้เวลานํา
ท่านเดินทางสู่ ทางเรื อเมืองมาร์กเซย์ (หากช่วงที่ไม่มีลาเวนเดอร์ จะนําท่านเที่ยวชมเมืองซีนองค์แทน)
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16.00 น.
18.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อมาร์กเซย์
เรื อออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อมาร์กเซย์ มุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรื อลาสเปเซีย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ

วันทีห่ ้ า

ซาร์ ซาน่ า – คาร์ ราร่ า มาซซา

เช้า
08.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อเมืองลา สเปเซีย
นําท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์ ซาน่ า (Sarzana) เป็ นเมืองที่ต้ งั อยู่ในแคว้นลิกูเรี ย ของอิตาลี และเปรี ยบเสมือน
ประตูสู่หุบเขามากร้า (Magra Valley) เป็ นเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 10 นําท่านเข้าชมป้อมปราการ
ซาร์ซาเนลโล่ (Fortress of Sarzanello) จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรู ปกับโบสถ์ซาร์ซาน่า (Sarzana Cathedral) ซึ่ง
เป็ นโบสถ์ที่สร้างขึ้นในปี 1138 ในศิลปะแบบโรมาเนสก์ และได้ชื่อว่าเป็ นโบสถ์ Blood of Christ นําท่านเข้า
ชมความงดงามและความศักดิ์สิทธิ์ของโบสถ์แห่งนี้ ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ราร่ า มาซซ่า

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเข้าชมดูโอโมแห่ งคาร์ราร่ า (Duomo of Carrara) ซึ่งเป็ นโบสถ์ที่สร้างด้วยหิ นอ่อนทั้งหลัง เนื่ องจาก
บริ เวณเมืองคาร์ราร่ า อุดมไปด้วยหิ นอ่อนอันเลื่องชื่อจากเทือกเขาเอลป์ ซึ่ งหิ นอ่อนบริ เวณเทือกเขาเอลป์ แห่ ง
นี้มีสีขาว จึงเป็ นที่มาของหิ นอ่อนสี ขาว (White Marble) จากนั้นนําท่านเที่ยวชมตัวเมืองเก่าแห่ งแคว้นทัชคานี
(Tascany) อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองนี้ ตามอัธยาศัย ได้เวลานําท่านเดิ นทางเข้าชม
ปราสาทมาลาสปิ นา (Castello Malaspina) เป็ นปราสาทที่สร้างขึ้นบนผาหิ น ในสมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้เป็ น
ป้อมปราการทางทหาร และเป็ นคุกคุมขังนักโทษทางทหารในอดีตจนถึงปี 1946 นําท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่
อลังการของปราสาททางการทหารแห่งนี้

รหัสทัวร์ : THE9-TK-EU-6APR-15SEP18
18.00 น.
20.30 น.
คํ่า

นําท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อเมืองลา สเปเซีย
เรื อออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อลา สเปเซีย เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อ ชิวิคตาเวคเคีย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

