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ทัวร์ Fullboard ล่องเรือทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน (เรือยักษ์) 11 วัน 8 คืน 
                                

                                      โดยสายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค 
 

สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือส าราญระดับโลก บนเส้นทางสุดฟินกับหนึ่งในเรือส าราญที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

เส้นทาง สเปน - ฝร่ังเศส - อิตาลี 
พักบนเรือส าราญ Allure of the SEAs! 7 คืน - พักบาร์เซโลน่า 1 คืน 

 
พร้อมด้วยหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง 

อัตรานี้ไม ่รวม ค ่าทิปห ัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจ (โดยประมาณ 100 บาท ต่อท่าน ต่อวัน)   
ไม่รวมคา่ทวัรเ์สรมิบนฝั่ง - ไม่รวมค ่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือส าราญ - ไม่รวมค ่าแพ็คเกจ Wifi บนเรือ 

วันเดินทาง เวลาเรือออก 
9-19 พฤษภาคม 2563 18.00 น. 
10-20 ตุลาคม 2563 18.00 น. 

 
Day Destination ETA (Local) ETD (Local) 

Sun Barcelona,Spain - 18.00 
Mon Palma De Mallorca,Spain 08.00 16.00 
Tue Provence(Marseilles),France 09.00 18.00 

Wed Florence/Pisa(La Spezia),Italy 08.30 20.30 
Thu Rome(Civitavecchia),Italy 07.00 20.00 
FRI Naples,Italy 07.00 18.30 

Sat Cruising day - - 
Sun Barcelona,Spain 05.00  
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ก าหนดการเดนิทาง วนัที ่ 9-19 พ .ค. 63         ราคาเริม่ตน้ที ่ 85,900.- (ห ้องพกัแบบไมม่หีนา้ตา่ง) 

*** PromotionEarly Bird จองและช าระมัดจ าก่อน 30 ม.ค. 63 ลดเหลือเริ่มต้นที่ 79,900.- *** 
                              10-20 ต.ค. 63                               ราคาเริม่ตน้ที ่ 87 ,900.- (ห ้องพกัแบบไมม่หีน้าตา่ง) 

*** PromotionEarly Bird จองและช าระมัดจ าก่อน 30 ม.ค. 63 ลดเหลือเริ่มต้นที่ 81,900.- *** 

สรุปการเดินทางโดยย ่อ  

วันที1่ กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - แวะเปลีย่นเครือ่งฮอ่งกง 

วันที2่ 
สนามบนิ เอล ปรตั บารเ์ซโลนา่ - เนินเขามองตค์อูกิ - ท่าเรอืโมล เอโดสแสท - เช็คอนิขึน้เรอืส าราญ Allure Of the 
seas - ร่วมซอ้มระบบรกัษาความปลอดภยัของทา่เรอื (Muster Drill) - Departure 18.00 PM 

วันที3่ Arrival 8.00 AM เรือเทยีบทา่ เกาะมายอรก์า - Departure 16.00 PM 

วันที4่ Arrival 9.00 AM เรือเทยีบทา่ มารก์เซย (Marseilles, Provence), ฝรัง่เศส - Departure 18.00 PM 

วันที5่ Arrival 8.30 AM เรือเทยีบทา่ ลา สเปเซยี (La Spezia) ฟลอเรนซ/์ ปซิา่, อิตาล ี- Departure 20.30 PM 

วันที6่ Arrival 7.00 AM เรือเทยีบทา่ ซีวติาเวกเกยี - Departure 20.00 PM 

วันที7่ Arrival 7.00 AM เรือเทยีบทา่ เกาะกาปร ี- Departure 18.30 PM 

วันที8่ At Sea (Cruising) 

วันที9่ 
Arrival 5.00 AM เรือเทยีบทา่ โมล เอโดสแสท - ชมเมอืงบารเ์ซโลนา่ - โบสถซ์ากราดา แฟมเิลยี - เข้าชมปารค์ ก ูเอล -  
La Roca Village Outlet - ช้อปป ิง้ถนน ลา รัมบลาส - พ ักโรงแรม 

วันที1่0 สนามบนิ เอล ปรตั - เดินทางกลบั 

วันที1่1 แวะเปลีย่นเครือ่งฮอ่งกง - กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 
วันที ่1           กรงุเทพฯ - ฮ ่องกง 
16.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบนิสวุรรณภมู ิบริเวณเคาน์เตอร์ สายการบนิCathay Pacific(CX) อาคารผู้โดยสาร

ขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ M ประตู 6 เพื่อท าการเช็คอินสัมภาระและรับตั๋วเดินทาง 
18.55 น. น าท่านเดินทางสู่ ฮ ่องกง โดยสายการบนิCathay Pacific เที่ยวบินที่ CX704 (บริการอาหารบนเครื่อง) 
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22.55 น. เดินทางถึง สนามบนิเชค็ แลป กอก ฮ ่องกง (แวะเปล่ียนเครื่อง) 

วันที ่2            ฮ ่องกง - บารเ์ซโลนา่ - เนินเขามองตค์อูกิ - ท่าเรอืโมล เอโดสแสท 
00.20 น. น าท่านเดินทางสู่ บารเ์ซโลนา่ โดยสายการบนิCathay Pacific เที่ยวบินที่ CX321 (บริการอาหารบนเครื่อง) 
07.35 น. เดินทางถึง สนามบนิ เอล ปรตั (El Prat) เมอืงบารเ์ซโลนา่ ประเทศสเปน(เวลาทอ้งถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 
  ช่ัวโมง) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 

น าท่านข้ึนสู่จุดชมวิวของเมืองที่ เนิน เขามองต์ค ูอ ิก (MontJuic) 
เป็นเนินเขาในบาร์เซโลน่าที่สูงข้ึนมา 180 เมตร ที่มีทัศนียภาพอัน
งดงามทางด้านตะวันออกของเนินเขายังมีหน้าผาสูงชันซ่ึงท าหน้าที่
เป็นดั่งก าแพงเมือง ส่วนด้านบนเป็นที่ตั้งของป้อมปราการหลายแห่ง 
และสามารถมองเห็นวิวเมืองบาร์เซโลน่าได้ทั้งเมือง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  เช็ค - อิน ณ ท่าเรือ ท่าเรอืโมล เอโดสแสท(Moll Adossat  
  Terminals) บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน 
18.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือ ท่าเรือโมล เอโดสแสท(Moll Adossat Terminals) บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน 

ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ(Muster Drill)ตามกฏของการล่องเรือ
สากล 1 ช่ัวโมงก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากน้ันท่านสามารถ รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารหลัก จากที่
โชว์อยู่บนบ ัตร Sea pass Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ได้ตาม
อัธยาศัย หลังจากน้ันชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก และดนตรีสดตามบาร์ต่าง ๆ ทั่วทั้งล าเรือ  และพักผ่อนตาม
อัธยาศัย (หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ าสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีจะเปดดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโน
อีกด้วย) ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริปจาก Cruise 
Compass หนังสือพิมพ์ประจ าวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน 
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ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระไดต้ามหอ้งอาหารที่เรือเตรียมไว้ให ้ดังน้ี 

