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ล่องเรือส ำรำญ ทะเลเอเจ้ียน & แอนเดียติค 11 วัน 8 คืน 
พักบนเรือ Rhapsody of the SEAs ห้องมีหน้ำต่ำง 7 คืน - พักโรงแรม 1 คืน 

โดยสำยกำรบิน กำตำรแ์อร์เวย์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

(กรุณำส ำรองที่นั่งล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพื่อควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำ) 

อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ตำมวัฒนธรรมกำรบริกำรแบบสำกลโลก ทำ่นละ 100 บำท ต่อวัน 
 

เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 
 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง วันท่ี  9-19 พ.ค. 62                      รำคำ 119,900.-  (พักบนเรือห้องมหีน้ำตำ่ง) 
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สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 
แวะเปลี่ยนเครื่องสนำมบินกรุงโดฮำ - บำร์เซโลนำ สเปน - ชมวิวเมืองบนยอดเขำมองต์จูอิค - เก็บภำพมหำวิหำรซำก
รำด้ำ ฟำอมิเลียร์ 

วันที่3 
ชมภำยใน Guell Park - ชมด้ำนนอก ตึกประหลำด คำซ่ำ มิล่ำ - ท่ำเทียบเรือบำร์เซโลนำ - เช็คอินขึ้นเรือส ำรำญ 
Rhapsody of the Seas - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่4 
เรียบเทียบท่ำเมืองมอนติคำร์โล - เก็บภำพพระรำชวังแห่ง โมนำโค - เมืองนีซ - ผ่ำนชม โบสถ์รัสเซีย St.Nicholas -    
ช้อปปิ้งห้ำงลำฟำแยต - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที5่ 
เรือเทียบท่ำ เมืองชิวิคตำเวคเคีย อิตำลี - ชมภำยนอก สนำมกีฬำโคลอสเซียม - ชมโรมันฟอรัม - น้ ำพุเทรว่ี - ย่ำน
บันไดสเปน - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที6่ เรือเทียบท่ำ เมืองกำแซร์ตำ - เข้ำชม พระรำชวังกำแซร์ตำ - เข้ำชม เมืองปอมเปอี - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที7่ เรือเทียบท่ำ คำตำเนีย อิตำลี - ขึ้นกระเช้ำ Cable Car ชมวิวภูเขำไฟเอ็ดน่ำ - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที8่ เรือล่องทะเลตลอดวัน - อิสระพักผ่อน หรือท ำกิจกรรม ตำมอัธยำศัยบนเรือ 

วันที9่ เรือเทียบท่ำ ซำด้ำร์ โครเอเซีย - อุทยำนแห่งชำติพลิตวิเซ - Sea Organ - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที1่0 
อ ำลำเรือส ำรำญ จอดเทียบท่ำ เวนิส - เกำะเวนิส - จัตุรัสซำนมำร์โค - อนุสำวรีย์ของพระเจ้ำวิคเตอร์เอมำนูเอลที่ 2 - 
ชมด้ำนนอกพระรำชวังดอร์จ - โบสถ์เซนต์มำร์ค - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม - เดินทำงกลับ 

วันที1่1 แวะเปลี่ยนเครื่องสนำมบินกรุงโดฮำ - กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 
 

 

วันที่ 1   สนำมบินสุวรรณภูมิ  
23.30 สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศชั้น 4 เคำน์เตอร์ Q 

สำยกำรบินกำตำร์ แอร์เวย์ QATAR AIRWAYS 
วันที่ 2  บำร์เซโลนำ(สเปน) - ยอดเขำ “มองต์จูอิค - ชมเมือง - มหำวิหำรซำกรำด้ำ - ฟำมิเลียร์ 
02.35 เหิรฟ้ำสู่กรุงโดฮำ โดยสำยกำรบินกำต้ำร์แอร์เวย์ QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที ่QR837 
05.45 ถึงสนำมบินกรุงโดฮำ รอเปลี่ยนเครื่อง ประมำณ 2 ชั่วโมง  
08.10 เหิรฟ้ำสู่บำร์เซโลนำ...โดยสำยกำรบินกำต้ำร์ แอร์เวย์ Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR145 
14.15 เดินทำงถึงบำร์เซโลนำ ประเทศสเปนหลังผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ำเมืองเรียบร้อยแล้ว  

 น ำท่ำนเดินทำงชมควำมงำมของเมืองบำร์เซโลนำ  
 แวะบันทึกภำพกับ สนำมกีฬำโอลิมปิค 1992 และชมทิวทัศน์รอบตัวเมืองบนยอดเขำ “มองต์จูอิค”Mont Juic จำกนั้น

ผ่ำนชม อนุสำวรีย์ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่ที่ออกเดินทำงจำกกรุงบำร์เซโลนำ ไปพบหมู่เกำะแคริบเบียน
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และทวีปอเมริกำในปี ค.ศ.1492  
 แวะบันทึกภำพกับมหำวิหำรซำกรำด้ำ ฟำอมิเลียร์ (Sagrada Familia) 

สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้ำงอย่ำง
สวยงำมแปลกตำ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1882 เป็นผลงำนชั้นยอดที่แสดงถึง
อัจฉริยภำพของ อันโตนี เกำดี้ สถำปนิกผู้เลื่องชื่อ มหำวิหำรแห่งนี้ 

