
  
 

 

SPAIN-ITALY-FRANCE 11 DAYS 

CRUISING WITH COSTA SMERALDA 

 
บาร์เซโลนา - มหาวิหารซากราดาฟามิเลีย – มอนต์เซอร์รัต - กูเอลปาร์ค  

 ปัลมา เดอ มายอร์กา - ซิวิคตาเวคเคีย - ทิโวลี – โรม – ลา สเปเซีย  

 ชิงเกว แตร์เร  - โมนาโก - ชมเมืองเก่า - มาร์กเซย์  

 เพลิดเพลินกับการพักผ่อน และ สนุกสนานกบักิจกรรมภายในเรือ  

 

ก าหนดการเดินทาง 

12 - 22 เมษายน 2563 

( กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) 



  
 

 

วันอาทติย์ที่ 12 เมษายน 63 (1)     กรุงเทพฯ  
17.30 น. สมาชิกทกุทา่นพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาท์

เตอร์ P/Q  สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (QATAR  AIRWAYS) โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวก 
21.05 น. เหิรฟ้าสู ่กรุงโดฮา โดยสายการบนิกาต้าร์ แอร์เวย์ (QATAR  AIRWAYS) เท่ียวบนิท่ี QR 839 
 
วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 63 (2)   โดฮา - มอนเซอร์รัต - เรือสาํราญ COSTA SEMERALDA  
00.40 น.     เดนิทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (เพ่ือแวะพกัเปล่ียนเคร่ือง) 
01.40 น.     ออกเดนิทางสูเ่มืองบาร์เซโลนา่ โดยสายการบนิกาต้าร์ แอร์เวย์ (QATAR AIRWAYS) เท่ียวบนิท่ี QR 137 
07.35 น.     เดนิทางถงึเมืองบาร์เซโลน่า (BARCELONA) หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  
 นําท่านดินทางสู่ เขามอนเซอร์รัต (MONTSERRAT MOUNTAIN) ท่ีสงูถึง 1,236  เมตร นําท่านเข้าชม

วิหารซานตามาเรีย  (Santa Maria de Montserrat) อนั
ศกัดิ์สิทธ์ิ ซึ่งภายในวิหารมีศิลปกรรมท่ีงดงามตระการ
ตามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประติมากรรมรูปปัน้ท่ี
ตกแต่งบนอาคารทัง้หลายท่ีงดงาม ภายในวิหาร 
ประดิษฐานพระแม่มารีดํา (Black Madonna หรือThe 
Virgin of Montserrat) อยู่ซึ่งชาวสเปนซึ่งนบัถือศาสนา
คริสต์คาทอลิกส่วนใหญ่เขามีความเช่ือว่าภูเขานีเ้ป็น
สถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ 

 
เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสาํราญ 
บ่าย นําท่านเช็ค-อิน ลงเรือสาํราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกลําใหม่ล่าสุดของ “COSTA SMERALDA CRUISE” ซึ่ง

เป็นเรือสําราญท่ีจะเปิดปฐมฤกษ์ในเส้นทางล่องทะเล
เมดิเตอร์เรเนียนในปี 2019 เป็นเรือลําใหญ่ท่ีสุดใน
ตระกูลคอสต้า ด้วยระวางเรือขนาด 183,900 ตนั จุ
ผู้ โดยสารได้กว่า 5,408  คน ห้องพกั 1,628  ห้อง ชัน้
โดยสาร 16 ชัน้ พร้อมพนกังานบนเรือกว่า 1,000  คน 
สระว่ายนํา้ ท่ีใหญ่อลังการ พร้อม Entertainment 
Complex ตา่งๆ มากกวา่เรือลําอ่ืน // อิสระให้ทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนกุสนานกบักิจกรรมบนเรือ  

19.00 น. เรือ COSTA SMERALDA CRUISE ออกจากท่าเรือบาร์เซโลน่า 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ คํ่านี ้พบกับกัปตันเรือและลูกเรือ พร้อมงาน

เลีย้ง Welcome Night หรือ Captain Night สุดหรู  เพ่ือเป็นการต้อนรับทุกท่านสู่เรือ COSTA 
SMERADA CRUISE  (แต่งกายแบบสากล) 

ห้องพัก แบบ INSIDE พักผ่อนอย่างเตม็ที่กับการเดนิทางสุดแสนพเิศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE  
 
 



  
 

 