** ห้องอาหาร Dining Room ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ช้ัน 3  -  5 ของเรือ 
** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบ Buffet ซ่ึงตั้งอยู่ บนช้ัน 16 ของเรือส าราญ 
** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ช้ัน 5  

** Park Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ช้ัน 8  
** Solarium Bistro เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ ช้ัน 15  
** Wipe out Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ช้ัน 15  

** Vitality Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ช้ัน 7  
** Boardwalk Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ช้ัน 6  
** Sorrento’s เป็นคาเฟ่ที่บริการพิซซ่าและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ช้ัน 5 

 
 
 
 
 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ตามหอ้งอาหารทีท่างเรือจัดให ้ 
หลังจากน้ัน ท่านสามารถรับชมการแสดงทีห่้องโชว์หลัก(กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้า) หรือดนตรสีดตามบาร์
ต่างๆทั่วทั้งล าเรือ  หรือพักผ่อนตามอัธยาศยั 

 
 
 
 
 
วันที ่ 3        เกาะมายอรก์า(Palma de Mallorca),สเปน      
เช้า,กลางวัน,เย็น ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระไดต้ามหอ้งอาหารที่เรือเตรียมไว้ให ้ 
08.00 น. เรือจอดที่ท่าเรือ เกาะมายอร์กา (Mallorca)เกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ใหญ่ที่สุดของสเปน 

(ราคายังไม่รวมทัวรช์ายฝ่ัง Shore Excursion) 
เกาะมายอร์กามีเมือง Palma de Mallorca เป็นเมืองหลวง คนไทยอาจจะไมค่่อยรู้จักกันเท่าไหร่ แต่ส าหรับ
ชาวยุโรปแล้วเกาะน้ีมี ช่ือเสียงอย่างมาก ในเรื่องของธรรมชาติ ทั้ งGทะเลoภูเขา ถ้ าต่างๆ อีกทั้งยังมี
โบราณสถานต่างๆ สถาปัตยธรรมเก่าแก่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างมาก  ท่านสามารถเลือกซ้ือทัวร์ชายฝ่ัง
(Shore Excursion) ได้กับทางเรือ หรือ ท่านสามารถเดินท่องเที่ยวในตัวเมืองได้อย่างอิสระ สถานที่ท่องเที่ยว
แนะน า เช่น The Cathedral of Santa Maria of Palma โบสถ์ขนาดใหญ่ที่ตั้งเด่นอยู่กลางเมืองG, 
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Bellver Castleoปราสาทเก่าแก่สไตล์โกธิคที่ตั้งอยู่บนยอดเขาที่มองลงมาจะเห็นวิวเมือง  Palma หรือจะ
เที่ยวกันที่ชายหาด Cala Mayor ซ่ึงอยู่ใกล้กับท่าเรือ ชายหาดสีขาว น้ าใส นอกจากน้ันยังมีชายหาดอ่ืนๆ อีก
มากมายบนเกาะที่ท่านสามารถเที่ยวชมและสนุกสนานกับการเล่นน้ าได้ นอกจากน้ันท่านยังสามารถช้อปปดง้กัน
ที่ถนนช้อปปด้งต่างๆ ของเมืองที่มีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็น Passeig del Born , Carrer de Sant Feliu , 
Carrer dels Oms , Carrer de Sant Miquel 

   
 
 
 
 

(ส าหรับท่านที่ท าการจองทวัร์บนฝ่ังกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  
ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางทอ่งเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ช่ัวโมง  ณ บริเวณท่าเรือ และ
กรุณากลับถึงเรือก่อนเรือออก 1 ช่ัวโมง) 
ตัวอย่าง Shore Excursion คลิก **ราคา Shore Excursion อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตรวจสอบราคาอีก
ครั้งบนเรือ** 
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ส าหรับท่านทีป่ระสงคท์ี่จะอยู่บนเรือ ท่านสามารถเข้ารว่มกิจกรรมทีท่างเรือจัดใหห้รอืพักผ่อนได้ตามอัธยาศยั  
กิจกรรมต่างๆ บนเรือคลิก 
 
 
 
 
 

***ท่านจะต้องกลับมาขึ้นเรือก ่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง*** 
16.00 น. เรือออกจากท่าเรือ เกาะมายอรก์า (Mallorca)    

วันที ่ 4           มารก์เซย (Marseilles,Provence),ฝรัง่เศส 
เช้า,กลางวัน,เย็น ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระไดต้ามหอ้งอาหารที่เรือเตรียม ไว้ให้  
09.00 น. เรือจอดที่ท่าเรือ เมอืงมารก์เซย (Marseilles),ฝรั่งเศส เมืองหลวงของแคว้นโพรวองซ์(Provence) 

(ราคายังไม่รวมทัวรช์ายฝ่ัง Shore Excursion) 
  มาร์กเซย เมืองท่าประวัติศาสตรท์างตอนใต้ของฝรั่งเศสเมืองน้ีGเคยไดร้ับเลือกให้เมืองหลวงทางวฒันธรรมของ 
  ยุโรปประจ าปี 2013 จึงท าให้เมืองน้ีมีกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆoหมุนเวียนตลอดทั้งปี เป็นอีกเมือง 
  ท่องเที่ยวหน่ึงของฝรั่งเศสที่ไม่ควรพลาดที่จะเยือน ท่านสามารถเลือกซ้ือทัวร์ชายฝ่ัง(Shore Excursion) ได้กับ 
  ทางเรือ หรือท่านสามารถเดินท่องเที่ยวในตัวเมืองได้อย่างอิสระ สถานที่ท่องเที่ยวแนะน า เช่น ท่าเรือเก ่า  

(Le Vieux Port) เป็นท่าเรือที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง เป็นประตูสู่เมดิเตอร์เรเนียน และยังเป็นท่าเรือที่ส าคัญ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัของฝรั่งเศส มหาวหิาร โนเตรอะดาม เดอลาการด์ (Notre - Dame de la garde) 
วิหารแห่งน้ีถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์กส าคัญของเมือง ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ที่วิวทิวทัศน์ด้านบนยังสวยงาม  
มองเห็นเมืองมาร์กเซยโดยรอบหรือเดินช้อปปด้งสินค้าพื้นเมืองและแบรนด์เนมในถนนสายช้อปปด้งต่างๆ  

    
 
. 
 