ค่ ำ บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ ณ ภัตตำคำร พิเศษ!! เมนูอำหำรพื้นเมือง 
 “ข้ำวผัดสเปน” สูตรต้นต ำรับ 
พักที:่  FIRA CONGRESS หรือระดับใกล้เคียง 
 
วันที่ 3 บำร์เซโลนำ - สวนเกวลล์ - ตึกคำซ่ำ มิล่ำ -  ลงเรือส ำรำญ Rhapsody Of The Seas ห้องพักวิวทะเล  
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พัก 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ GUELL PARK (ชมภำยใน)เป็นคอมเพลกซ์สวนที่มี
องค์ประกอบด้ำนสถำปัตยกรรม ตั้งอยู่บนเขำเอลกำร์เมล ในเขตกรำเซีย 
เมืองบำร์เซโลนำ ออกแบบโดยสถำปนิกชำวคำตำลัน อันตอนี เกำดี และ
สร้ำงตั้งแต่ปี ค.ศ.1900 ถึง 1914 มี พ้ืนที่ครอบคลุม 0.1718 ก.ม.ท ำให้เป็น
หนึ่งในงำนด้ำนสถำปัตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปใต้ โครงกำรนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ในสถำนที่ตั้งมรดกโลก ที่เป็นงำนของ อันตอนี เกำดี 
น ำทุกท่ำนชมตึกประหลำด คำซ่ำ มิล่ำ (ชมภำยนอก) เอกลักษณ์ที่เด่นชัด
สะดุดตำอย่ำงแรกของ ตึกประหลำด คำซำ มิลำ คือ ตัวอำคำรที่มีผนังโค้ง
เป็นคลื่น ระเบียงซึ่งมีลักษณะคล้ำยถ้ ำ และตรงกลำงเป็นปล่องลึก ตื่นตำกับ
นำนำรูปปั้นรูปทรงแปลกตำบนดำดฟ้ำ พร้อมสัมผัสทิวทัศน์แบบ 360 องศำ 
ตึกประหลำด คำซำ มิลำ เทียบได้กับ ผำสูงชันที่ชนเผ่ำแอฟริกันสร้ำงเป็นถ้ ำ
ที่อยู่อำศัย นับเป็นหนึ่งสถำนที่ท่องเที่ยวของบำร์เซโลนำที่หลำยคนให้ควำมสนใจ  

11.00 น ำท่ำนเช็คอินลงเรือส ำรำญ RHAPSOPY OF THE SEAS  
เที่ยง  บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ภำยในเรือส ำรำญ 
17.00 เรือส ำรำญเดินทำงออกจำกท่ำเทียบเรือบำร์เซโลนำ มุ่งหน้ำสู่ท่ำเทียบเรือ

เมืองมอนติคำโร ประเทศโมนำโค 
ค่ ำ บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญหลังอำหำรอิสระให้

ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรือ 
ที่พัก :  เรือส ำรำญ RHAPSODY OF THE SEAS  (ห้อง OCEAN VIEW มีหน้ำต่ำง)  

*** เรือออกเดินทำงจำกบำร์เซโลนำเวลำ 17:00 น *** 
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วันที่ 4  มอนติคำโร(โมนำโค) - ชมเมือง - นีซ(ฝรั่งเศส) 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
09.00 น ำท่ำนขึ้นฝั่ง เข้ำสู่เมืองมอนติคำร์โล ประเทศโมนำโค รัฐอิสระที่ตั้งอยู่ทำงตอนใต้ของฝรั่งเศส ชมเมืองมอนติคำร์โล 

เมืองหลวงของประเทศโมนำโค ซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ำผู้ครองแคว้นตั้งอยู่บนหน้ำผำสูง 60 เมตร ตำมสไตล์ชัยภูมิของ
อัศวินในยุคกลำง น ำท่ำนเก็บภำพพระรำชวังแห่ง โมนำโค ซึ่งเป็นที่
ประทับของประมุขแห่งรัฐโมนำโคในปัจจุบัน เข้ำชมภำยในวิหำรโมนำโค 
ที่สร้ำงในรูปแบบนี้โอโรมำนซ์ เป็นที่ฝังพระศพของเจ้ำหญิงเกรซแห่ง
โมนำโกและเจ้ำชำยเรนิเยร์ พระสวำมี ชมควำมหรูหรำของคำสิโน และ
โรงแรมเดอะปำรีส์ โรงแรมสุดหรูของมอนติคำร์โล เดินเล่นไปตำม
ทำงเดินในเมือง ซึ่งสองข้ำงทำงเต็มไปด้วยอำคำรบ้ำนเรือนร้ำนค้ำ ที่มี
รูปแบบสถำปัตยกรรมอันงดงำม  

เที่ยง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย จำกนั้นน ำท่ำนชมเมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส   
 น ำท่ำนผ่ำนชมโบสถ์รัสเซีย St.Nicholas เป็นโบส์ถรัสเซีย แห่งเดียวที่ถูก