วันทีห่ ก

วิเตอร์ โบ – โบมาร์ โซ – แตร์ นี

เช้า
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเรื อชิวิคตาเวคเคีย
นําท่านเดินทางสู่ เมืองวิเตอร์โบ (Viterbo) เมืองเก่าแก่ที่สุดแห่ งแคว้นลาซิโอ ของอิตาลี เป็ นเมืองที่สร้างขึ้นใน
สมัยศตวรรษที่ 11-12 และยังเป็ นเมืองสําคัญทางการทหารอีกด้วย เนื่องจากเป็ นที่ต้ งั ของกองทัพอากาศอิตาลี
นําท่านเข้าชมพระราชวังโป๊ ป (The Palace of the Popes) ซึ่งเป็ นพระราชวังของเหล่าบิชอป สร้างขึ้นในสมัย
ศตวรรษที่ 12 นําท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังโป๊ ป ซึ่ งเรี ยกได้ว่าศาสนจักรในอดีตมีความยิ่งใหญ่
ไม่นอ้ ยไปกว่ากษัตริ ยผ์ ปู ้ กครองแคว้น อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามมอัธยาศัย ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ เมือง
โบมาร์โซ (Bomazzo) นําท่านเข้าชมสวนสัตว์ประหลาด (Park of Monsters) แหล่งท่องเที่ยวหลักของเมือง
ภายในสวนมีการจัดแสดงเกี่ยวกับงานประติมากรรมขนาดใหญ่รวมไปถึงงานแกะสลักหิ นภูเขาไฟจํานวนมาก
โดยผลงานส่ วนใหญ่ได้รับการออกแบบโดย Pirro Ligorio และ Simone Moschino ประติมากร และสถาปนิก
ชาวอิตาลี สวนแห่ งนี้สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 ต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 19 สวนได้ถูกละเลยไปสักระยะ
ภายหลังสวนได้ถูกบูรณะใหม่อีกครั้ง โดยครอบครัว Bettini และในปั จจุบนั ยังคงทรัพย์สินส่ วนตัวของ
ครอบครั วนี้ อยู่ สําหรั บงานประติ มากรรมที่ น่าสนใจภายในสวนนั้นมี มากมาย เช่ น เพกาซัส สัตว์ในเทพ
ปกรณัมกรี ก เป็ นม้าร่ างกํายํามีปีกเหมือนนกปลาวาฬ มังกรกําลังต่อสู ้กบั สิ งโต โรงละครขนาดเล็ก ไททัน
ผลไม้ยกั ษ์ และอื่นๆ อีกจํานวนมาก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองแตร์นี (Terni) เมืองทางตอนใต้ของแคว้นอุมเบรี ย ทางตอนกลางของประเทศอิตาลี เป็ น
เมืองหลวงของจังหวัดแตร์นี ตั้งอยูบ่ นที่ราบริ มฝั่งแม่น้ าํ เนรา เมืองแตร์นีต้ งั อยูใ่ นใจกลางประเทศอิตาลี เป็ น
สถานที่แห่งทัศนียภาพอันงดงามที่มงั่ คัง่ ด้วยทรัพย์สมบัติทางด้านประวัติศาสตร์ และเป็ นเมืองอุตสาหกรรมที่
ก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า 2,000 ปี มาแล้ว นอกจากนี้ ยังเป็ นที่รู้จกั ว่าเป็ นเมืองของคนรักเนื่องจากนักบุญวาเลนไทน์ถือ
กําเนิดที่นี่และได้กลายมาเป็ นบิชอปของเมือง อย่างไรก็ดีหลายส่วนของเมืองแตร์นีถูกสร้างขึ้นใหม่หลังจากที่
ถูกทําลายจากการโจมตีดว้ ยระเบิดในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่สถานที่โบราณหลายแห่งยังคงยืนหยัด
อยูใ่ นปัจจุบนั นําท่านเข้าชมมหาวิหารนักบุญวาเลนไทน์ ซึ่งเป็ นที่เก็บอัฐิของนักบุญ จากนั้นนําท่านถ่ายรู ปกับ

รหัสทัวร์ : THE9-TK-EU-6APR-15SEP18
โบสถ์แตร์นี แห่งศตวรรษที่ 17 ซึ่งเป็ นที่รู้จกั ในอีกชื่อหนึ่งว่า Duomo of Santa Maria Assunta อิสระให้ท่าน
ได้เดินเล่นและเก็บภาพทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองแตร์นี แห่งแคว้นอุมเบรี ย
18.00 น.
20.00 น.
คํ่า

นําท่านเดินทางกลับสู่ เรื อสําราญ
เรื อออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อ ชิวิคตาเวคเคีย เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อเนเปิ ลส์
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