 

 (ส าหรับท่านทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  
ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางทอ่งเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ช่ัวโมงGณoบริเวณท่าเรือ และ
กรุณากลับถึงเรือก่อนเรือออก 1 ช่ัวโมง) 
ตัวอย่าง Shore Excursion คลิก  **ราคา Shore Excursion อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตรวจสอบราคาอีก
ครั้งบนเรือ** 
 

http://www.cruisedomain.com/
https://www.royalcaribbean.com/cruise-ships/allure-of-the-seas/things-to-do
https://www.royalcaribbean.com/beforeyouboard/shoreExcursions/downloadBrochure/excursions.php?ship=AL&date=2020-05-10&currency=USD#MRD1
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***ท่านจะต้องกลับมาขึ้นเรือก ่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง***  
18.00 น. เรือออกจากท่าเรือ เมอืงมารก์เซย (Marseilles) 

วันที ่ 5          ลา สเปเซยี (La Spezia) ฟลอเรนซ ์/ ป ิซา่, อ ิตาล ี
เช้า,กลางวัน,เย็น ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระไดต้ามหอ้งอาหารที่เรือเตรียมไว้ให ้ 
08.30 น. เรือจอดที่ท่าเรือ ลา สเปเซยี (La Spezia) ,อิตาลี เมืองหลวงของจังหวัด ลา สเปเซีย ซ่ึงตั้งอยู่ในแคว้นลิกูเรีย 

(ราคายังไม่รวมทัวรช์ายฝ่ัง Shore Excursion) 
ซ่ึงเป็นที่ตั้งของ ชิงเควGแตร์เรo(Cinque Terre) หมายถึงแผ่นดินทั้ง 5 หรือในที่น้ีจะหมายถึง หมู่บ้านทัง้ 5 
เน่ืองจากมีหมู่บ้านชาวประมง 5 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ในแถบน้ี อันประกอบด้วย  
1. เมือง Monterosso al Mare (มอนเตรอสโซ อัล มาเร)  
2. เมือง Vernazza (เวร์นาซซา) 
3. เมือง Corniglia (คอร์นีเลีย) 
4. เมือง Manarola (มานาโรลา) 
5. เมือง Riomaggiore (ริโอมัจจอร์เร) 
ในแต่ละหมู่บ้านน้ัน จะตกแต่งและทาสีต่างๆ คล้ายๆ กันเป็นสีแบบฉูดฉาด และจะตั้งอยู่บนหน้าผาเหมอืนกัน
เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 1,300 ปี และทั้งหมดน้ีได้รบัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก การเดินทาง
ท่องเที่ยวที่ ชิงเคว แตร์เร ที่สะดวกที่สุดจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟ(ท่านสามารถซ้ือตั๋วรถไฟ
ออนไลน์ล่วงหน้าได้ ที่ RailEurope เพื่อความสะดวก โดยแต่ละหมู่บ้านในเวลาเดินทางตัง้แต่ 5 นาที ไปจนถึง 
25 นาที ต่อหมู่บ้าน และท่านสามารถเริ่มต้นได้ทีเ่มือง ลา สเปเซียที่เรือจอด ในแต่ละหมู่บ้านจะมีร้านค้าขาย
ของพื้นเมือง ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศแบบชาวประมงอิตาเลียน 

http://www.cruisedomain.com/
https://www.raileurope.co.th/?cmpid=AF0208151&utm_source=RakutenMarketing&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=3556712:SanookTiew&utm_content=3&utm_term=USNetwork&ranMID=42639&ranEAID=XIsfPYzV*94&ranSiteID=XIsfPYzV.94-mFQoAMoMYGFF.uL4k0MFuw
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ท่านสามารถเดินท่องเที่ยวในตัวเมืองไดอ้ย่างอิสระ หรือ ท่านสามารถเลือกซ้ือทัวร์ชายฝ่ัง(Shore Excursion) 
ได้กับทางเรือ  

 
 
 
 
 

นอกจากน้ันท่าเรือน้ีท่านสามารถเดินทางไปเที่ยวทีเ่มือง ป ิซา่(Pisa)ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง และ
เมืองฟลอเรนซ ์(Florence) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง การเที่ยว 2 เมืองน้ีแนะน าให้ซ้ือทัวร์กับทาง
เรือเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
(ส าหรับท่านที่ท าการจองทวัร์บนฝ่ังกับทางเรือGพนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือo
ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางทอ่งเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ช่ัวโมง  ณ บริเวณท่าเรือ และ
กรุณากลับถึงเรือก่อนเรือออก 1 ช่ัวโมง) 
ตัวอย่าง Shore Excursion คลิก **ราคา Shore Excursion อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตรวจสอบราคาอีก
ครั้งบนเรือ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cruisedomain.com/
https://www.royalcaribbean.com/beforeyouboard/shoreExcursions/downloadBrochure/excursions.php?ship=AL&date=2020-05-10&currency=USD#MRD1
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***ท่านจะต้องกลับมาขึ้นเรือก ่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง***  
20.30 น. เรือออกจากท่าเรือ ลา สเปเซยี (La Spezia) 
วันที่  6          ซีวิตาเวกเกีย (Civitavecchia,Rome),อิตาลี 

เช้า,กลางวัน,เย็น ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระไดต้ามหอ้งอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ 
07.00 น. เรือจอดที่ท่าเรือ ซีวิตาเวกเกยี (Civitavecchia), อิตาลี ซ่ึงเป็นประตูจากโรมสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

(ราคายังไม่รวมทัวรช์ายฝ่ัง Shore Excursion) โดยเมืองน้ีจะอยู่ห่างจากกรุงโรมไปประมาณ 80 กิโลเมตรใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มากับเรือส าราญจะนิยมเข้าไปเที่ยวกันที่กรุงโรม 
ท่านสามารถเดินทางเข้าสู่กรุงโรมด้วย The Civitavecchia Express TrainGใช้เวลาประมาณo40 นาทีเท่าน้ัน 
กรุงโรมเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ทีสุ่ดของอิตาลี เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมของยุโรป มีประวัตศิาสตร์ยาวนาน
มากว่า 3,000 ปี ท่านสามารถเลือกซ้ือทัวร์ชายฝ่ัง(Shore Excursion) ได้กับทางเรือ หรือ ท่านสามารถเดิน
ท่องเที่ยวในตัวเมืองได้อย่างอิสระ  
สถานที่ท่องเที่ยวแนะน า สนามกฬีาแหง่กรงุโรม (The colosseum of Rome) สนามกีฬากลางแจ้งขนาด
ใหญ่ที่สามารถจุคนได้กว่า 80,000 คน มีอายุเกือบ 2,000 ปี  The Trevi Fountain (น้ าพุเทรวี่) สถานที่น้ีท่าน
ไม่ควรพลาดเป็นอันขาดเมื่อมาเยือนโรม มีสถาปัตยกรรมที่งดงามเป็นอย่างมาก และมีความเช่ือว่าหากมาโยน
เหรียญลงในน้ าพุแล้ว จะได้กลับมาที่น่ีอีก บ ันไดสเปน (The Spanish Step) บันไดสเปนแห่งน้ี มีช่ือเสียง
มากได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ช่ือ Francesco de Sanctis และใกล้ๆ กันน้ันมีถนนช้อปปด้ง
สินค้าแบรนด์เนมช่ือดังมากมายใหท้่านไดเ้ลือกช้อปปด้ง วิหารแพนทอีอน (Pantheon) วิหารแห่งน้ีตั้ง
ตระหง่านมากว่า 2,000 ปี สภาพภายในน้ันยังไม่ผุพังไปตามกาลเวลา นครรฐัวาตกินั(State of the 
Vatican City) เป็นนครรัฐที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ซ่ึงมีพื้นที่และประชากรน้อยที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในกรุงโรม 
ประเทศอิตาลี เป็นที่ประทบัของพระสันตะปาปา ซ่ึงเป็นประมุขสูงสุดแหง่คริสตจกัรโรมันคาทอลิกGศูนย์กลาง
คือมหาวิหารนักบญุเปโตรoซ่ึงออกแบบโดยมเีกลันเจโล 