สร้ ำงนอกรัส เซี ย  ใหญ่ที่ สุ ดยุ โ รป สร้ ำงขึ้นกลำงศตวรรษที่  18 
สถำปัตยกรรม แบบเจนัวส์ เด่นตระหง่ำนให้ผู้มำเยือนได้หลงใหล อีกทั้ง
ยังเป็นศูนย์กลำงอ ำนำจในกำรปกครองเขตแอลป์-มำรีดีม และเป็นเมือง
ใหญ่เป็นอันดับห้ำของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย มีเวลำให้ท่ำนเดินเล่นชมควำมงำมของตัวเมืองเก่ำและริมชำยหำดริเวียร่ำ
ตำมอัธยำศัย หรือเลือกซื้อสินค้ำแบรนด์เนมในห้ำงลำฟำแยต และย่ำนเมืองเก่ำ 

17.00  น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเทียบเรือมอนติคำโร, ประเทศโมนำโค 
18.00  เรือออกเดินทำงจำกท่ำเทียบเรือมอนติคำโร ประเทศโมนำโค มุ่งหน้ำสู่ท่ำเทียบเรือชิวิคตำเวคเคีย ประเทศอิตำลี 
ค่ ำ บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ หลังอำหำรอิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำนกับ

กิจกรรมบนเรือ 
*** เรือเทียบท่ำเวลำ 09:00 น. - 18:00 น. *** 

 
วันที่ 5  กรุงโรม - โคลอสเซียม - โรมัน ฟอรั่ม - น้ ำพุเทรว่ี - ช้อปปิ้ง 
07.00  เรือจอดเทียบท่ำที่เมืองชิวิคตำเวคเคีย ประเทศอิตำลี 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
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น ำท่ำน  ชมภำยนอก สนำมกีฬำโคลอสเซียม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่เกิดขึ้นมำเพ่ือเป็นสัญลักษณ์แห่งอ ำนำจ
ของ เวสปำเรียน Vespasian จักรพรรดิแห่งโรม พระองค์เริ่มครองรำชย์ในปี ค.ศ. 69 แล้วเสร็จปี ค.ศ. 80 ในสมัยของ 
Titus บุตรชำยของจักรพรรดิ์เวสปำเรียน โดยโคลอสเซียมแห่งนี้ได้รับกำรยกย่องให้เป็นมรดกของชำวโรมันโบรำณ  
น ำท่ำน ชมโรมันฟอรัม (Roman Forum)คือซำกหินปรักหักพังที่หลงเหลืออยู่อันเป็นสถำนที่ที่หลงเหลือให้เห็นถึงควำม
รุ่งเรืองของโรมันในอดีตโดยที่แห่งนี้เคยเป็นจุดศูนย์กลำงแห่งควำมรุ่งเรือง
ของโรมัน เป็นจุดที่ตั้งของสถำนที่ส ำคัญมำกมำยในอดีต อีกทั้งยังเป็นจุดนัด
พบที่ส ำคัญส ำหรับคนในยุคนั้น 
น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของ “น้ ำพุเทรวี่” เป็นน้ ำพุแบบบำโรกที่ใหญ่ที่สุด
ในกรุงโรม มีควำมสูง 85 ฟุตและควำมกว้ำงถึง 65 ฟุต ซึ่งออกแบบโดย
สถำปนิกชื่อ Francesco Salvi ในช่วงศตวรรษที่ 17 น้ ำพุเทรวี่นี้ถือเป็น
ผลงำนชิ้นเอกที่สร้ำงควำมประทับให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลก  เชื่อกันว่ำเมื่อ
โยนเหรียญลงไปในสระน้ ำ “จะได้กลับมำเยือนกรุงโรมอีกครั้ง” 

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน 
บ่ำย น ำท่ำนสู่ ย่ำนบันไดสเปน เป็นบันไดที่กว้ำงที่สุดและยำวที่สุดในทวีปยุโรป 

ซึ่งได้รับกำรตกแต่งสวยงำมและล้อมรอบไปด้วยสถำปัตยำกรรมและ
แกะสลักอันงดงำมอันเป็นเอกลักษณ์แบบโรมันของกรุงโรม มีเวลำให้ทุกท่ำนเดินช้อปปิ้งสินค้ำแบรนด์ดังมำกมำย ตั้งเรียง
รำยอยู่ในย่ำนสุดหรูแห่งนี้ 

18.00 น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเทียบเรือเมืองชิวิคตำเวคเคีย 
ค่ ำ บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ หลังอำหำรอิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัย หรือสนุกสนำนกับ

กิจกรรมบนเรือ 
19.00 เรือออกเดินทำงจำกท่ำเทียบเรือชิวิคตำเวคเคีย เพื่อมุ่งหน้ำสู่ท่ำเรือเมืองซำเลอร์โน(Salerno) ประเทศอิตำลี 