วันอังคารที่ 14 เมษายน 63  (3)    ปัลมา เดอมายอร์กา – ชมเมือง 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสาํราญ   
08.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา (PALMA DE MALLORCA) นําท่านเท่ียวชมเมืองปัล

มา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) แหง่หมูเ่กาะมายอร์กา (Mallorca) หมู่เกาะแสนสวยในประเทศสเปน 
ซึ่งตัง้อยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเกาะใหญ่ท่ีสุดในหมู่เกาะแบลีแอริก เมืองหลวงของเกาะคือเมืองปัลมา 
เมืองซึง่เป็นจดุหมายปลายทางการทอ่งเท่ียวในวนัหยดุท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  

เที่ยง           บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ท่านเดนิทางสู่ มหาวิหารเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) โบสถ์สไตล์โกธิคโรมนัคาทอลิก บ้านคูเ่มือง

ของเกาะมายอร์กา สร้างขึน้ตามบัญชาของ
กษัตริย์เจมส์ท่ี 1 แห่งอารากอนในปี ค.ศ. 1229 
และเสร็จสิน้ในปี ค.ศ.1601 โดยใช้เวลาร่วม 370 
ปีในการก่อสร้าง และได้มีการปรับปรุงตามแบบ 
ฉบบัของอนัโตนิโอ เกาดี ้สถาปนิกและผู้ออกแบบ
ผู้ มีช่ือเสียงแหง่เมืองบาร์เซโลนา ในช่วงระหว่างปี 
ค.ศ.1901-1914 นําท่านเข้าชมความงดงาม

ภายในมหาวิหารแห่งปัลมา ชมความงามของ
สถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคโรมนัท่ีตกแตง่ด้วยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม  ตกแต่งด้วยกระจกลายสีท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
โลกอีกด้วย จากนัน้อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามของเมืองตามอธัยาศยั หรือจะเลือกซือ้
ของฝาก ของท่ีระลกึท่ีมีจําหนา่ยมากมาย 

16.00 น. นําท่านเดนิทางกลับสู่ท่าเทียบเรือ ปัลมา เดอ มายอร์กา   
18.00 น. เรือออกเดนิทางจากท่าเทียยบเรือ ปัลมา เดอ มายอร์ มุง่หน้าสูท่า่เทียบเรือมาร์กเซย (โพรวองซ์) อิสระให้

ท่านพักผ่อน บนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ 
เลาจน์ หรือทํากิจกรรมท่ีมีภายในเรือสําราญมากมายได้ตามใจชอบไม่ว่าจะเป็นช้อปปิง้ท่ีร้านขายสินค้าปลอด
ภาษีบนเรือ (Duty Free) สว่นสนัทนาการอ่ืนๆ อีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถ
เลือกใช้บริการบนเรือสําราญ 

คํ่า บริการอาหารมือ้คํ่า  ณ  ภัตตาคารบนเรือสําราญ // หลงัอาหารอิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรือ
สนกุสนานกบักิจรรมบนเรือ  
เรือเทียบฝ่ังระหว่างเวลา 08.00 น. - 18.00 น. กรุณากลับลงเรือ 1 ช่ัวโมง ก่อนเรือออก 

ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเตม็ที่กับการเดนิทางสุดแสนพเิศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE 
  

วันพุธที่ 15 เมษายน 63  (4)     ร่วมสนุกพักผ่อนกับกิจกรรม บนเรือสาํราญสุดหรู 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสาํราญ   
 อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือสําราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นในคลบั 

เลาจน์ หรือทํากิจกรรมท่ีมีภายในเรือสําราญมากมายได้ตามอัธยาศยั ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งท่ีร้านขายสินค้า



  
 

 

ปลอดภาษีบนเรือ (DUTY FREE) และส่วนสนัทนาการอ่ืนๆอีกมากมายกิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ี
ทา่นสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสําราญ เชน่  

Public Room : บาร์และเลาจน์ ห้องสมดุ ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment : ชมโชว์พิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เลน่ในคลบั เลาจน์ บาร์ตา่งๆหลากหลาย 
Sport Activities: สระวา่ยนํา้ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness :  ห้องสปา ห้องสตรีม บวิตี ้ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสาํราญ 
 สิ่งอาํนวยความสะดวกและกิจกรรมบนเรือ 