  
 
 
 
 

(ส าหรับท่านที่ท าการจองทวัร์บนฝ่ังกับทางเรือGพนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือo 
ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางทอ่งเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ช่ัวโมง  ณ บริเวณท่าเรือ และ
กรุณากลับถึงเรือก่อนเรือออก 1 ช่ัวโมง) 
ตัวอย่าง Shore Excursion คลิก **ราคา Shore Excursion อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตรวจสอบราคาอีก
ครั้งบนเรือ** 
 

http://www.cruisedomain.com/
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***ท่านจะต้องกลับมาขึ้นเรือก ่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง***  
20.00 น. เรือออกจากท่าเรือ ซีวิตาเวกเกยี (Civitavecchia) 
วันที่  7         เนเปดลส์ /คาปรี(Naples / Capri),อิตาลี 
เช้า,กลางวัน,เย็น ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระไดต้ามหอ้งอาหารที่เรือเตรียมไว้ให ้ 
07.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ เกาะกาปรี(Capri) ,เนเปดลส์ ประเทศอิตาลี  

(ราคายังไม่รวมทัวรช์ายฝ่ัง Shore Excursion) 
เกาะคาปร(ีCapri) เป็นเกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทางทิศใต้ของอ่าวเนเปดลส์ ในแคว้นคัมปาเนีย ประเทศ
อิตาลี เมืองหลักช่ือกาปรีซ่ึงมีช่ือเดียวกับเกาะ เป็นสถานที่ตากอากาศตั้งแต่สมัยโรมันโบราณ ในระหว่าง
สงคราม นโปเลียน ถูกอังกฤษและฝรั่งเศสผลัดกันเข้ายึดครอง และกลับคืนเป็นของอิตาลีในปี ค.ศ. 1813 ท่าน
สามารถเลือกซ้ือทัวร์ชายฝ่ัง(Shore Excursion) ได้กับทางเรือ หรือ ท่านสามารถเดินท่องเที่ยวในตัวเมืองได้
อย่างอิสระ  

 
 
 
 
 

(ส าหรับท่านที่ท าการจองทวัร์บนฝ่ังกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  
ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางทอ่งเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ช่ัวโมง  ณ บริเวณท่าเรือ และ
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กรุณากลับถึงเรือก่อนเรือออก 1 ช่ัวโมง) 
  ตัวอย่าง Shore Excursion คลิก **ราคา Shore Excursion อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตรวจสอบราคาอีก 
  ครั้งบนเรือ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***ท่านจะต้องกลับมาขึ้นเรือก ่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง*** 
18.30 น. เรือออกจากท่าเรือ เกาะกาปร(ีCapri) 
วันที่  8          ล่องน่านน้ าสากล(Cruising Day) 
เช้า,กลางวัน,เย็น ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระไดต้ามหอ้งอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ 

** ห้องอาหาร Dining Room ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ช้ัน 3-5 ของเรือ 
** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบ Buffet ซ่ึงตั้งอยู่ บนช้ัน 16 ของเรือส าราญ 
** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ช้ัน 5  

** Park Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ช้ัน 8  
** Solarium Bistro เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ช้ัน 15  
** Wipe out Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ช้ัน 15  

** Vitality Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ช้ัน 7  
** Boardwalk Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ช้ัน 6  
** Sorrento’s เป็นคาเฟ่ที่บริการพิซซ่าและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ช้ัน 5 

 

http://www.cruisedomain.com/
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วันน้ีเรือจะล่องน่านน้ าสากลตลอดทั้งวันทุกท่านสามารถได้รบัความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มที่ได้
จากกิจกรรมที่จัดข้ึนตั้งแตเ่ช้าจรดค่ าGไมว่่าจะเป็นกิจกรรมการออกก าลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าที่ห้องอาหาร
บุฟเฟต์, คาสิโนที่จัดเครื่องเล่นไว้พร้อมส าหรบัผู้ทีต่้องการเส่ียงโชค,oหรอืท่านทีต่้องการพักผ่อนสามารถใช้
เวลาบริเวณสระน้ ากลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่สระจากุชช่ี, ส าหรับครอบครัวหรอืเด็กๆ ที่ชอบกิจกรรมน่าตื่นเต้น
สามารถเล่นเครื่องเล่นไม่ว่าจะเป็น Zipline, Flow rider, Ice skate และอ่ืนๆได้ 
 
 
 
 
 

**เรือจะม ีใบแจ ้ง สถานที่และเวลาที่ห ้องพ ักของท่านเพ ื่อให ้ท่านรับหนังสือเดินทางค ืน ** 
ช่วงค ่ า เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านน ากระเป๋าเดินทางของท่าน

วางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานน าลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งข้ึน (ส่ิงของที่ท่านจ าเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยก
ใส่ในกระเป๋าถือ)  ** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จ าเป็นต้องวางไว้ที่หน้า
ห้องพัก** 

วันที่  9           บาร์เซโลน่า - โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย - ปาร์ค กูเอล -  La Roca Village Outlet 
                   - ถนน ลา รัมบลาส 
เช้า  ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระไดต้ามหอ้งอาหารที่เรือเตรียม ไว้ให้ 

** ห้องอาหาร Dining Room ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ช้ัน 3  -  5 ของเรือ 
** ห้องอาหาร Costal Kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ช้ัน 17 ของเรือ *Suite only 
** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซ่ึงตั้งอยู่ บนช้ัน 16 ของเรือส าราญ 

** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ช้ัน 5  
** Park Café Go Cruise Center เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ช้ัน 8  
** Solarium Bistro เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ช้ัน 15  

** Wipe out Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ช้ัน 15  
** Vitality Café  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ช้ัน 7  
** Boardwalk Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ช้ัน 6  

** Sorrento’s เป็นคาเฟ่ที่บริการพิซซ่าและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ช้ัน 5 
05.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรอืโมล เอโดสแสท(Moll Adossat Terminals) บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน หลังจากทุก

