
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดินทาง 
09-19 พ.ค.2562 



 
 

 

 

 ( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซ่ีา ) 
 

วนัที่ 1   สนามบินสุวรรณภูม ิ 
23.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 

เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ QATAR AIRWAYS 

วนัที่ 2  บาร์เซโลน่า(สเปน) – ยอดเขา “มองต์จูอคิ – ชมเมือง - มหาวหิารซากราด้า  
 ฟามิเลยีร์ 
02.35 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR837 
05.45 ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลีย่นเคร่ือง ประมาณ 2 ช่ัวโมง  
08.10 เหิรฟ้าสู่เมืองบาร์เซโรน่า...โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ Qatar Airways เทีย่วบินที ่QR145 
14.15 เดินทางถึงเมืองบาร์เซโรน่า ประเทศสเปนหลงัผ่านพธีิตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  

 นาํท่านเดินทางชมความงามของเมืองบาร์เซโลน่า แวะบนัทึกภาพกบั สนามกีฬาโอลิมปิค 1992 และชม
ทิวทศัน์รอบตวัเมืองบนยอดเขา “มองต์
จูอิค”Mont Juic จากนั้ นผ่านชม 
อนุสาวรีย์ คริสโตเฟอร์ โคลัมบสั นัก
เดินเรือผูย้ิ่งใหญ่ท่ีออกเดินทางจากกรุง
บาร์เซโลนา ไปพบหมู่เกาะแคริบเบียน
และทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.1492 แวะ
บันทึกภาพกับมหาวิหารซากราด้า 
ฟาอมิเลียร์  (Sagrada Familia) 
สัญลกัษณ์แห่งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอยา่งสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี 
ค.ศ.1882 เป็นผลงานชั้นยอดท่ีแสดงถึงอจัฉริยภาพของ อนัโตนี เกาด้ี สถาปนิกผูเ้ล่ืองช่ือ มหาวิหารแห่ง
น้ี 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! เมนูอาหารพืน้เมือง “ข้าวผดัสเปน” สูตรต้นต ารับ 

พกัที่:  FIRA CONGRESS หรือระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 



 
 

 

 

วนัที ่3 บาร์เซโลน่า – สวนเกวลล์ – ตกึคาซ่า มิล่า -  ลงเรือส าราญ Rhapsody Of The 
Seas ห้องพกัววิทะเล  

เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
นําท่านเดินทางสู่ GUELL PARK (ชม
ภ า ย ใ น ) เ ป็ น ค อ ม เ พ ล ก ซ์ ส ว น ท่ี มี
องค์ประกอบด้านสถาปัตยกรรม ตั้งอยู่บน
เขาเอลการ์เมล ในเขตกราเซีย เมืองบาร์
เซโลนา ออกแบบโดยสถาปนิกชาวคาตา
ลัน อนัตอนี เกาดี และสร้างตั้ งแต่ปี ค.ศ.
1900 ถึง 1914 มี พื้นท่ีครอบคลุม 0.1718 
ก . ม . ทํ า ใ ห้ เ ป็ น ห น่ึ ง ใ น ง า น ด้ า น
สถาปัตยกรรมท่ีใหญ่ ท่ี สุดในยุโรปใต ้
โครงการน้ีเ ป็นส่วนหน่ึงในสถานท่ีตั้ ง
มรดกโลก ท่ีเป็นงานของ อนัตอนี เกาดี นาํ
ทุกท่านชมตึกประหลาด คาซ่า มิล่า (ชม
ภายนอก) เอกลกัษณ์ท่ีเด่นชดัสะดุดตาอยา่ง
แรกของ ตึกประหลาด คาซา มิลา คือ ตวั
อาคารท่ีมีผนังโค้งเป็นคล่ืน ระเบียงซ่ึงมี
ลกัษณะคลา้ยถํ้า และตรงกลางเป็นปล่องลึก ต่ืนตากบันานารูปป้ันรูปทรงแปลกตาบนดาดฟ้า พร้อม
สัมผสัทิวทศัน์แบบ 360 องศา ตึกประหลาด คาซา มิลา เทียบไดก้บั ผาสูงชนัท่ีชนเผา่แอฟริกนัสร้าง
เป็นถํ้าท่ีอยูอ่าศยั นบัเป็นหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวของบาร์เซโลนาท่ีหลายคนใหค้วามสนใจ  