*** เรือเทียบท่ำเวลำ 07:00 น. - 19:00 น. *** 
 
วันที่ 6  ซำเลอร์โน(อิตำลี) - พระรำชวังกำแซร์ตำ - เมืองปอมเปอี 
07.00 เรือจอดเทียบท่ำที่เมืองเนเปิ้ล ประเทศอิตำลี 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองกำแซร์ตำ (Caserta) เมืองหลวงแห่งจังหวัดกำแซร์ตำ 
แห่งแว้นคัมปำเนียของอิตำลี  
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น ำท่ำนเข้ำชมพระรำชวังกำแซร์ตำ (Palace of Caserta) เป็นอดีตพระรำชวัง
ที่ประทับของกษัตริย์แห่งเนเปิลส์แห่งรำชวงศ์บูร์บง ที่ตั้งอยู่ที่เมืองกำแซร์ตำใน
ประเทศอิตำลี พระรำชวังกำแซร์ตำเป็นหนึ่งในพระรำชวังแบบบำโรกที่ใหญ่ที่สุดที่
สร้ำงข้ึนในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 18 พระรำชวังแห่งนี้ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกโดยองค์กำรยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ในฐำนะที่เป็นงำนชิ้นเลิศของยุคบำ
โร๊ก กำรก่อสร้ำงพระรำชวังกำแซร์ตำเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1752 โดยพระเจ้ำชำลส์ที่ 7 แห่งเนเปิลส์ ผู้ทรงท ำงำนอย่ำงใกล้ชิด
กับสถำปนิกลุยจี วันวีเตลลี เมื่อทอดพระเนตรเห็นแบบจ ำลองส ำหรับพระรำชวัง พระเจ้ำชำลส์ก็ทรงพอพระทัยมำก แต่
พระองค์ก็มิได้มีโอกำสที่จะได้บรรทมในพระรำชวังแม้แต่เพียงคืนเดียว พระเจ้ำชำลส์ทรงสละรำชสมบัติในปี ค.ศ. 1759 
เพ่ือไปเป็นพระมหำกษัตริย์สเปน กำรก่อสร้ำงด ำเนินต่อมำโดยพระรำชโอรสองค์ที่สำมและผู้ครองเนเปิลส์ต่อมำคือพระ
เจ้ำเฟอร์ดินำนด์ที่ 4 แห่งเนเปิลส์  

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
น ำท่ำนเข้ำชม “เมืองปอมเปอี” น ำชมเมือง โบรำณ 2,000 ปี ที่ถูกท ำลำยโดย
ลำวำของภูเขำไฟวิโซเวียส ซึ่งภูเขำไฟลูกนี้ระเบิดเอำดินโคลนเถ้ำถ่ำน และหิน
ละลำยทับถมจมลงไปในดินในชั่วเวลำไม่กี่นำทีเมื่อ พ.ศ.662  ปอมเปอี ก็ถูกลืมไป
จำกควำมทรงจ ำของชำวโลกต่อมำได้มีกำรฟ้ืนฟูศึกษำประวัติศำสตร์โบรำณชื่อ
ปอมเปอีจึงถูกค้นพบแต่ไม่มีใครทรำบว่ำอยู่ที่ไหน จนกระทั่ง พ.ศ.2291 ได้พบ
ร่องรอยของซำกเมือง เมื่อรื้อดินที่ทับถมออกมำหมดแล้วก็พบซำกเมืองที่ใหญ่โต 
และสร้ำงด้วยหินอย่ำงแข็งแรง บำงแห่งพบ “ ซำกชำวปอมเปเอียน และสัตว์เลี้ยงของเขำที่ตำยกลำยเป็นหินยังคงสภำพ
เดิมทุกประกำร ” แต่ทว่ำภำพนั้นจะเห็นลักษณะของควำมหวำดกลัวต่อควำมตำยได้เป็นอย่ำงดีบำงคนนั่งเอำมือปิดหน้ำ
ตำยบำงคนนั่งซบกับก ำแพงบ้ำนตำยก็มี ปอมเปอีจึงได้ชื่อว่ำ “ซำกเมืองแห่งควำมตำย”           

17.30  น ำท่ำนกลับสู่ท่ำเทียบเรือซำเลอร์โน (Salerno)ประเทศอิตำลี 
18.30  เรือเดินทำงออกจำกท่ำเทียบเรือซำเลอร์โน (Salerno)ประเทศอิตำลี เพื่อมุ่งหน้ำสู่ท่ำเทียบเรือคำตำเนีย  

 เกำะซิซลิี ประเทศอิตำลี 
ค่ ำ บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ หลังอำหำรอิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำนกับ

กิจกรรมบนเรือ 
*** เรือเทียบท่ำเวลำ 07:00 น. - 18:30 น. *** 

 
วันที่ 7  เมืองคำตำเนีย เกำะซิซิลี (อิตำลี) - ภูเขำไฟเอ็ดน่ำ 
08.30 เรือจอดเทียบท่ำ ณ ท่ำเทียบเรือคำตำเนีย ประเทศอิตำลี 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ ภูเขำไฟเอ็ดน่ำ ภูเขำไฟที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2013 

ภูเขำไฟ Etna นับเป็นหนึ่งในภูเขำไฟที่มีกำรปะทุบ่อยครั้งและมีควำมสูงที่สุดของ
ยุโรปอีกด้วยนั่นท ำให้นักท่องเที่ยวสำมำรถเก็บภำพยำมควันไฟปะทุ ลอยสะท้อน
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แสงอำทิตย์ยำมเย็นได้อย่ำงง่ำยดำย 
 ชม ภูเขำไฟเอ็ดน่ำ (MOUNT ETNA) เป็นภูเขำไฟที่ยังไม่ดับที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีควำมสูง ประมำณ 3,340 เมตร  
 วัดฐำนโดยรอบได้ 150 เมตร เป็นที่รู้จักกันในภำษำท้องถิ่นว่ำ “ปล่องไฟแห่ง ซิซิลี” ในหน้ำหนำวท่ำนจะเห็นหิมะปกคลุม