ท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง  
**กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ** 
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07.00 น. น าท่านชม เมอืงบารเ์ซโลนา(Barcelona) ที่น่ีนับเป็นเมืองที่ส าคัญและใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศสเปน 
ตั้งอยู่บนชายฝ่ังของแหลมไอบีเรีย ชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน นับว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของคนทั่ว
โลก เพราะความงดงามและมนต์เสน่ห์ของสถาปัตยกรรม มีวัฒนธรรมอาหารการกินที่หลากหลาย และยังมี
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยมี แอนโทน่ี เกาดี้ (Antoni Gaudí) เป็นบุคคลที่มีช่ือเสียงโด่งดัง เพราะเป็น
ผู้ออกแบบส่ิงก่อสร้างในเมืองบาร์เซโลนาหลายแห่ง 

 น าท่านเข้าชม โบสถ์ซากราดา แฟม ิเลีย (La Sagrada Familia) ด้านนอก โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของ
เมือง โดยฝีมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี สถาปนิกชาวคาตาลัน เป็นผลงานที่เรียกว่า โมเดิร์นนิสโม เป็น
งานศิลปะเฉพาะถ่ินและเป็นอาร์ตนูโวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี 1882 แม้กระทั้งจนถึง
ปัจจุบันก็ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ ถึงกระน้ันองค์การยูเนสโก้ ก็ได้จัดให้เป็นมรดกโลก โดยมหา วิหารมีลักษณะ
สถาปัตยกรรม    โดดเด่นแปลกตาไม่เหมือนที่ใดในโลก  
น าท่านเข้าชม ปาร์ค ก ูเอล (Parque Guell) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่โชว์ผลงานอันโดดเด่นทางด้าน
สถาปัตยกรรมของอันตอนี เกาดี ส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ ที่ถูกล้อมรอบด้วยความร่มรื่นของต้นไม้ ด้วยรูปแบบของ
สถาปัตยกรรมงานกระเบื้องที่เน้นรูปทรงธรรมชาติในสีสันที่ตัดกัน ดูโดดเด่น แปลกตา และเป็นเอกลักษณ์
อย่างมาก ซ่ึงได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก 

 
   
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่ La Roca Village Outlet เชิญท่านช้อปปด้งสินค้าแบรนด์เนมช้ัน

น ามากมาย อาทิ Armani, Burberry, Calvin Klein, Coach, Escada, 
Gucci, Guess, Hugo Boss, Kipling, L’Occitane, Levi’s, Lacoste, 
Loewe, Michael Kors, Nike, Polo, Puma, Ray - Ban, Samsonite, 
Superdry, Swarovski, Tag Heuer, Tommy Hilfiger, The North 
Face, Timberland, Tumi, Versace, Zegna ฯลฯ  
จากน้ันน าท่านเดินเล่นบริเวณ ถนน ลา รัมบลาส (La Ramblas) ถือเป็นถนนช่ือดังของเมืองบาร์เซโลน่า 
นอกจากจะสะอาดสะอ้านและมีต้นไมค้อยสร้างความร่มรื่นให้ตลอดทางแล้ว ยังมีร้านค้ามากมาย โดยที่ปลาย
สุดของถนนสายน้ีเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส Christopher Columbus ผู้ค้นพบทวีปอเมรกิา
ในปี ค.ศ.1492 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
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 น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  Hotel Alimara (ระดับ 4* ดาว) หรือเทียบเท่า 

วันที่  10       บาร์เซโลน่า - ฮ่องกง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบ ิน เอล ปรัต (El Prat) เม ืองบาร์เซโลน่า 
09.00 น. น าท่านเช็ค - อินและโหลดสัมภาระ ณ เคาน์เตอร์สายการบิน 
13.20 น. น าท่านเดินทางสู่ ฮ ่องกง โดยสายการบนิCathay Pacific เที่ยวบินที่ CX318 (บริการอาหารบนเครื่อง) 
วันที่  11       ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 
07.20 น. เดินทางถึง สนามบนิเชค็ แลป กอก ฮ ่องกง (แวะเปล่ียนเครื่อง) 
08.55 น. น าท่านเดินทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิCathay Pacific เที่ยวบินที่ CX717 (บริการอาหารบนเครือ่ง) 
10.50  น. คณะเดินทางกลับถึง กรงุเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

***กรุณาตรวจสอบเง ื่อนไขการจองทุกครั้งก ่อนท าการจอง *** 
อัตราคา่บรกิาร ต่อทา่น งดแถมกระเป ๋า  

9-19 พฤษภาคม 2563 
ประเภทห ้อง 

ผู้ใหญ่พักห้องเดียวกัน 2 ท่าน เท่าน้ัน 
(เด็ก 2-12 ปี ราคาเท่ากับผู้ใหญ่) 

ผู้ใหญ่พักห้องเดียวกัน 2 ท่าน เท่าน้ัน 
(เด็ก 2-12 ปี ราคาเท่ากับผู้ใหญ่) 

ราคาปกติท่านละ PROMOTION EARLY BIRD 
จองก่อน 30 มกราคม 63 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง(Interior) 85,900.- 79,900.- 

ห้องพักแบบมีระเบียง(Balcony) 99,900.- 94,900.- 
 

อัตราค ่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป ๋า  
10-20 ตุลาคม 2563 

ประเภทห ้อง 

ผู้ใหญ่พักห้องเดียวกัน 2 ท่าน เท่าน้ัน 
(เด็ก 2-12 ปี ราคาเท่ากับผู้ใหญ่) 

ผู้ใหญ่พักห้องเดียวกัน 2 ท่าน เท่าน้ัน 
(เด็ก 2-12 ปี ราคาเท่ากับผู้ใหญ่) 

ราคาปกติท่านละ PROMOTION EARLY BIRD 
จองก่อน 30 มกราคม 63 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง(Interior) 87,900.- 81,900.- 

ห้องพักแบบมีระเบียง(Balcony) 102,900.- 96,900.- 
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เรือส าราญ Royal Caribbean Allure of the SEAs! 
เรือมีขนาด 225,282 ตัน จุผู้โดยสารได้กว่า 6,296 คน มีท้ังหมด 18 ช้ัน 

ประเภทห้องพัก (เตียงสามารถแยกเป็น เตียงคู่ได้) 
 

 ห้องพักบนเรอืแบบกร ุป๊จะเป ็นแบบห้องพักค ู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค ์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง                       
( TRIPLE ROOM ) ต้องท าการตรวจสอบกับบร ิษ ัท เนื่องจากห้องพักบนเร ือ ที่สามารถพักได้ 3 ท่าน มีจ  านวนจ ากัด  

 บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการจดัเลขหอ้งพกัใหก้บัคณะ เนื่องจากหอ้งพกับนเรอืเปน็การจองแบบกร ุ๊ป และ ขึ้นอยู่กับข้อก าหนด
ของประเภทห้องพักในระดับที่ต่างกัน ซึ่งอาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันหร ือ ชั้นเดียวกัน ตามที่ลูกค ้าต้องการ  