11.00 น าท่านเช็คอนิลงเรือส าราญ RHAPSOPY OF THE SEAS  
เทีย่ง  บริการอาหารมือ้กลางวนั ภายในเรือส าราญ 
17.00 เรือส าราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือบาร์

เซโลน่า มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือเมืองมอนติคา
โร ประเทศโมนาโค 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ห้องอาหารภายใน
เรือส าราญหลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่น
ตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบน
เรือ 

 



 
 

 

 

ที่พกั :  เรือส าราญ RHAPSODY OF THE SEAS  (ห้อง OCEAN VIEW มีหน้าต่าง)  
*** เรือออกเดินทางจากบาร์เซโลน่าเวลา 17:00 น *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่ 4  มอนตคิาโร(โมนาโค) – ชมเมือง – นีซ(ฝร่ังเศส) 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น าท่านขึน้ฝ่ัง เข้าสู่เมืองมอนติคาโร ประเทศโมนาโค รัฐอิสระท่ีตั้งอยูท่างตอนใตข้องฝร่ังเศส ชมเมือง

มอนติคาร์โล เมืองหลวงของประเทศโม
นาโค ซ่ึงเป็นท่ีประทับของเจ้าผู ้ครอง
แควน้ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 60 เมตร ตาม
สไตล์ชยัภูมิของอศัวินในยุคกลาง นาํท่าน
เก็บภาพพระราชวงัแห่ง โมนาโค ซ่ึงเป็นท่ี
ประทับของประมุขแห่งรัฐโมนาโคใน
ปัจจุบัน เข้าชมภายในวิหารโมนาโค ท่ี
สร้างในรูปแบบน้ีโอโรมานซ์ เป็นท่ีฝัง
พระศพของเจา้หญิงเกรซแห่งโมนาโกและเจา้ชายเรนิเยร์ พระสวามี ชมความหรูหราของคาสิโน และ
โรงแรมเดอะปารีส์ โรงแรมสุดหรูของมอนติคาร์โล เดินเล่นไปตามทางเดินในเมือง ซ่ึงสองขา้งทาง
เตม็ไปดว้ยอาคารบา้นเรือนร้านคา้ ท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมอนังดงาม   

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากนั้นน าท่านชมเมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส  นาํท่านผ่านชมโบสถ์รัสเซีย St.Nicholas เป็นโบส์ถ
รัสเซีย แห่งเดียวท่ีถูกสร้างนอกรัสเซีย 
ใหญ่ท่ีสุดยุโรป สร้างข้ึนกลางศตวรรษท่ี 
18 ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม  แ บ บ เ จ นัว ส์  เ ด่ น
ตระหง่านให้ผูม้าเยือนไดห้ลงใหล อีกทั้ง
ยงัเป็นศูนย์กลางอาํนาจในการปกครอง
เขตแอลป์-มารีดีม และเป็นเมืองใหญ่เป็น
อนัดับห้าของประเทศฝร่ังเศสอีกด้วย มี
เวลาให้ท่านเดินเล่นชมความงามของตวั



 
 

 

 

เมืองเก่าและริมชายหาดริเวียร่าตามอธัยาศยั หรือเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมในห้างลาฟาแยท และยา่น
เมืองเก่า 

17.00  น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือมอนติคาโร, ประเทศโมนาโค 
18.00  เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือมอนติคาโร ประเทศโมนาโค มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือชิวิคตาเวคเคีย 

ประเทศอติาล ี
ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือ

สนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

*** เรือเทยีบท่าเวลา 09:00 น. – 18:00 น. *** 

วนัที่ 5  กรุงโรม – โคลอสเซียม – โรมนั ฟอร่ัม – น า้พุเทรวี ่– ช้อปป้ิง 
07.00  เรือจอดเทียบท่าทีเ่มืองชิวคิตาเวคเคีย ประเทศอติาลี 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