อยู่บนยอดเขำ ตำมประวัติมีบันทึกไว้ว่ำภูเขำเอ็ดน่ำ เกิดกำรปะทุขึ้นครั้งแรกในปี 396 ก่อนคริสตกำล ท่ำนจะได้  เห็น
ซำกลำวำและเถ้ำถ่ำนของภูเขำไฟ  

 น ำท่ำนขึ้นกระเช้ำ CABLE CAR ขึ้นสู่ควำมสูงประมำณ 2,500 เมตร เพ่ือไปสู่จุดชมวิว ที่ ท่ำนจะสำมำรถเห็นทิวทัศน์
และบันทึกภำพของภูเขำไฟเอ็ดน่ำได้อย่ำงชัดเจน ท่ำนสำมำรถชมภำพ เหตุกำรณ์ที่ภูเขำไฟ ระเบิดเม่ือ ค.ศ.2006  

14.00 บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
 อิสระทุกท่ำนตำมอัธยำศัย กับกิจกรรมต่ำงๆ ภำยในเรือส ำรำญ 
ค่ ำ บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ // หลังอำหำรอิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำน

กับกิจกรรมบนเรือ 
16.30 เรือออกเดินทำงจำกท่ำเทียบเรือคำตำเนีย มุ่งหน้ำสู่ท่ำเทียบเรือซำด้ำร์ ประเทศโครเอเชีย 

*** เรือเทียบท่ำเวลำ 08:30 น. - 16:30 น. *** 
 
วันที่ 8   ร่วมสนุกพักผ่อนกับกิจกรรม บนเรือส ำรำญสุดหรู 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 

หลังอำหำรเช้ำ เชิญท่ำนเพลิดเพลินกับกิจกรรมอันหลำกหลำยที่มีบนเรือ ไม่
ว่ำจะเป็นกำรปีนเขำ ออกก ำลังกำยในห้องฟิตส์เนส หรือวิ่งออกก ำลังกำย
รอบๆ ตัวเรือ ผ่อนคลำยอิริยำบถที่ Stream room/Sauna เพลิดเพลินกับ
กำรแสดง กิจกรรม และเกมส์ต่ำงๆ สนำมบำส มุมพัทเตอร์กอล์ฟ เล่น
กระดำนโต้คลื่นเล่นสไลด์เคเบิลรำวดำดฟ้ำชั้นบนสุดของเรือ โดยตัวลงมำ 
ปลอดภัยแต่หวำดเสียวดี หรือเลือกพักผ่อนที่ห้องสมุด และมุมสงบต่ำงๆ พร้อมสัมผัสกับควำมสดชื่นของมุมห้อง และ
ธรรมชำติป่ำไม้ต่ำงๆ ที่ตกแต่งรอบตัวเรือ ทั้งนี้บนเรือยังมีอำหำรเลิศรสระดับเวิร์ดคลำสบริกำรท่ำนอย่ำงไม่ขำดตอน
ห้ำงสรรพสินค้ำบนเรือร้ำนค้ำ ช้อปปิ้งมำกมำย มีลำนสเก็ตน้ ำแข็งให้ท่ำนได้เล่น กิจกรรมตำมห้องรำยกำรของเรือ
มำกมำย ห้องเทสไวน์ ห้องชมภำพสไลด์ที่เที่ยวตำมหมู่เกำะต่ำงๆ ในแคริบเบียน ห้องสำธิตกำรพับผ้ำเป็นรูปสัตว์ต่ำงๆ 
ห้องสอนท ำอำหำร เปิดครัว ทัวร์เที่ยวชมห้องครัวที่ใหญ่อลังกำรงำนสร้ำง ทัวร์ชมกำรท ำงำนต่ำงๆ ของเรือในจุดต่ำง ๆ 
พร้อมชมกำรแสดงโชว์ต่ำงๆ สุดอลังกำรในทุกค่ ำคืน ห้องดนตรี บำร์  คำสิโน และกิจกรรมประจ ำวันต่ำง ๆ มำกมำยให้
ท่ำนได้เลือกสรร อิสระตำมอัธยำศัย อย่ำงเหนือจินตนำกำร  

เที่ยง  บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ภำยในเรือส ำรำญ อิสระตำมอัธยำศัยกับกิจกรรมภำยในเรือส ำรำญ  
ค่ ำ บริกำรอำหำรม้ือค่ ำบนเรือ ณ ห้องอำหำรแบบ เซ็ท เมนู ให้ท่ำนได้เลือกทำนเมนคอร์ทที่ท่ำนต้องกำรได้อย่ำงเต็มที่ 

หลังม้ืออำหำรท่ำนสำมำรถชมกำรแสดงโชว์สุดอลังกำรชุดพิเศษที่ทำงเรือได้จัดไว้ให้ชมทุกคืนแบบไม่ซ้ ำกัน ซึ่งถ้ำ
พลำดโชว์วันไหนแล้วก็จะพลำดเลยไม่มีเวียนมำให้ดูอีกนั่งฟังเพลงหรือดนตรีเพรำะๆที่เลำจน์หรือบำร์ตำมห้องต่ำงๆ
หรือจะเริงเล่นเต้นระบ ำสวิงแบบสุดๆที่ดิสโก้เธคในดนตรีแบบฉบับท่ีคุณชื่นชอบหรือเลือกเสี่ยงโชคที่คำสิโนที่มีเครื่อง
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เล่นต่ำงๆ ให้เลือกมำกมำย เช่น รูเล็ตต์, ตู้สล็อต, แบล็กแจ็ก ฯลฯ 
*** วันนี้จะมีกำรจัดงำนเลี้ยง Gala Dinner ให้ท่ำนได้แต่งตัวสวยงำมร่วมงำนเลี้ยงในค่ ำคืนนี้ *** 

*** หลังอำหำรอิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรือ *** 
 

วันที่ 9 ซำด้ำร์ - อุทยำนพลิตวิเซ - ซำด้ำร์ ประเทศโคเอเชีย 
08.00 เรือเทียบท่ำ ณ ท่ำเรือซำด้ำร์ ประเทศโครเอเซีย 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 

ได้เวลำพอสมควร น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ อุทยำนแห่งชำติพลิตวิเซ  Plitvice Lakes National Park (ระยะทำง 166 
กม.) ระหว่ำงทำงผ่ำนเมือง Karlovac และ Slunj ชมธรรมชำติและควำมงำมของทิวทัศน์สองข้ำงทำงที่รำยล้อมด้วยป่ำ
เขำสลับทุ่งหญ้ำฟำร์มเกษตรที่อุดมสมบูรณ์  
น ำท่ำนเข้ำชมอุทยำนแห่งชำติพลิตวิเซ เป็นอุทยำนแห่งชำติหนึ่งในแปดของโครเอเชียที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกโดยองค์กำร UNESCO เม่ือปี 1979 อุทยำนแห่งนี้มีเนื้อที่กว่ำ 3,000 ตำรำงกิโลเมตร มีทะเลสำบน้อยใหญ่ 
16 แห่ง เชื่อมต่อด้วยสะพำนไม้ ลัดเลำะระหว่ำงทะเลสำบและเนินเขำ น ำท่ำนเพลิดเพลินกับควำมงำมของทะเลสำบและ
น้ ำตกท่ีไหลรวยรินลงสู่ทะเลสำบทั่วทุกหนทุกแห่ง ท่ำนจะสังเกตเห็นหญ้ำมอสที่ชุ่มฉ่ ำชั่วนิรันดร์กำล ชมฝูงปลำแหวกว่ำย
ในน้ ำใสรำวกระจกสะท้อนสีครำมของท้องฟ้ำ แวดล้อมด้วยหุบเขำ ต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่น ชมน้ ำตก The Plitvice Water 
Fall ที่ใหญ่ที่สุดในอุทยำน จำกนั้นน ำท่ำนเดินลัดเลำะสู่ Donja Jezira เพ่ือล่องเรือในทะเลสำบ Jezero Kozjak เต็มอ่ิม
กับควำมงำมของทะเลสำบและหุบเขำ 

 
 
 
 
 

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   
ได้เวลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงกลับสู่  เมืองซำด้ำร์ น ำท่ำนสัมผัสควำมโรแมนริมทะเลเอเดรียติค ชม “Sea Organ” 
สถำปัตยกรรมกำรก่อสร้ำง เครื่องดนตรีโดยอำศัยเกลียวคลื่นที่ซัดเข้ำกระทบกับบันไดหินอ่อนและท่อใต้ขั้นบันได 
ก่อให้เกิดเป็นท่วงท ำนองเสียงดนตรีเป็นผลงำนกำรออกแบบของสถำปนิก Nikola Basic ซึ่ง เปิดให้สำธำรณะชนเข้ำชม
นับตั้งแต่ ปี ค.ศ.2005 ได้เวลำสมควรน ำท่ำนลงเรือส ำรำญ 

ค่ ำ บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ  
19.00 เรือออกเดินทำงจำกท่ำเทียบเรือซำด้ำร์ มุ่งหน้ำสู่ท่ำเทียบเรือเวนิส ประเทศอิตำลี 
*** หมำยเหตุ  ก่อนเรือกลับเทียบท่ำในค่ ำวันนี้ท่ำนจะได้รับป้ำยผูกกระเป๋ำสีต่ำงๆ ซึ่งเป็นตัวก ำหนดล ำดับกำรน ำกระเป๋ำลงจำกเรือ 
ท่ำนจะต้องจัดกระเป๋ำใบใหญ่วำงไว้หน้ำห้อง โดยแยกข้ำวของเครื่องใช้ที่จ ำเป็นไว้ในกระเป๋ำเดินทำงใบเล็ก เพรำะเจ้ำหน้ำที่ของเรือจะ
มำเก็บกระเป๋ำใบใหญ่ของท่ำนไปตั้งแต่กลำงดึก และบัญชีค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ จะถูกส่งมำให้ท่ำนตรวจเช็คก่อนท ำกำรช ำระในวันรุ่งขึ้น 
ส ำหรับท่ำนที่ต้องกำรช ำระผ่ำนบัตรเครดิต ทำงบริษัทเรือจะชำร์จค่ำใช้จ่ำยผ่ำนบัตรเครดิตที่ท่ำนได้ให้หมำยเลขไว้ในวันที่ท่ำนเช็คอิน
โดยอัตโนมัติ *** 

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 
 

 

 

 

 