 ทั้งนี้ห ้องพักแบบมีระเบ ียงที่จองแบบกร ุ๊ป อาจเจอห้องที่ติดเร ือชูชีพได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
                       ห ้องพกัแบบไมม่หีนา้ตา่ง(Interior)          ห ้องพกัแบบมรีะเบยีง(Balcony) 
* หมายเหต ุกรณมีวีซีา่เชงเกน้ (Schengen Visa) แล้ว ลดทา่นละ 3,000 บาท 
 
ค  าแนะน า  ส าหรับผู้เดินทางทีไ่มไ่ดอ้ยู่จังหวัดเดียวกับสนามบนิที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซ้ือตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบนิที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซ้ือตั๋วรถไฟ 
หรือซ้ือตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทวัร์ และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณอั์กษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดข้ึนกับท่านใน
ภายหลัง 
              ทั้งน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่าจเกิดข้ึน หากท่านไดม้ีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ไดร้ับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
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เง ื่อนไขการจอง 
* ช าระมดัจ  า 50%  หลงัจากไดร้บัการยนืยนัการจอง ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหมส่ามารถเดินทางไดเ้ลย) และหลักฐานโอน
เงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
* ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 80 วันท าการ (ในช่วงปกติ) หรือช าระก่อนการเดินทางไมน้่อยกว่า 90 วัน
ท าการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบ ุมิฉะน้ันทางบรษิัทฯ จะขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าทัง้หมด  (การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วย
สาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรอืยกเลิกการเดินทาง) 

* กรณีจองทวัรล์ว่งหนา้นอ้ยกวา่ 65 วันท าการ โปรดช าระคา่ทวัรย์อดเตม็จ านวน 
* ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ทั้งนีข้ ึน้อย ูก่บัระยะเวลาในการจองและจ  านวนหอ้งว่างบนเรอื 

* การไมเ่ขา้รว่มกจิกรรม ,โปรแกรม หรอือาหารบางม ือ้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิไดใ้นทกุกรณ ีเนือ่งจากเปน็การจองแบบหมู่

คณะ 

เง ื่อนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 75 วันท าการ ค ืนเงนิมดัจ  าเตม็จ  านวน 100 % 

2. ยกเลกิกอ่นเดนิทางต่ ากวา่ 59-50  วันท าการ คนืเงนิ 50 %  

3. ยกเลกิกอ่นเดนิทางต่ ากวา่ 50 วันท าการ หกัช าระ 100% เต็มจ  านวน 

4. กรณยี ืน่วซีา่ไมผ่า่นทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิก์ารคนืเงนิโดยยดึตามเง ือ่นไขตาม ข้อ 1-3 ข้างตน้และบรษิทัขอ

พจิารณาคนืคา้ใชจ้า่ย 

หมายเหต ุ
1. ส าหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์ตั้งแต ่24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ข้ึนเรือ 
2. ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ข้ึนเรือ(เด็กทารกควรมีอายุอย่างต่ า 6 เดือน 7วัน) 
3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบตอ่ค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทาง 
    ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบัผิดชอบตอ่ค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้  เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปล่ียนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้
เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดนิทาง 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคา่บริการ โดยไม่ต้องแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า  
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8. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปล่ียนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครัง้ 
อัตราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ห้องพักบนเรือส าราญ 7 คืน (ตามแบบหอ้งพักที่ท่านไดท้ าการช าระเงิน) 
2. ค่าภาษีท่าเรือ 
3. อาหารบนเรือส าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ) 
4. ค่าทิปพนักงานบนเรือ 
5. ค่าตั๋วเครื่องบิน รวมภาษี ไป-กลับ กรุงเทพฯ-บาร์เซโลน่า-กรุงเทพฯ สายการบินตามที่ก าหนด 
6. ค่าน้ าหนักกระเป๋า ท่านละไม่เกิน 2 ใบ รวมกันไม่เกิน 30 กิโลกรัม 
7. ค่ารถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน-ท่าเรือ ตลอดจนน าเที่ยวตามรายการ 
8. ค่าที่พักเมืองบาร์เซโลน่า 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)   
9. ค่าวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ย่ืนประเทศสเปน 
10. ประกันการเดินทาง คุ้มครองอุบัตเิหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทาง (**ไม่คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยทีเ่กิดจากโรค

ประจ าตัวในระหว่างทาง**) 
11. ทิปคนขับรถท้องถ่ิน 

อัตราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. ค่าทัวร์เสริมบนฝ่ังตามเมืองตา่งๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
2. อาหารพิเศษที่ท่านส่ังเพิ่มเติมกับทางเรือ 
3. ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือส าราญ / ค่า WIFI 
4. ค่าท าหนังสือเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ  
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ (โดยประมาณ 100 บาท / ท่าน / วัน) 
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ข้อม ูลเบ ื้องต้นในการเตรียมเอกสารย ื่นวีซ ่าและการย ื่นวีซ ่า  
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา 

ของสถานทูตง่ายข้ึน 
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ 

ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่
สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้เดินทางทีศ่ึกษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ านักหรือ
ศึกษาอยู่เท่าน้ัน 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ ากว่า 6 เดือน   
5. ผู้เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย 

เน่ืองจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง 
ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ ากว่า 3 หน้า 

6. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม  

เดินทางที่ประสงค ์จะขอค ืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้ว  ก่อนวันเดินทาง 
จะต้องช าระค ่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเล่มค ืนมาแล้วเท่านั้น ) 
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เพื่อการเดินทางอย่างอุ่นใจ หรือ เพื่อคนที่เรารัก..ด้วยประกันการเดินทางเสริมที่เพิ่มความค ุ้มครองได้มากขึ้น...  