นาํท่าน  ชมภายนอก สนามกีฬาโคลอสเซียม 1 
ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลก ท่ีเกิดข้ึนมาเพื่อเป็น
สัญลักษณ์แห่งอํานาจของ  เวสปาเรียน 
Vespasian จักรพรรดิแห่งโรม พระองค์เร่ิม
ครองราชยใ์นปี ค.ศ. 69 แลว้เสร็จปี ค.ศ. 80 ใน
สมยัของ Titus บุตรชายของจกัรพรรด์ิเวสปา
เรียน โดยโคลอสเซียมแห่งน้ีไดรั้บการยกยอ่งให้
เป็นมรดกของชาวโรมนัโบราณ  น าท่าน ชม
โรมัน ฟอลัม (Roman Forum)คือซากหิน
ปรักหักพัง ท่ีหลงเหลืออยู่อันเป็นสถานท่ี ท่ี
หลงเหลือให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของโรมนัใน
อดีตโดยท่ีแห่งน้ีเคยเป็นจุดศูนยก์ลางแห่งความ
รุ่งเรืองของโรมนั เป็นจุดท่ีตั้งของสถานท่ีสําคญั
มากมายในอดีต อีกทั้งยงัเป็นจุดนัดพบท่ีสําคญั
สาํหรับคนในยคุนั้นนาํท่านชมความสวยงามของ “นํ้ าพุเทรวี่” เป็นนํ้ าพุแบบบาโรกท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุง
โรม มีความสูง 85 ฟุตและความกวา้งถึง 65 ฟุต ซ่ึงออกแบบโดยสถาปนิกช่ือ Francesco Salvi ในช่วง
ศตวรรษท่ี 17 นํ้าพุเทรวีน้ี่ถือเป็นผลงานช้ินเอกท่ีสร้างความประทบัให้กบันกัท่องเท่ียวทัว่โลก  เช่ือกนั
วา่เม่ือโยนเหรียญลงไปในสระนํ้า “จะไดก้ลบัมาเยอืนกรุงโรมอีกคร้ัง” 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 



 
 

 

 

บ่าย นาํท่านสู่ย่านบนัไดสเปน เป็นบนัไดท่ีกวา้งท่ีสุดและยาวท่ีสุดในทวีปยุโรป ซ่ึงได้รับการตกแต่ง
สวยงามและลอ้มรอบไปดว้ยสถาปัตยากรรมและแกะสลกัอนังดงามอนัเป็นเอกลกัษณ์แบบโรมนัของ
กรุงโรม มีเวลาใหทุ้กท่านเดินชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์งัมากมาย ตั้งเรียงรายอยูใ่นยา่นสุดหรูแห่งน้ี 

18.00 น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองชิวคิตาเวคเคีย 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ หลงัอาหารอิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

หรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
19.00 เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือชิวิคตาเวคเคีย เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเมืองซาเลอร์โน(Salerno) ประเทศ

อติาล ี

*** เรือเทยีบท่าเวลา 07:00 น. – 19:00 น. *** 

วนัที ่6  ซาเลอร์โน(อติาล)ี – พระราชวงักาแซร์ตา – เมืองปอมเปอ ี
07.00 เรือจอดเทียบท่าทีเ่มืองเนเป้ิล ประเทศอติาลี 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

น าท่านเดินทางสู่เมืองกาแซร์ตา (Caserta) เมืองหลวงแห่งจังหวัดกาแซร์ตา แห่งแวน้คมัปาเนียของ
อิตาลี น าท่านเข้าชมพระราชวังกาแซร์ตา 
(Palace of Caserta) เป็นอดีตพระราชวงัท่ี
ประทบัของกษตัริยแ์ห่งเนเปิลส์แห่งราชวงศ์
บูร์บง ท่ีตั้ งอยู่ ท่ี เมืองกาแซร์ตาในประเทศ
อิตา ลี  พ ระ ราชวังก าแซร์ตา เ ป็นหน่ึงใ น
พระราชวงัแบบบาโรกท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีสร้างข้ึน
ในยุโรปในคริสต์ศตวรรษท่ี 18 พระราชวงั
แห่งน้ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1997 ในฐานะท่ีเป็น
ง า น ช้ิ น เ ลิ ศ ข อ ง ยุ ค บ า โ ร๊ ก  ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง
พระราชวงักาแซร์ตาเร่ิมข้ึนในปี ค.ศ. 1752 
โดยพระเจ้าชาลส์ท่ี  7 แห่งเนเปิลส์ ผู ้ทรง
ทาํงานอยา่งใกลชิ้ดกบัสถาปนิกลุยจี วนัวีเตลลี 
เม่ือทอดพระเนตรเห็นแบบจาํลองสําหรับพระราชวงั พระเจา้ชาลส์ก็ทรงพอพระทยัมาก แต่พระองคก์็
มิไดมี้โอกาสท่ีจะไดบ้รรทมในพระราชวงัแมแ้ต่เพียงคืนเดียว พระเจา้ชาลส์ทรงสละราชสมบติัในปี 
ค.ศ. 1759 เพื่อไปเป็นพระมหากษตัริยส์เปน การก่อสร้างดาํเนินต่อมาโดยพระราชโอรสองคท่ี์สามและ
ผูค้รองเนเปิลส์ต่อมาคือพระเจา้เฟอร์ดินานดท่ี์ 4 แห่งเนเปิลส์  