วันทีเ่ จ็ด

กาแซร์ ตา – อเวลลิโน่

เช้า
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อ เนเปิ ลส์ ประเทศอิตาลี
นําท่านเดินทางสู่ เมืองกาแซร์ ตา (Caserta) เมืองหลวงแห่ งจังหวัดกาแซร์ ตา แห่ งแว้นคัมปาเนี ยของอิตาลี นํา
ท่านเข้าชมพระราชวังกาแซร์ตา (Palace of Caserta) เป็ นอดีตพระราชวังที่ประทับของกษัตริ ยแ์ ห่ งเนเปิ ลส์แห่ ง
ราชวงศ์บูร์บง ที่ต้ งั อยู่ที่เมืองกาแซร์ ตาในประเทศอิตาลี พระราชวังกาแซร์ ตาเป็ นหนึ่ งในพระราชวังแบบ
บาโรกที่ใหญ่ที่สุดที่สร้างขึ้นในยุโรปในคริ สต์ศตวรรษที่ 18 พระราชวังแห่ งนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดก
โลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ในฐานะที่เป็ นงานชิ้นเลิศของยุคบาโรก การก่อสร้างพระราชวังกา
แซร์ตาเริ่ มขึ้นในปี ค.ศ. 1752 โดยพระเจ้าชาลส์ที่ 7 แห่งเนเปิ ลส์ ผูท้ รงทํางานอย่างใกล้ชิดกับสถาปนิกลุยจี วัน
วีเตลลี เมื่อทอดพระเนตรเห็นแบบจําลองสําหรับพระราชวัง พระเจ้าชาลส์ก็ทรงพอพระทัยมาก แต่พระองค์ก็
มิได้มีโอกาสที่จะได้บรรทมในพระราชวังแม้แต่เพียงคืนเดียว พระเจ้าชาลส์ทรงสละราชสมบัติในปี ค.ศ. 1759
เพื่อไปเป็ นพระมหากษัตริ ยส์ เปน การก่อสร้างดําเนิ นต่อมาโดยพระราชโอรสองค์ที่สามและผูค้ รองเนเปิ ลส์
ต่อมาคือพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 4 แห่งเนเปิ ลส์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองอเวลลิโน่ (Avellino) อีกเมืองสวยแห่ งแคว้นคัมปาเนี ย ทางตอนใต้ของอิตาลี นําท่าน
เที่ยวชมเมืองเก่า (Old Town) จากนั้นนําท่านชมจัตุรัสปราสาท (Castle Square) หรื อ เปี ยซ่ า แคสเทลโล่
จากนั้นนําท่านชมนํ้าพุแห่ งเบลเลโรฟอน (The Fountain of Bellerophon) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 นํา
ท่านถ่ายรู ปกับหอนาฬิกาโบราณ (Clock Tower) ซึ่งตั้งอยูใ่ นเมืองเก่าแห่ งอเวลลิโน่ อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง
และเดินเล่นในเมืองเล็กๆน่ารักๆแห่งแคว้นคัมปาเนีย
นําท่านกลับสู่ท่าเทียบเรื อเนเปิ ลส์

18.00 น.

รหัสทัวร์ : THE9-TK-EU-6APR-15SEP18
20.00 น.
คํ่า
วันทีแ่ ปด

เรื อเดินทางออกจากท่าเรื อเนเปิ ลส์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรื อบาร์เซโลน่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
At Sea

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสําราญหรู ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนัง่ เล่นในคลับ
เลาจน์ หรื อทํากิจกรรมที่มีภายในเรื อสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้าปลอด
ภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่าน
สามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสําราญ เช่น
Public Room
:บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต
Entertainment
:ชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อมีจดั แสดงหรื อจะเลือกนัง่ เล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย
Sport and Activities :สระว่ายนํ้า สปอร์ทคอร์ท ฟิ ตเนต มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness :ห้องสปา ห้องสตรี ม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
หมายเหตุ ก่อนเรื อกลับเทียบท่าในคํ่าวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋ าสี ต่างๆ ซึ่งเป็ นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋ าลง
จากเรื อ ท่านจะต้องจัดกระเป๋ าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่ องใช้ที่จาํ เป็ นไว้ในกระเป๋ าเดินทาง
ใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรื อจะมาเก็บกระเป๋ าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะ
ถูกส่ งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทําการชําระในวันรุ่ งขึ้น สําหรับท่านที่ตอ้ งการชําระผ่านบัตรเครดิต ทางบริ ษทั
เรื อจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ
วันทีเ่ ก้า