 เรือ COSTA SMERALDA CRUISE ใหญ่*ใหม*่หรูหราท่ีสดุในตระกลูคอสต้า 

 มีระวางนํา้ถึง 183,900  ตนั 1,628  ห้องพกั ทัง้หมด 16 ชัน้ 

 ลงนํา้ครัง้แรก ตลุาคม 2019 

 กิจกรรมความบนัเทิงท่ีทา่นสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสําราญ(ฟรี ยก เว้นบางรายการ) เชน่ 

 บาร์และเลาจน์ ห้องสมดุ ห้องอินเตอร์เนต โรงภาพยนตร์  

 ชมโชว์พิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เลน่ในคลบั 

 เลาจน์ บาร์ตา่งๆ หลากหลาย สไตล์ คาสิโน 

 ดสิโก้เธค ห้องเลน่เกม สระว่ายนํา้ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ 

 ห้องสปา ห้องสตรีม บวิตี ้ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ขัน้ตอนในการ CHECK IN เรือ 

- เตรียมพาสปอร์ตของทกุทา่นให้พร้อม / เอกสารห้อง (ทางบริษัทจะเป็นผู้ ดําเนินการเอกสารและนําให้ทา่น
ในชว่งเช็คอิน) 

- หลงัจากทําการ check-in แล้วลกูค้าจะได้รับ บตัร CRUISE PASS บตัรใบนีใ้ช้สําหรับใช้จา่ยบนเรือ ทา่น
สามารถเลือกให้ชําระเป็นเงินสดหรือตดัผา่นบตัรเครดติได้ 

- หลงัจากนัน้เชิญทา่นเข้าพกัห้องและทํากิจกรรมบนเรือ ตามอธัยาศยั 
คํ่า บริการอาหารมือ้คํ่า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ// หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศยัหรือ

สนกุสนานกบักิจรรมบนเรือ 
ห้องพัก แบบ INSIDE พักผ่อนอย่างเตม็ที่กับการเดนิทางสุดแสนพเิศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE 
  
 
วันพฤหัสฯท่ี 16 เมษายน 63  (5) ชิวิคตาเวคเคีย - กรุงโรม - กรุงวิติกัน - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - สนามกีฬา

   โคลอสเซียม – นํา้พุเตรวี – บันไดสเปน 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสาํราญ   
07.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย นําท่านเดินทางสู่นครรัฐวาติกัน “ประเทศเอกราช” หรือ “รัฐ

อิสระท่ีเล็กท่ีสดุในโลก” มีเนือ้ท่ีประมาณ 250 ไร่ เป็นท่ีประทบัของ พระสนัตะปาปา ซึ่งเป็นประมขุสงูสดุแห่ง
ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก จากนัน้นําท่านต่อคิวเข้าชมในส่วนของ “ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ” 



  
 

 

(St.Peter's Basilica) ซึง่เป็นสิ่งก่อสร้างท่ีใหญ่และ
สําคญัท่ีสุดในนครรัฐวาติกนั เป็นสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์
ของพระศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกท่ีมีขนาด “ ใหญ่
ท่ีสุดในโลก ” ได้รับการออกแบบโดย “ ไมเคิลแอง
เจลโล ” ภายในมหาวิหารประดับประดาไปด้วย
งานศิลปะชิน้เอกมากมาย อาทิเช่น “ ปิเอต้า ” 
(The Pieta) รูปแกะสลกัหินอ่อนแม่พระมารีย์อุ้ม
พระศพของพระเยซูเจ้าไว้บนตกั ผลงานของไมเคิล
แองเจโล ได้แกะสลกัหินออ่นงานชิน้นีเ้ม่ือเขาอาย ุ25 ปี และยงัเป็นงานชิน้เดียว ท่ีไมเคิลแองเจลโลแกะสลกัช่ือ
ตวัเอง  นําท่านชมสนามกีฬาโคลอสเซียม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก (เก็บภาบจากด้านนอก) ท่ี
สร้างขึน้มาเพ่ือเป็นสญัลกัษณ์แห่งอํานาจของ “จกัรพรรดิเวสปาเรียน ” Vespasian เร่ิมสร้างขึน้เม่ือ ค.ศ. 72 
แล้วเสร็จปี ค.ศ. 80 ในสมยัของ Titus บตุรชายของจกัรพรรดิ์เวสปาเรียน โดยโคลอสเซียมแห่งนีไ้ด้รับการยก
ย่องให้เป็นมรดกของชาวโรมนัโบราณ เดน่ในแง่สถาปัตยกรรม และความยิ่งใหญ่ท่ีสามารถจคุนได้ถึง 50,000 
ผา่นชมกรุงโรมชม “จัตุรัสเวเนเซีย” (Piazza Venezia) จตรัุสท่ียิ่งใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผ่านชมระเบียงปาลาส
โซ สถานท่ีใช้กล่าวสนุทรพจน์ของมสุโสลินีในโอกาสตา่งๆ “อนสุาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานเูอ็ลท่ี 2” ซึ่งได้
ช่ือว่าเป็นพระบิดาของชาวอิตาลี “ประตชูยัคอนสแตนติน” สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะและท่ีมาของ “ถนนทกุสาย
มุง่สูก่รุงโรม” จากนัน้ผา่นชมร่องรอยของศนูย์กลางแหง่จกัรวรรดิโรมนัอนัศกัดิส์ิทธ์ิ  “โรมนัฟอร่ัม”   

เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านชมความสวยงามของ “นํา้พุเตรว่ี” นํา้พุ

เตรว่ีนีถื้อเป็นผลงานชิน้เอกท่ีสร้างความประทับ
ให้กบันกัทอ่งเท่ียวทัว่โลก ส่วนกลางของนํา้พนุัน้มีรูป
ปัน้ของเทพเจ้าเนปจนูข่ีรถม้าติดปีกแสดงถึงความมี
สุขภาพ ท่ีแข็ งแรงและความอุดมสมบูรณ์ของ
อาณาจกัร จากนัน้เดินทางสู่ “ ย่านบันไดสเปน ” 
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และเป็นสญัลกัษณ์อีก
อย่างหนึ่งของกรุงโรม ซึ่ งบ ริ เวณนี เ้ต็มไปด้วย
สถาปัตยกรรมโรมนัท่ีสวยงามและร้านขายของท่ีระลึกแบรนด์เนมช่ือดงันานาชนิด มีเวลาให้ท่านได้เดินเท่ียว
ชมเมือง หรือช้อปปิง้สินค้าตามอธัยาศยั 

17.00 น. นําท่านเดนิทางกลับสู่เรือสาํราญ 
19.00 น. เรือออกเดนิทางจากท่าเทียบเรือ ชิวิคตาเวคเคีย เพ่ือมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือลา สปีเซีย 
คํ่า บริการอาหารมือ้คํ่า  ณ  ภัตตาคารบนเรือสําราญ// หลงัอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอธัยาศยัหรือ

สนกุสนานกบักิจรรมบนเรือ  
เรือเทียบฝ่ังระหว่างเวลา 08.00 น. – 19.00 น. กรุณากลับลงเรือ 1 ช่ัวโมง ก่อนเรือออก 

ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเตม็ที่กับการเดนิทางสุดแสนพเิศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE  



  
 

 

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 63 (6)  ลา สเปเซีย – ชิงเกว่ แตร์เร่ (หมู่บ้านทัง้ห้า) – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสาํราญ   
08.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองลา สเปเซีย นําท่าน นัง่รถไฟสู่ ชิงเกว่ แตร์เร (Cinque Terre) หมู่บ้าน

เล็กๆ ทัง้ห้า ท่ีตัง้อยู่บนชายฝ่ังริเวียร่า ของอิตาลี CINQUE TERRE มีความหมายว่า “ห้าดินแดน” (FIVE 
LANDS) ประกอบด้วย หมู่บ้านห้าแห่ง ได้แก่ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, 
MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทัง้ห้าหมู่บ้านนีมี้หุบเขาล้อมรอบ ประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของ
อทุยานแห่งชาติฯ และได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยเูนสโก้อีกด้วย แวะชมความงามของ

หมู่บ้านริโอแมกจิโอเร (RIOMAGGIORE) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ท่ีมีเสน่ห์ และมีบรรยากาศเหมือนเมือง
ตุ๊กตา บ้านเรือนท่ีตัง้ลดหลัน่กนับนหน้าผาท่ีปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีตดักับนํา้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์
ควอยซ์ ทําให้กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮิตแห่งหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสยั อิสระให้ท่านชมความงดงาม และ
ถ่ายภาพตามอธัยาศยั นําทา่นเดนิทางสูเ่มืองปิซา่ 

 
 
เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําคณะเปล่ียนเป็นรถ Shutter Bus เข้าชมความมหศัจรรย์ของ “หอเอนแห่งเมืองปิซ่า” 1 ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรย์ของโลก ถกูสร้างด้วยหินอ่อน สงู 181 ฟุต มี 8 ชัน้โดยเร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ.1174 แล้วเสร็จเม่ือ ค.ศ.
1350 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 176 ปี พร้อมชมความสวยงามของ“หอสวดมนต์ที่สร้างในสไตล์โรมันเนสก์ ” 
จตุรัสดูโอโมแห่งปิซาได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ. 1987  
เมืองแหง่นีย้งัเป็นบ้านเกิดของนกัวิทยาศาสตร์ และนกัดาราศาสตร์เอกของโลก “กาลิเลโอ” ซึ่งเขาได้พิสจูน์กฎ
การณ์ดงึดดูของโลกโดยปล่อยวตัถใุห้ตกมาจากท่ีสงูเขาสงัเกตพบว่า  ไม่ว่าวตัถหุนกัหรือเบา ตา่งตกถึงพืน้ดิน
พร้อมกนั และให้ชาวโลกรู้ โดยทําการทดลองปล่อยลูกบอลจากหอเอนปิซ่าแห่งนี ้ และเขายงัเป็นคนแรกท่ีใช้
กล้องโทรทศัน์ (Telescope) สอ่งดดูาวเม่ือประมาณ 400 ปีก่อนและได้ประกาศสิ่งท่ีค้นพบซึ่งท้าทายความเช่ือ
ของคนในสมยันัน้ซึ่งเช่ือกันว่าโลกเป็นศนูย์กลางของสุริยะจกัรวาลแต่กาลิเลโอยืนยนัว่าดวงอาทิตย์ตา่งหาก
เป็นศนูย์กลางของสริุยะจกัรวาล จนทําให้เขาถกูจบัคมุขงัในท่ีสดุ 

19.00 น. นําท่านเดนิทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองลาสเปเซีย 
20.30 น. เรือออกเดนิทางจากท่าเทียบเรือลาสเปเซีย เพ่ือมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือซาโวนา (Savona)  
คํ่า บริการอาหารมือ้คํ่า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ//  หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศยัหรือ

สนกุสนานกบักิจรรมบนเรือ  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


  
 

 

เรือเทียบฝ่ังระหว่างเวลา 08.00 น. – 20.30 น. กรุณากลับลงเรือ 1 ช่ัวโมง ก่อนเรือออก 
ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเตม็ที่กับการเดนิทางสุดแสนพเิศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE  
 
วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 63 (7)  ซาโวนา – มอนต ิคาร์โล (โมนาโก) – อิสระช้อปป้ิง 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสาํราญ   
 นําท่านเดินทางสู่ มลรัฐโมนาโก รัฐอิสระท่ีตัง้อยู่ทางตอนใต้ของฝร่ังเศส ชมเมืองมอนติคาร์โล เมือง

หลวงของประเทศโมนาโก ซึ่งเป็นท่ีประทบัของเจ้าผู้
ครองแคว้นตัง้อยู่บนหน้าผาสูง 60 เมตร ตามสไตล์
ชัยภูมิของอัศวินในยุคกลาง นําท่านเ ก็บภาพ
พระราชวงัแห่ง โมนาโค ซึ่งเป็นท่ีประทบัของประมุข
แห่งรัฐโมนาโคในปัจจุบนั เข้าชมภายในวิหารโมนา
โค ท่ีสร้างในรูปแบบนีโ้อโรมานซ์ เป็นท่ีฝังพระศพ
ของเจ้าหญิงเกรซแห่งโมนาโกและเจ้าชายเรนิเยร์ 
พระสวามี เก็บภาพด้านหน้าของคาสิโน และโรงแรม
เดอะปารีส์ โรงแรมสดุหรูของมอนตคิาร์โล ชมความหรูหราแบบสดุๆของเมืองนี ้เดินเล่นไปตามทางเดินในเมือง 
ซึ่งสองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนร้านค้า ท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมอนังดงาม อิสระทุกท่านช้อปปิง้
สินค้าแบรนด์เนม อาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ  

เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร 
14.30 น. ได้เวลาสมควรนําท่านเดนิทางกลับสู่ท่าเรือซาโวนา 
18.00 น. เรือออกเดนิทางจากท่าเทียบเรือมาร์กเซยย์ มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ 
คํ่า บริการอาหารมือ้คํ่า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ//  หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศยัหรือ

สนกุสนานกบักิจรรมบนเรือ  
เรือเทียบฝ่ังระหว่างเวลา 08.00 น. – 18.00 น. กรุณากลับลงเรือ 1 ช่ัวโมง ก่อนเรือออก 
ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเตม็ที่กับการเดนิทางสุดแสนพเิศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE  
 