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 
 

 

 

น าท่านเข้าชม “เมืองปอมเปอี” น าชมเมือง 
โบราณ 2,000 ปี ท่ีถูกทาํลายโดยลาวาของภูเขา
ไฟวิโซเวียส ซ่ึงภูเขาไฟลูกน้ีระเบิดเอาดิน
โคลนเถา้ถ่าน และหินละลายทบัถมจมลงไปใน
ดินในชัว่เวลาไม่ก่ีนาทีเม่ือ พ.ศ.662  ปอมเปอี 
ก็ถูกลืมไปจากความทรงจาํของชาวโลกต่อมา
ได้มีการฟ้ืนฟูศึกษาประวติัศาสตร์โบราณช่ือ
ปอมเปอีจึงถูกคน้พบแต่ไม่มีใครทราบวา่อยูท่ี่ไหน จนกระทัง่ พ.ศ.2291 ไดพ้บร่องรอยของซากเมือง 
เม่ือร้ือดินท่ีทบัถมออกมาหมดแลว้ก็พบซากเมืองท่ีใหญ่โต และสร้างดว้ยหินอยา่งแข็งแรง บางแห่งพบ 
“ ซากชาวปอมเปเอียน และสัตวเ์ล้ียงของเขาท่ีตายกลายเป็นหินยงัคงสภาพเดิมทุกประการ ” แต่ทว่า
ภาพนั้นจะเห็นลกัษณะของความหวาดกลวัต่อความตายไดเ้ป็นอยา่งดีบางคนนัง่เอามือปิดหนา้ตายบาง
คนนัง่ซบกบักาํแพงบา้นตายก็มี ปอมเปอีจึงไดช่ื้อวา่ “ซากเมืองแห่งความตาย”           

17.30  น าท่านกลบัสู่ท่าเทียบเรือซาเลอร์โน (Salerno)ประเทศอติาล ี
18.30  เรือเดินทางออกจากท่าเทยีบเรือซาเลอร์โน (Salerno)ประเทศอติาล ีเพือ่มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือคาตาเนีย  

 เกาะซิซิล ีประเทศอติาลี 
ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ หลงัอาหารอิสระให้ท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือ

สนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

*** เรือเทยีบท่าเวลา 07:00 น. – 18:30 น. *** 

วนัที่ 7  เมืองคาตาเนีย เกาะซิซิล ี(อติาล)ี – ภูเขาไฟเอด็น่า 
08.30 เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทยีบเรือคาตาเนีย ประเทศอติาลี 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 นาํท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟเอด็น่า ภูเขาไฟท่ีข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี 2013 ภูเขาไฟ Etna นบัเป็น

หน่ึงในภูเขาไฟท่ีมีการปะทุบ่อยคร้ังและมีความสูงท่ีสุดของยุโรปอีกด้วยนั่นทาํให้นักท่องเท่ียว
สามารถเก็บภาพยามควนัไฟปะทุ ลอยสะทอ้นแสงอาทิตยย์ามเยน็ไดอ้ยา่งง่ายดาย ชม ภูเขาไฟเอ็ดน่า 
(MOUNT ETNA) เป็นภูเขาไฟท่ียงัไม่ดบัท่ีสูง
ท่ีสุดในทวีปยุโรป มีความสูง ประมาณ 3,340 
เมตร 
 วดัฐานโดยรอบได ้150 เมตร เป็นท่ีรู้จกักนัใน
ภาษาทอ้งถ่ินว่า “ปล่องไฟแห่ง ซิซิลี” ในหน้า
หนาวท่านจะเห็นหิมะปกคลุมอยูบ่นยอดเขา ตาม
ประวติัมีบนัทึกไวว้า่ภูเขาเอ็ดน่า เกิดการปะทุข้ึน