บาร์ เซโลนา – พิพธิ ภัณฑ์ ปีกัสโซ – ช้ อปปิ้ ง

เช้า
05.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่าที่ท่าเรื อบาร์เซโลน่า
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นําท่านเชคเอาท์ออกจากเรื อสําราญ พร้อมรับกระเป๋ าสัมภาระ
นําท่านเดินทางเข้าชมผลงานของปี กัสโซ ณ พิพิธภัณฑ์ปีกัสโซ (Picasso Museum) จิตกรเอกของโลกชาว
สเปน เป็ นบุ คคลที่ นิตยสาร TIME ยกย่องให้เ ป็ นศิ ลปิ นที่ มีพรสวรรค์ใ นการสร้ างสรรค์มากที่ สุดใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 20 ปี กัสโซ เกิดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ค.ศ. 1881 ที่เมืองมาลากา แคว้นอันดาลูเซียทางตอนใต้
ของสเปน พิพิธภัณฑ์แห่ งนี้เก็บรวบรวมผลงานภาพเขียนตั้งแต่สมัยวัยเด็กของปี กัสโซ โดยพิพิธภัณฑ์น้ ีต้ งั อยู่
ในย่านเมืองเก่า ภายในอาคารหลังใหญ่ที่เป็ นสถาปั ตยกรรมในสไตล์โกธิค 5 หลัง ที่นี่มีผลงานของปี กัสโซให้
ได้ชมกันทั้งภาพวาด ภาพเขียน รู ปแกะสลัก และงานเซรามิกต่างๆ มากกว่า 3,500 ชิ้ นเลยทีเดี ยว ทั้งนี้ ทาง
พิพิธภัณฑ์ได้จดั แสดงคอลเลคชัน่ ผลงานโดยจัดเรี ยงตามช่วงลําดับเวลาตั้งแต่สมัยปี กัสโซยังเด็กจนกระทัง่ โต
เพื่อให้เราได้ชื่นชมความอัจฉริ ยะของศิลปิ นผูน้ ้ ี ได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งยังมีชีวประวัติของปี กัสโซให้ได้ศึกษา
และที่สาํ คัญอีกอย่างก็คือ ที่นี่ได้เก็บผลงานชิ้นสําคัญบางส่ วนของเขาเอาไว้ดว้ ย อิสระให้ท่านได้ชื่นชมความ
เป็ นศิลปิ นเอกของโลก ผ่านผลงานที่จดั แสดงภายในพิพิธภัณฑ์ปีกัสโซแห่งนี้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

23.20 น.

นําท่านสู่ ถนนช้อปปิ้ งสายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ย่านที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของบาร์เซโล
นาแหล่งท่องเที่ยวอันเป็ นที่ชื่นชอบของคนทุกวัย ถนนสายเล็กๆ ที่มีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสัน
เสน่ ห์น่าประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืน อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้ อ
สิ นค้าและเสื้ อผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรื อจะช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมชั้น
นําซึ่งมีร้าน ตั้งอยูต่ ลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าอาทิ LOUIS VUITTON,
CHANEL, GUCCI, LOEWE และอื่นๆ
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินบาร์เซโลนา (BCN) เพื่อเชคอินและทํา Tax Refund
ออกเดินทางจากสนามบินบาร์เซโลนา สู่ สนามบินอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK1856 (ใช้เวลาบินประมาณ 4
ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหาร เครื่ องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่ องบิน
เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่ อง

วันทีส่ ิ บ

กรุงเทพมหานคร

01.25 น.

ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 68 สายการบินฯ มีบริ การอาหาร 2 รอบ คือ
อาหารคํ่า และ อาหารเช้า
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

16.00 น.
18.55น.

14.50 น.
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10 วัน ล่ องเรื อทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน
ROYAL CARIBBEAN SYMPHONY OF THE SEA
เรื อสํ าราญใหญ่ และใหม่ ทสี่ ุ ดในโลกปี 2018
ราคาทัวร์ 109,900 บาท (เริ่มต้ นห้ อง Inside) : 11-20 ส.ค. 2561 / 15-24 ก.ย. 2561
ราคาทัวร์ 115,900 บาท (เริ่มต้ นห้ อง Central Park View Balcony) : 6-15 เม.ย. 2561**/ 13-22 เม.ย.** 2561
อัตราค่ าบริการ