ความคุ้มครอง / Coverage 
จ านวนเงินความคุ้มครอง / Sum Insured 

เดินทางทั่วโลก / Worldwide Plus เดินทางในเอเชีย / Asia Plus 
Basic Silver Gold Platinum Basic Silver Gold Platinum 

1. การประกันภัยอุบตัเิหตสุ่วนบุคคล อ.บ.1* / Personal Accident 
Benefit 

2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 

2. ค่าร ักษาพยาบาลจากอุบตัเิหตแุละสุขภาพ / Medical Expenses 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 

2.1 การรกัษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทย** / Follow-up 
treatment in Thailand 

50,000 200,000 300,000 500,000 50,000 200,000 300,000 500,000 

2.2 การรบัการรกัษาพยาบาลคร ัง้แรกในประเทศไทย*** / Medical 
treatment in Thailand 

100,000 200,000 300,000 500,000 100,000 200,000 300,000 500,000 

3. การเคลื่อนย้ายฉกุเฉนิและการส่งศพกลับประเทศ / Evacuation 
and repatriation 

2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 

4. การบรกิารความช่วยเหลือทางการแพทยฉ์กุเฉนิ / Emergency 
Medical Assistance         

4.1 การเยีย่มผู้เอาประกันภยัในตา่งประเทศ / Compassionate visit X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

4.2 การส่งตวัผูเ้ยาว์กลบัประเทศ / Return of minor X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

4.3 การคน้หา การช่วยชีวิต และการกูภ้ัย / Search, rescue and 
recovery 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

5. การยกเลกิการเดนิทาง / Trip cancellation 10,000 10,000 100,000 100,000 10,000 10,000 100,000 100,000 

6. การลดจ านวนวันเดนิทาง / Trip curtailment X X 100,000 100,000 X X 100,000 100,000 

7. ความสูญเสียหรอืความเสียหายของสมัภาระในการเดนิทาง / Loss 
or damage of personal baggage 

10,000 10,000 50,000 50,000 10,000 10,000 50,000 50,000 

8. การล่าช้าของการเดนิทาง / Cover of delay 
        

8.1 การล่าช้าของระบบขนส่งมวลชน / Delays in means of public 
transport 

X 2,000 10,000 20,000 X 2,000 10,000 20,000 

8.2 การล่าช้าของสัมภาระ / Delayed collection of baggage X 2,000 20,000 20,000 X 2,000 20,000 20,000 

8.3 การจี้โดยสลดัอากาศ / Hijack X X 50,000 50,000 X X 50,000 50,000 

8.4 การพลาดตอ่เที่ยวบิน / Missed connection - flight X 2,000 10,000 20,000 X 2,000 10,000 20,000 

9. การสูญหายของหนงัสอืเดนิทาง / Loss of passport X X 5,000 5,000 X X 5,000 5,000 

10. ความรบัผดิตอ่บคุคลภายนอก / Personal legal liability X 1,000,000 2,000,000 5,000,000 X 1,000,000 2,000,000 5,000,000 

11. ความรบัผดิส่วนแรกส าหรบัรถเชา่ / Rental car excess X X 10,000 20,000 X X 10,000 20,000 

12. ความคุม้ครองกีฬากอลฟ์ / Golf extension X X X 20,000 X X X 20,000 

13. เง ินชดเชยรายไดร้ะหว่างรกัษาตวัในโรงพยาบาลตา่งประเทศ / 
Overseas hospitalization benefit 

X 
1,000 per 
day max 
10,000 

2,000 per 
day max 
20,000 

3,000 per 
day max 
30,000 

X 
1,000 per 
day max 
10,000 

2,000 per 
day max 
20,000 

3,000 per 
day max 
30,000 

หมายเหตุ 

        * อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หร ือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัตเิหตุ / Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability.  
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บร ิษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย ส าหร ับการรกัษาพยาบาลที่ไดเ้กิดขึ้นในระยะเวลา 7 วันแรก จากการเด ินทางกลับประเทศไทย / 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  

     

 

 
 
 

 

 

 

  
 

VS240120 

Page 20 of 26  

 

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส  (เดินทางทั่วโลก / เดินทางเอเชีย) 

จ  านวนวันเดินทาง (วัน) Trip Duration (Days) 
เดินทางทั่วโลก / Worldwide Plus เดินทางในเอเช ีย / Asia Plus 

Basic Silver Gold Platinum Basic Silver Gold Platinum 
แผนรายเท ี่ยว / Single-Trip 

        1-4 300 334 600 990 200 290 470 688 
5-6 350 450 715 1,290 240 300 595 999 
7-8 370 500 990 1,772 280 427 690 13,000 
9-10 399 600 1,230 1,996 340 597 850 1,600 
11-15 600 790 1,590 2,750 450 767 1,150 2,150 
16-22 849 1,275 2,210 3,370 524 937 1,650 2,795 
23-31 9,999 1,600 2,680 3,993 628 1,108 2,030 3,300 
32-45 1,530 2,090 3,200 5,674 770 1,364 2,450 4,325 
46-60 1,950 2,500 3,850 6,180 907 1,620 2,995 5,226 
61-75 2,300 3,340 4,900 7,910 1,220 2,215 3,775 6,450 
76-94 2,500 3,843 5,500 9,390 1,475 2,641 4,200 7,500 
95-105 3,500 4,467 7,490 11,145 1,975 2,962 5,720 9,990 
106-121 4,100 5,090 8,400 12,900 2,350 3,371 6,450 11,100 
122-151 5,200 6,345 10,250 15,895 2,775 4,016 7,950 13,740 
152-182 6,500 7,599 12,530 18,890 3,260 4,922 9,775 15,975 

แผนรายปี เดินทางไม่จ ากัดครั้ง แต่ละครั้งไม่เกินจ านวนวันที่ระบุ / Annual Multi-Trip, max length per trip ass per pland Selected 
Annual (max 31 dats) 2000 2450 4000 5700 1200 1992 2850 4400 
Annual (max 60 dats) 2500 3120 4800 7400 1600 2591 3700 6400 
Annual (max 90 dats) 3600 4225 5800 10000 1900 3200 5000 8700 

Annual (max 120 dats) 5750 6427 9000 13990 2650 4038 7100 12210 
Annual (max 365 dats) 15500 19000 26200 44000 5925 10785 22000 35150 

* เบ้ียประกันภัยข้างต้น ส าหรับผู้เอาประกันอายุไม่เกิน 75 ปี รวมภาษีอากรแสตมป์แล้ว / Premium shown is for insured up to 75 yrs of age includes tax and stamp.  

* ส าหรับผู้เอาประกันภัยท่ีมีอายุ 76 ปีข้ึนไป เบ้ียประกันภัยจะเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่าของเบ้ียประกันภัยท่ีระบุในตาราง / For insured 76 yrs and above, premium will  be two times the amount shown 
in the table. 

ความค ุ้มครองพ ิเศษ  / Special Coverages 
 

 
 

        

         

         

         

         

         

         
         

         

สนใจ “ประกนัภยัการเดนิทางทัว่โลก”  โปรดแจง้เจา้หนา้ที ่ผ ู้ด ูแลการจองทัวร์ ล่วงหน้าก่อนเด ินทาง ไม่น้อยกว่า  
1 สัปดาห ์  และกรุณาช าระค ่าประกันภัยการเด ินทาง ยอดเต ็มจ านวน หลังจากส่งรายชื่อผู้เอาประกันภัยแล้ว  

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเก้น (สเปน)  ใช้เวลาท าการอนุม ัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันท าการ  
ยื่นวีซ ่าแสดงตนที่ศ ูนย ์ย ื่นวีซ ่า  BLS International 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป ็นตัวจริง 1 ชุดและส าเนา 1 ชุด  
ในวนัย ืน่วซีา่ หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูต และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได้ 

**ลูกค ้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต  
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เร ื่อยๆ**                                                                                                                   