 
 

 

 

คร้ังแรกในปี 396 ก่อนคริสตกาล ท่านจะได ้ เห็นซากลาวาและเถา้ถ่านของภูเขาไฟ น าท่านขึน้กระเช้า 
CABLE CAR ขึน้สู่ความสูงประมาณ 2,500 เมตร เพื่อไปสู่จุดชมวิว ท่ี ท่านจะสามารถเห็นทิวทศัน์
และบนัทึกภาพของภูเขาไฟเอด็น่าไดอ้ยา่งชดัเจน ท่านสามารถชมภาพ เหตุการณ์ท่ีภูเขาไฟ ระเบิดเม่ือ 
ค.ศ.2006  

14.00 บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 อิสระทุกท่านตามอธัยาศยั กบักิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสาํราญ 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ // หลงัอาหารอิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั

หรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
16.30 เรือออกเดินทางจากท่าเทยีบเรือคาตาเนีย มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือซาด้าร์ ประเทศโครเอเซีย 

*** เรือเทยีบท่าเวลา 08:30 น. – 16:30 น. *** 

วนัที่ 8   ร่วมสนุกพกัผ่อนกบักจิกรรม บนเรือส าราญสุดหรู 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

หลงัอาหารเชา้ เชิญท่านเพลิดเพลินกบักิจกรรมอนัหลากหลายท่ีมีบนเรือ ไม่วา่จะเป็นการปีนเขา ออก
กาํลังกายในห้องฟิตส์เนส หรือวิ่งออกกาํลัง
กายรอบๆ ตวัเรือ ผ่อนคลายอิริยาบถท่ี Stream 
room/Sauna เพลิดเพลินกบัการแสดง กิจกรรม 
และเกมส์ต่างๆ สนามบาส มุมพทัเตอร์กอล์ฟ 
เล่นกระดานโตค้ล่ืนเล่นสไลดเ์คเบิลราวดาดฟ้า
ชั้นบนสุดของเรือ โดยตวัลงมา ปลอดภยัแต่
หวาดเสียวดี หรือเลือกพกัผอ่นท่ีหอ้งสมุด และ
มุมสงบต่างๆ พร้อมสัมผสักบัความสดช่ืนของมุมห้อง และธรรมชาติป่าไมต่้างๆ ท่ีตกแต่งรอบตวัเรือ 
ทั้งน้ีบนเรือยงัมีอาหารเลิศรสระดบัเวิร์ดคลาสบริการท่านอย่างไม่ขาดตอนห้างสรรพสินคา้บนเรือ
ร้านคา้ ช้อปป้ิงมากมาย มีลานสเก็ตนํ้ าแข็งให้ท่านไดเ้ล่น กิจกรรมตามห้องรายการของเรือมากมาย 
ห้องเทสไวน์ ห้องชมภาพสไลด์ท่ีเท่ียวตามหมู่เกาะต่างๆ ในแคริบเบียน ห้องสาธิตการพบัผา้เป็นรูป
สัตวต่์างๆ ห้องสอนทาํอาหาร เปิดครัว ทวัร์เท่ียวชมห้องครัวท่ีใหญ่อลงัการงานสร้าง ทวัร์ชมการ
ทาํงานต่างๆ ของเรือในจุดต่าง ๆ พร้อมชมการแสดงโชวต่์างๆ สุดอลงัการในทุกคํ่าคืน ห้องดนตรี บาร์ 
คาสิโน และกิจกรรมประจาํวนัต่าง ๆ มากมายให้ท่านได้เลือกสรร อิสระตามอธัยาศยั อย่างเหนือ
จินตนาการ  