6-15 เม.ย. 2561

13-22 เม.ย. 2561 11-20 ส.ค. 2561 15-24 ก.ย. 2561

-

-

109,900

109,900

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้ องคู่ Central Park View
Balcony) ท่านละ
อัพเกรดเป็ นห้องพักแบบมีระเบียงทะเล
(พักห้ องคู่ Sea-View Balcony) ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ
(คิดที่หอ้ งพักแบบ INSIDE ซึ่งเป็ นราคาเริ่ ม)
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ห้องเริ่ มต้น)

115,900

115,900

-

-

15,000

15,000

23,000

17,000

45,000

45,000

45,000

42,000

111,900

111,900

105,900

105,900

เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี

55,900

55,900

49,900

49,900

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้ องคู่ INSIDE) ท่านละ

(นับอายุจนถึงวันเดินทางกลับ)

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ

85,000-110,000

(ราคายืนยันได้ กต็ ่ อเมื่อทีน่ ั่ง confirm เท่ านั้น)

ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักค่าใช้จ่าย (ผูใ้ หญ่)

25,000

(ไม่รวมตัว๋ BKK-IST-BCN-IST-BKK)

กรณี มีวีซ่าแล้วหรื อไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่า หักค่าใช้จ่าย

3,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ ง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2560) **
ข้อแนะนําและแจ้งเพื่อทราบ
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรื อสําราญ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 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
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ค่าวีซ่าเชงเก้น
ค่าบริ การ (Service fee, Gratuties) บนเรื อ
ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ

อัตรานีไ้ ม่ รวมถึง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชําระเงิน

งวดที่ 1 : สํารองที่นงั่ จ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ ปออกเดินทางแน่นอน
สํ ารองทีน่ ั่ง (ผู้เดินทางพักเดี่ยว) ท่ านละ 50,000 บาท
งวดที่ 2 : ชําระส่ วนที่เหลือ 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 การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนําเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์กต็ าม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณี ที่มีผเู ้ ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 การท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงินคืน ในกรณี ที่
ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้น ท่านได้ทาํ การตกลงหรื อแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระ มาแล้ว หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคธรรมดา
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กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (
TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
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สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ของ
สายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่ วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐาน
ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนัก
ส่ วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบิน
จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง
ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business)
ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ
จะพิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามนํ้าหนักกระเป๋ า
คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะ
หากเกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศสเปน
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทําการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ
เพื่อขอยืน่ วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ และกรุ ณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยืน่ ในสมัยก่อน )
หากท่ านต้ องการเปลีย่ นแปลงคิวกรุ๊ปที่ได้ มีการจองแล้ว ท่ านอาจต้ องชําระค่ าคิวยื่นวีซ่า 2,200 บาทให้ กบั ศูนย์ ยื่นคําร้ อง
1. หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสื อเดินทางเล่มเก่ากรุ ณาแนบมาด้วย
2. รู ปถ่ายสี หน้าตรงปัจจุบนั พื้นฉากหลังรู ปต้องมีสีขาวเท่านั้น รู ปจะต้องเป็ นภาพที่คมชัดห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมี
เงา ห้ามถ่ายรู ปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รู ป

3.
4.
5.
6.
7.

สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / เอกสารเพิม่ เติมกรณี อื่น ๆ
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน
สู ติบตั ร (สําหรับเด็กตํ่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์)
กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์: เดินทางต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและ
ให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและ
ให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
- กรณี พอ่ และแม่หย่าร้าง หรื อเสี ยชีวิต ต้องแนบใบหย่า หรื อ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็ นการยืนยัน
- ให้แนบสําเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสําเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่)
8. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริ งเท่านั้น**
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต)
โดย ไม่ตอ้ งระบุวนั และประเทศที่เดินทาง
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
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- กรณี ที่เป็ นพนักงานบริ ษทั ฯ : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง
เงินเดือน พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- กรณี เกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากําลังศึกษาอยูร่ ะบุช้ นั ปี ที่ศึกษา พิมพ์
เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- กรณี เป็ นแม่คา้ , ทําธุรกิจส่ วนตัว, ทําอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษ
9. หลักฐานการเงิน (สําคัญมาก เพราะสถานฑูตแจ้งกฎใหม่เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557)
9.1 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น พร้อมหนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคาร
(BANK CERTIFICATE) เป็ นภาษาอังกฤษ **ต้องเป็ นบัญชีเดียวกันเท่านั้น**
- เงินฝากออมทรัพย์/ เผือ่ เรี ยก/ สะสมทรัพย์
(ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาท ต่อการยืน่ วีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้าออกของ
เงินสมํ่าเสมอ ห้ามทําการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็ นยอดใหญ่ก่อนการยืน่ วีซ่าเด็ดขาด!!)
- การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปั จจุบนั และ ถ่ายสําเนาย้อนหลัง 6 เดือน โดยการ
ปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวันที่จะยื่นวีซ่า 7 วัน เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 3 กันยายน 2556
สําเนาสมุดบัญชีที่ท่านต้องใช้ในการยืน่ วีซ่า ต้องปรับสมุด ณ วันที่ 28 สิ งหาคม 2556 หรื อ หลังจากนั้น หาก
ท่านปรับสมุดบัญชี ก่อนหน้านั้น จะใช้เป็ นเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินไม่ได้ สถานฑูตจะขอเอกสาร
เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่ งเอกสารมาทางบริ ษทั ทัวร์ ฯ เพื่อเตรี ยมการล่วงหน้า และ ส่ ง Fax สมุด
บัญชีหน้าสุ ดท้ายที่ได้ทาํ การปรับสมุดมาให้ทางบริ ษทั ทัวร์ เพื่อใช้ในการแนบเป็ นเอกสารยืน่ วีซ่าต่อไปได้
- การขอหนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคาร ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า พร้อม
ทั้งต้องระบุ จํานวนเงิ นเป็ นตัวเลขลงในหนังสื อรั บรองด้ว ย เช่ น ท่านได้คิวยื่นวีซ่าวัน ที่ 3 กันยายน 2556
หนังสื อรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยืน่ วีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 20 สิ งหาคม 2556 หรื อ หลังจาก
นั้นเท่านั้น จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต)
โดยไม่ตอ้ งระบุวนั และประเทศที่เดินทาง

(สถานฑูตไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี)
Thank you for contacting VFS Italy Visa Application Centre.
เนื่ องจากสถานทูตได้แจ้งเพิ่มเติมเกี่ ยวกับเอกสารด้านการเงินของผูส้ มัครวีซ่าทุกประเภทโดย ผูส้ มัครทุกคนที่
ต้องการยื่นคําร้องขอวีซ่าฯต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน 2 ประเภทคู่กนั คือ หนังสื อรับรองทางการเงินจากทาง
ธนาคาร ( Bank Certificate ) ซึ่ งมีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันยื่นคําร้องวีซ่า พร้อมกับสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่
แสดงยอดเงินล่าสุ ดไม่เกิน 7 วันนับจากวันยืน่ คําร้องขอวีซ่า โดยไม่มีขอ้ ยกเว้นใดๆทั้งสิ้ น
10. ในกรณี ที่มีผรู ้ ับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- จดหมายจากผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น

รหัสทัวร์ : THE9-TK-EU-6APR-15SEP18
- หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางกับผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็ นบุคคลใน
ครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กนั
และกันได้ / (ปู่ , ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)
- กรณี เป็ นสามีภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้
o เขียนจดหมาย decare เป็ นภาษาอังกฤษ มาว่าอยูด่ ว้ ยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
o กรณี มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกิดของลูก แปลเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมกับแนบภาษาไทย
o กรณี ไม่มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ทะเบียนบ้านทั้งของสามีและภรรยา แปลเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมกับแนบ
ภาษาไทย โดยทะเบียนบ้านของทั้งสองต้องอยูบ่ า้ นเดียวกัน
- กรุ ณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกําหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยนื่ วีซ่า 1 ชุดของผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พร้อมทั้ง
ใน หนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบุชื่อผูถ้ ูกรับรองค่าใช้จ่าย ด้วย