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย  
2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะต้องไมช่ ารดุ (หนังสือ
เดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการย่ืนวีซ่าดว้ย)  
***ในกรณทีีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่  านกัอย ูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอืนกัเรียน นักศ ึกษา
ศ ึกษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการย ื่นขอวีซ ่าจะม ีเง ื่อนไข และ 
ข้อก  าหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพ ิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม ่สามารถย ื่นขอวีซ ่าในประเทศไทยได้ 
ข้อก  าหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถ ือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

2. รูปถา่ย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเท่าน้ัน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรอื
เครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 
 
 
 
 
 
 
 

3. หลกัฐานการเงนิ 
3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผู้เดินทาง 
ถ่ายส าเนา ย้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินใน
บัญชี อัพเดทไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันย่ืนวีซ่า  และบัญชีต้องมีครบทุกเดือน  ในกรณีที่มีไมค่รบ 6 เดือน ให้ขอเป็น 
STATEMENT พร้อมท าจดหมายช้ีแจง     
3.2  กรณเีปลีย่นบญัชเีปน็เลม่ใหม ่ให้ท่านถ่ายส าเนาสมุดบญัชีมาทั้งสองเล่ม (ทั้งเล่มเก่า –เล่มใหม่) 

           3.3  หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ต้องสะกดช่ือ-สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอรต์  
           ออกมาไม่เกิน 1 เดือน ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับบัญชีออมทรัพย์ในข้อ3.1 

 3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  
3.4.1 ต้องท า BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเท่าน้ัน ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุช่ือเจ้าของบัญชี (บุคคล

  สัดสว่นใบหน้าสูง 3 ซม. 
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ที่ออกค่าใช้จา่ย) ต้องสะกดช่ือ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจา้ของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) 
ต้องสะกดช่ือ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต กรณุาย่ืนขอจาก ธนาคาร่ลวงหน้า โดยใช้เวลาด าเนินงานประมาณ 3 
วัน และใช้ย่ืนได้ไม่เกิน 30 วัน หลังจากธนาคารออกให้   
3.4.2ถ่ายส าเนาสมดุบญัช ีหรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย และต้องเป็นบญัชเีดยีวกนั 
กับที่ออก BANK GUARANTEE 
3.4.3. ต้องท าหนังสือรับรองคา่ใช้จ่ายที่มีการช้ีแจงความสัมพันธ์อีกหน่ึงฉบบั (Sponsor Letter) 
3.4.4. ต้องใช้สตูบิตัรเท่าน้ัน ในกรณีเป็น พ่อ แม่ ลูก เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหวา่งผู้ออกค่าใช้จา่ยให้และผู้เดินทาง 
ไม่ว่าจะอายุเท่าไหรก็่ตาม หรือใช้ทะเบยีนสมรสในกรณีสามี-ภรรยา ที่แต่งงานจดทะเบียน  

**สถานทูตไม ่ร ับพ ิจารณาบ ัญชีติดลบ บ ัญชีฝากประจ  า บ ัญชีกระแสรายวัน  
บ ัญชีสหกรณ์ออมทรัพย ์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน**  

      4.หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มช่ืีอของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรอืหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน 
หรือ ส าเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 

- กิจการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายช้ีแจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็น
ต้น 

- เปน็พนกังาน    หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท างาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนช่ือสถานทูตที่ย่ืน) 
นักเรยีนหรอืนกัศกึษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศึกษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนช่ือสถานทูตที่ย่ืน) 

       5.เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน 

- บัตรประชาชน 

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปีและในกรณีออกค่าใช่จ่ายใหพ้่อ แม่ หรือ พ่อ แม่ ออกค่าใช้จ่ายให้ ) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบตัร(ถ้ามี) 
ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามีการเปล่ียน) 

6. กรณเีดก็อายไุมถ่งึ 20 ป ีบรบิรูณ ์ที่ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเดก็เดนิทางไปกบับดิา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสือ
ยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหน้าพาสปอร์ตมารดามาดว้ย 
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- หากเดก็เดนิทางไปกบัมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคดัหนังสือยินยอม
ระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหน้าพาสปอร์ตบดิามาด้วย 

          หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคดัหนังสือระบยิุนยอมใหบ้ตุรเดินทางไป 
          ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า  
          พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

- กรณเีดก็อายตุ่ ากวา่ 20 ป ี บดิา-มารดาลงช่ือรบัรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่
สถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่าน้ัน) 

      7.   ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่าน้ัน 

 
เอกสารย ื่นวีซ ่าอาจม ีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ ิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ ้งขอเพ ิ่มเติม  
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แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อม ูลย ื่นวีซ ่าเชงเกนประเทศสเปน  
(กรุณากรอกข้อม ูลให ้ครบถ้วนตามความเป ็นจริง เนื่องจากจะม ีผลต่อการพ ิจารณาวีซ ่าของท่าน ) 

 
ช่ือ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….…………………………… 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….………………………………. 

3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….……………… 

4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………….……………………….. 

5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ………………………………………………………………………….………………  

6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………….………………….………… 

7. สัญชาติปัจจุบัน ...........................สัญชาตโิดยก าเนิด หากตา่งจากปจัจบุนั……….………….…….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบียน)         แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หย่า                แยกกันอยู่                       หม้าย 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอ านาจปกครอง/ดูแลผู้เยาว์  

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ขอ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………รหสัไปรษณย์ี……………………… 

    หมายเลขโทรศัพท์มือถือ................................................................ 
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12. อาชีพปัจจุบัน(หากค้าขาย ให้ระบดุ้วยว่าค้าขายอะไร เช่น ขายเส้ือผ้า ขายอาหาร เป็นต้น

............................................................................................................... 

13. ช่ือบริษัทหรือร้านค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  ส าหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อ ยู่ของสถาบันศึกษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์…………….…… 

14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

            ไม่เคย 

     เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วันที่..............................ถึงวันที่.............................................. 

15. เคยถูกพิมพ์ลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้าน้ี 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)......................................... 

**กรณีลูกค ้าเคยม ีวีซ ่าเชงเก ้น รบกวนท่านถ่ายส า เนาหน้าวีซ ่าเชงเก ้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย ** 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
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17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

      ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อ่ืนออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร) 

        กรุณาระบุช่ือ ............................................    

ส่ิงที่ช่วยในการด ารงชีพ    …………………………………………………..….   

   เงินสด     ส่ิงที่ช่วยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผู้จัดหาให้ 

   ช าระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว               ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพ านักมีผู้ออกให้ 

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)                อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

   

************************************************ 

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เปน็ดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิ ัทไม ่ม ีส ่วนเก ี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษ ัทเป ็นเพ ียง
ตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให ้แก ่ผู้เดินทางเท่านั้น  

 
 
 
 

http://www.cruisedomain.com/