เทีย่ง  บริการอาหารมือ้กลางวนั ภายในเรือส าราญ อิสระตามอธัยาศยักบักิจกรรมภายในเรือสาํราญ  
ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่าบนเรือ ณ ห้องอาหารแบบ เซ็ท เมนู ให้ท่านได้เลือกทานเมนคอร์ทที่ท่านต้องการ

ได้อย่างเต็มที ่หลงัมือ้อาหารท่านสามารถชมการแสดงโชว์สุดอลังการชุดพิเศษที่ทางเรือได้จัดไว้ให้ชม



 
 

 

 

ทุกคืนแบบไม่ซ ้ากัน ซ่ึงถ้าพลาดโชว์วันไหนแล้วก็จะพลาดเลยไม่มีเวียนมาให้ดูอีกน่ังฟังเพลงหรือ
ดนตรีเพราะๆทีเ่ลาจน์หรือบาร์ตามห้องต่างๆหรือจะเริงเล่นเต้นระบ าสวงิแบบสุดๆที่ดิสโก้เธคในดนตรี
แบบฉบับที่คุณช่ืนชอบหรือเลือกเส่ียงโชคที่คาสิโนที่มีเคร่ืองเล่นต่างๆ ให้เลือกมากมาย เช่น รูเล็ตต์, 
ตู้สลอ็ต, แบลก็แจ็ก ฯลฯ 

*** วนันีจ้ะมีการจัดงานเลีย้ง Gala Dinner ให้ท่านได้แต่งตัวสวยงามร่วมงานเลีย้งในค ่าคืนนี้ *** 
*** หลงัอาหารอสิระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศัยหรือสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรือ *** 

 

วนัที่ 9 ซาด้าร์ – อุทยานพลติวเิซ – ซาด้าร์ ประเทศโคเอเชีย 
08.00 เรือเทยีบท่า ณ ท่าเรือซาด้าร์ ประเทศโครเอเซีย 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

ไดเ้วลาพอสมควร นาํท่านออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ  Plitvice Lakes National Park 
(ระยะทาง 166 กม.) ระหว่างทางผ่านเมือง Karlovac และ Slunj ชมธรรมชาติและความงามของ
ทิวทศัน์สองข้างทางท่ีรายล้อมด้วยป่าเขาสลับทุ่งหญ้าฟาร์มเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ์ น าท่านเข้าชม
อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ เป็นอุทยานแห่งชาติหน่ึงในแปดของโครเอเชียที่ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งน้ีมีเน้ือท่ีกว่า 3,000 ตารางกิโลเมตร มี
ทะเลสาบน้อยใหญ่ 16 แห่ง เช่ือมต่อด้วยสะพานไม ้ลดัเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา นาํท่าน
เพลิดเพลินกบัความงามของทะเลสาบและนํ้ าตกท่ีไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทัว่ทุกหนทุกแห่ง ท่านจะ
สังเกตเห็นหญา้มอสท่ีชุ่มฉํ่าชัว่นิรันดร์กาล ชมฝงูปลาแหวกวา่ยในนํ้าใสราวกระจกสะทอ้นสีครามของ
ทอ้งฟ้า แวดลอ้มดว้ยหุบเขา ตน้ไมใ้หญ่ท่ีร่มร่ืน ชมนํ้ าตก The Plitvice Water Fall ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
อุทยาน จากนั้นนาํท่านเดินลดัเลาะสู่ Donja Jezira เพื่อล่องเรือในทะเลสาบ Jezero Kozjak เต็มอ่ิมกบั
ความงามของทะเลสาบและหุบเขา 

 
 
 
 
 
 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร   
ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองซาดา้ร์ นาํท่านสัมผสัความโรแมนริมทะเลเอเดรียติค ชม 
“Sea Organ” สถาปัตยกรรมการก่อสร้าง เคร่ืองดนตรีโดยอาศยัเกลียวคล่ืนท่ีซดัเขา้กระทบกบับนัได
หินอ่อนและท่อใต้ขั้นบนัได ก่อให้เกิดเป็นท่วงทาํนองเสียงดนตรีเป็นผลงานการออกแบบของ



 
 

 

 