VS220319 

Page 9 of 15  

*** เรือเทียบท่ำเวลำ 08:00 น. - 19:00 น. *** 
 

วันที่ 10  เกำะเวนิส - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง - โดฮำ 
06.45 เรือเทียบท่ำ ณ ท่ำเทียบเรือ เวนิส ประเทศอิตำลี 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 

น ำท่ำนขึ้นฝั่งออกเดินทำงเข้ำสู่“เกำะเวนิส” ศูนย์กลำงของเมืองเวนิส  
น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่บริเวณ “จัตุรัสซำนมำร์โค”   
ชม อนุสำวรีย์ของพระเจ้ำวิคเตอร์เอมำนูเอลที่ 2 บิดำของชำวอิตำเลียน 
พร้อมถ่ำยภำพคู่กับ“สะพำนถอนหำยใจ” สะพำนแห่งสัญลักษณ์ที่
เชื่อมต่อกับพระรำชวังดอร์จ  ชมควำมสวยงำมของ“พระรำชวังดอร์จ” 
(ภำยนอก) อันเป็นที่ประทับของเจ้ำเมืองเวนิสในยุคท่ียังเป็นรัฐอิสระ 
ชม “โบสถ์เซนต์มำร์ค” ซึ่งเป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ที่ “ใหญ่ที่สุด” ในยุโรปตะวันตก อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้ำแบรนด์
เนมชื่อดังนำนำชนิด อำทิ Gucci Louis Vuitton Prada Bally Chanel   

14.00 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน น ำท่ำนเช็คอิน และท ำ TAX REFUNED 
17.55 เหิรฟ้ำกลับสู่กรุงโดฮำ โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR126 
วันที่ 11 กรุงเทพมหำนคร 
00.35 ถึงสนำมบินกรุงโดฮำ รอเปลี่ยนเครื่อง  
02.10 เหิรฟ้ำกลับสู่สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR834 
12.40 เดินทำงถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจ 

 

หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำพ ลม, ฟ้ำ, อำกำศ, กำรล่ำช้ำอัน
เนื่องมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพื่อควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง 
บริษัท ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผู้น ำทัวร์ มีอ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้กำรตัดสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่
คณะเป็นส ำคัญ 

 
 

 

ค ำแนะน ำ  ส ำหรับผู้เดินทำงที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนำมบินที่ทริปเดินทำง และ/หรือ จ ำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือกำรเดินทำง
รูปแบบอื่นๆ มำยังสนำมบินที่ทริปเดินทำง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภำยในประเทศ / ระหว่ำงประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือซื้อตั๋วรถ
โดยสำร ฯลฯ หรือมีกำรจองห้องพัก ล่วงหน้ำก่อนวันเดินทำงจริง  ควรสอบถำมยอดจองทัวร์ และตำรำงเวลำกำรเดินทำงของทัวร์ที่
ท่ำนจอง ที่แน่นอนจำกเจ้ำหน้ำที่เป็นลำยลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นกำรป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลำดขึ้นกับท่ำนในภำยหลัง 
              ทั้งนี ้ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่อำจเกิดข้ึน หำกท่ำนได้มีกำรจองกำรเดินทำงดังกล่ำวมำยัง 
สนำมบินที่ทริปเดินทำง โดยยังไม่ได้รับกำรยืนยันเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกทำงบริษัทฯ 
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อัตรำค่ำบริกำร บำท ต่อท่ำน 
งดแถมกระเป๋ำ 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่ำน 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักท่ำนเดียว ต่อห้อง 
จ่ำยเพิ่ม 

9-19 พ.ค. 62 119,900 119,900 119,900 72,900 

ต้องกำรเดินทำงโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณำสอบถำมรำคำเพิ่มเติมจำกเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
 ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-บำร์เซโลนำ//เวนิส-กรุงเทพฯ  
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  
 ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำยุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่
ก็ตำม  
 โรงแรมที่พักตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ ำ
และรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำล    เทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็นผลที่ท ำให้ต้องมีกำร
ปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก  
 ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ผู้มีประสบกำรณ์น ำเที่ยวให้ควำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำทิปคนพนักงำนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นตลอดเส้นทำง  
 ทัวร์ชำยฝั่งทุกประเทศ 
 ค่ำประกันอุบัติเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

     อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
 ค่ำภำษีมลูค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3 %  
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ค่ำเครื่องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ตำมวัฒนธรรมกำรบริกำรแบบสำกลโลก ท่ำนละ 100 บำทต่อวัน  
 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

กำรจองและช ำระเงิน  
1. กรุณำช ำระค่ำมัดจ ำทัวร์ 40,000 บำท/ท่ำน ภำยใน 2 วันท ำกำรนับจำกวันจองทัวร์  พร้อมส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง (ที่ไม่
หมดอำยุภำยใน 6 เดือน นับจำกวันเริ่มเดินทำง/หนังสือเดินทำงเล่มใหม่สำมำรถเดินทำงได้เลย)  และหลักฐำนโอนเงินมำได้ที่  
Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 30 วันท ำกำร (ในช่วงปกติ) หรือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 35 วันท ำ
กำร (ในช่วงเทศกำล หรือเม่ือสำยกำรบินเร่งออกบัตรโดยสำร) หรือตำมวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่งจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปได้อย่ำงน้อย 20 ท่ำน 
และหรือ ผู้ร่วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซึ่งในกรณีนี้ ทำงบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด
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หักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจัดหำคณะทัวร์อื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 
 เนื่องจำกรำยกำรทัวร์นี้เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิ์กำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำ และ
ออกประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัท
ฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

หมำยเหตุ 
1. บริษัทฯ จะท ำกำรยื่นวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ำรองที่นั่งครบ 15 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต 
เนื่องจำกบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆที่เป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป ประกันกำร
เดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยื่นวีซ่ำให้กับทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง  
2. หำกในช่วงที่ท่ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำเต็ม ทำงบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยว ซึ่งทำงท่ำนจะต้องเดินทำง
มำยื่นวีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  
3. เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผู้ก ำหนดออกมำ มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก ำหนด ท่ำนที่มีควำม
ประสงค์จะยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณำจัดเตรียมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น มิได้เป็นผู้พิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กับ
ทำงท่ำน 
4. กรณีวีซ่ำที่ท่ำนยื่นไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 

-  ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำร ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่ำจะผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 
-  ค่ำมัดจ ำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมำจริง ณ วันยื่นวีซ่ำ ซึ่งตั๋วเป็นเอกสำรที่ส ำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตั๋วเครื่องบินถ้ำออกตั๋วมำแล้วจะต้องท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่วน และส่วนที่เหลือจะ
คืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตั๋วท่ำนจะเสียแต่ค่ำมัดจ ำตั๋วตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่ำห้องพักในทวีปยุโรป ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจ ำห้องใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันที่เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริษัทจะแจ้งให้ท่ำนทรำบ 
และมีเอกสำรชี้แจงให้ท่ำนเข้ำใจ 

5. หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 
6. ทำงบริษัทเริ่มต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตั๋ว
เครื่องบิน หรือพำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้  เพรำะเป็น
ค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษัท ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ำรองยำนพำหนะ 
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เงื่อนไขกำรยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  60 วันท ำกำร - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุด หรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัด
จ ำกับสำยกำรบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีกำรกำรันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอ
คืนเงินได้      
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วันท ำกำรขึ้นไป  -  เก็บค่ำใช้จ่ำย 50,000 บำท    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  20 วันท ำกำรขึ้นไป  - เก็บค่ำใช้จ่ำย 60 % ของรำคำทัวร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  1-19 วันท ำกำร   - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 
ผู้เดินทำงที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทำงที่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำแล้ว กอ่นวันเดินทำง 

จะต้องช ำระค่ำเดินทำงส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพำะกรณีที่สถำนฑูตปล่อยเลม่คืนมำแล้วเท่ำนั้น) 
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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก.. 
ด้วยประกันกำรเดินเสริม ที่เพิ่มควำมคุ้มครองได้มำกข้ึน... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ  
* อ.บ. 1 หมำยถึง กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวร สิ้นเชิงจำกอุบัติเหตุ /  
Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ำยค่ำใช้จ่ำย ส ำหรับกำรรักษำพยำบำลที่ได้เกิดขึ้นในระยะวเลำ 7 วันแรก จำกกำรเดินทำงกลับ
ประเทศไทย / 
2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
 
 

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 
 

 

 

 

 

VS220319 

Page 14 of 15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ส ำหรบัผู้เอำประกันภัย ทีม่ีอำยุ 75 ปขีึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่ำของเบี้ยประกันภัยทีร่ะบไุว้ในตำรำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจ้ำหน้ำที่ ผู้ดูแลกำรจองทัวร์ ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง ไม่น้อยกว่ำ 
1 สัปดำห์  และกรุณำช ำระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ ำนวน  

หลังจำกส่งรำยช่ือผู้เอำประกันภัยแล้ว 
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เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอวีซ่ำ VISA  (ต้องมำโชว์ตัวที่สถำนทูตเพื่อสแกนลำยนิ้วมือทุกท่ำน) 

 หนังสือเดินทำงที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน และมีหน้ำพำสปอร์ตว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ  
 รูปถ่ำยส ี(ต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำนั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ ำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทำง  
 หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 

* ค้ำขำย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำที่มีชื่อผู้เดินทำง อำยุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน
นับจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำอังกฤษ  ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุ
ค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต 
*ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนังสือรับรองจำกต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภำษำอังกฤษ 

  หลักฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่ำนั้น ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพย์และเอกสำร
แสดงทำงกำรเงินอ่ืนๆ สำมำรถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละ
สถำนทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ำ ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกดชื่อให้ตรงกับ
หน้ำพำสปอร์ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับส ำเนำที่ท่ำนจะใช้ยื่นวีซ่ำ (ใช้เวลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วันท ำกำร) 
* เด็กต้องท ำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำม-ีภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ง หรือบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั้งสองคน ต้อง
มีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่งจดหมำยต้องออกโดยที่ว่ำกำรอ ำเภอ 

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
 ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ำมี) 1 ชุด 
  กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะ

ถูกปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  
 หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกำยสุภำพ 

ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริษัท
ใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน  

 กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำก
กำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ  
ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุเท่ำนั้น 
กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำรเดินทำง
อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้จะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็นหลัก 
 

http://www.cruisedomain.com/