สถาปนิก Nikola Basic ซ่ึง เปิดให้สาธารณะชนเขา้ชมนบัตั้งแต่ ปี ค.ศ.2005 ไดเ้วลาสมควรนาํท่านลง
เรือสาํราญ 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
19.00 เรือออกเดินทางจากท่าเทยีบเรือซาด้าร์ มุ่งหน้าสู่ท่าเทยีบเรือเวนิส ประเทศอติาลี 
*** หมายเหตุ  ก่อนเรือกลบัเทียบท่าในคํ่าวนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวักาํหนดลาํดบัการนาํกระเป๋าลงจากเรือ 
ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จาํเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเลก็ เพราะเจา้หนา้ท่ีของเรือ
จะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทาํการชาํระใน
วนัรุ่งข้ึน สาํหรับท่านท่ีตอ้งการชาํระผา่นบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จคา่ใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ีท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัท่ี
ท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั *** 

*** เรือเทยีบท่าเวลา 08:00 น. – 19:00 น. *** 
 

วนัที่ 10  เกาะเวนิส – ชมเมอืง – ช้อปป้ิง – โดฮา 
06.45 เรือเทยีบท่า ณ ท่าเทยีบเรือ เวนิส ประเทศอติาลี 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

นาํท่านข้ึนฝ่ังออกเดินทางเขา้สู่“เกาะเวนิส” ศูนยก์ลางของเมืองเวนิส นาํท่านเดินทางเขา้สู่บริเวณ 
“จตุรัสซานมาโค”  ชม อนุสาวรียข์องพระเจา้
วิคเตอร์เอมานูเอลท่ี 2 บิดาของชาวอิตาเลียน 
พร้อมถ่ายภาพคู่กับ“สะพานถอนหายใจ” 
ส ะ พ า น แ ห่ ง สั ญ ลั ก ษ ณ์ ท่ี เ ช่ื อ ม ต่ อ กั บ
พระราชวังดอร์จ  ชมความสวยงามของ
“พระราชวังดอร์จ” (ภายนอก) อันเป็นท่ี
ประทบัของเจ้าเมืองเวนิสในยุคท่ียงัเป็นรัฐ
อิสระ ชม “โบสถ์เซนตม์าร์ค” ซ่ึงเป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ท่ี “ใหญ่ท่ีสุด” ในยุโรปตะวนัตก อิสระ
เลือกชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงันานาชนิด อาทิ Gucci Louis Vuitton Prada Bally Chanel   

14.00 น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินน าท่านเช็คอนิ และท า TAX REFUNED 
17.55 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงโดฮา โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR126 

วนัที่ 11 กรุงเทพมหานคร 
00.35 ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลีย่นเคร่ือง  
02.10 เหิรฟ้ากลบัสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR834 
12.40 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 



 
 

 

 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้าํทวัร์ มีอาํนาจ
ตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั 

 
 

อตัราค่าบริการ 

ช่วงออกเดนิทาง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 

จ่ายเพิม่ 
 

09-19 พ.ค.62 119,900 119,900 119,900 72,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Classกรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-บาร์เซโลน่า//เวนิส-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถ
เกิน 12 ช.ม./วนั  
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่วา่ท่านจะผา่น
การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่น
แถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุม
ต่างๆ อนัเป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าทปิคนพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่นตลอดเส้นทาง  
 ทวัร์ชายฝ่ังทุกประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

 
 



 
 

 

 

เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชาํระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สําเนาหน้าหนงัสือเดินทาง 
Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่าน
ยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 
ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืน
เงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะทาํการยืน่วีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้าํรองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววซ่ีากรุ๊ปในการยืน่วซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมา
ยืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

4. กรณีวซ่ีาท่ีท่านยืน่ไม่ผา่นการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี 
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าดาํเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยืน่วซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแตค่่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าหอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํหอ้งใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 



 
 

 

 

6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตัว๋
เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  60 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการ

บิน   หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้     
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 50,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนัข้ึนไป - เก็บค่าใชจ่้าย 60 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-19 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการยืน่ขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพือ่สแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลอือายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอืน่ๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พือ่ให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อ

แต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกด

ช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนั
ทาํการ) 
* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอาํเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมิให้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืน

ค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไป

อาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  
 กรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก

บนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การปฏิเสธวี
ซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