วันอาทติย์ที่ 19 เมษายน 63 (8)  มาร์เซย์ – อิสระชมเมือง 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสาํราญ   
08.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ (โพรวองซ์) ประเทศฝร่ังเศส อิสระทุกท่านชม “เมืองมาร์

เซย์” (Marseille) เมืองท่าที่สําคัญของประเทศ
ฝร่ังเศส เป็นเมืองชายหาดริเวียร่าท่ีงดงาม ซึ่งได้ช่ือ
ว่าเป็นประตูเมดิเตอร์เรเนียนของฝร่ังเศส มาร์เซย์
เป็นเมืองทา่ทางตอนใต้ท่ีสําคญัท่ีสดุของฝร่ังเศสเป็น
ดา่นตรวจคนเข้าเมืองและการค้านบัตัง้แตก่่อตัง้โดย
ชาวกรีกประมาณ 600 ปีก่อนคริสตกาล กลางใจ
เมืองมีโบสถ์ Basilique Notre-Dame-de-la-Garde 



  
 

 

เป็นโบสถ์ Romanesque-Byzantine สถานท่ีสําคญัทนัสมยั 
เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสาํราญ 
 อิสระทุกท่านเดินเลือกซือ้สินค้าต่างๆตามอัธยาศัย ในย่านถนน Rue Saint Ferreol หรือย่านถนน Rue 

Paradis  เป็นถนนช้อปปิง้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุแหง่หนึง่ของเมืองมาร์เซย์  
16.00 น. กลับสู่เรือสาํราญ COSTA SERALDA 
17.00 น. เรือออกเดนิทางจากท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือบาร์เซโลนา 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ พิเศษคํ่าคืนก่อนการจากลา งานเลีย้งอําลา

ของกัปตันเรือ (แต่งกายแบบสากล) 
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

 
หมายเหตุ ในคืนนีห้วัหน้าทวัร์จะแจก ป้ายผกูกระเป๋าสําหรับนําลงจากเรือให้แก่ทกุท่าน และในตอนกลางคืนให้นํากระเป๋า

ของทา่นไว้หน้าห้องไปตัง้แตก่ลางดกึแล้วพนกังานจะนํากระเป๋าของท่านไปเตรียมไว้ และคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีท่าน
ใช้จา่ยบนเรือ จะถกูสง่มาให้ทา่นตรวจเช็คและชําระในวนัรุ่งขึน้ 

 
เรือเทียบฝ่ังระหว่างเวลา     08.30 น. – 17.00 น. กรุณากลับลงเรือ 1 ช่ัวโมง ก่อนเรือออก 
**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเตม็ที่กับการเดนิทางสุดแสนพเิศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE ** 
 
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 63 (9)  บาร์เซโลนา – ปาร์คกูเอล – ซากราด้า 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสาํราญ   
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือบาร์เซโลน่า / นําท่าน

เช็คเอาท์ออกจากเรือสําราญ พร้อมรับกระเป๋า
สัมภาระ นําท่านเดินทางสู่ GUELL PARK (ชม
ภายใน) เป็นคอมเพล็กซ์สวนท่ีมีองค์ประกอบด้าน
สถาปัตยกรรม ตัง้อยู่บนเขาเอลการ์เมล ในเขตกรา
เซีย เมืองบาร์เซโลนา ออกแบบโดยสถาปนิกชาว คา
ตาลนั อันตอนี เกาดี และสร้างตัง้แต่ปี ค.ศ.1900 -
1914  มีพืน้ท่ีครอบคลมุ 0.1718  ตร.กม ทําให้เป็น
หนึ่งในงานด้านสถาปัตยกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปใต้ โครงการนีเ้ป็นส่วนหนึ่งในสถานท่ีตัง้มรดกโลกท่ีเป็นงาน
ของ  อนัตอนี เกาดี  



  
 

 

เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนัน้ นําท่านเข้าชมภายในมหาวิหารซากรา

ดา แฟมิเลีย (Sagrada Familia) สญัลกัษณ์แห่ง
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิท่ีสูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบ
ก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตัง้แตปี่ ค.ศ.1882 
เป็นผลงานชัน้ยอดท่ีแสดงถึงอัจฉริยภาพของ  อนั
โตนีโอ  เกาดี (ANTONIO GAUDI) สถาปนิกผู้
เล่ืองช่ือ มหาวิหารแหง่นี ้  

คํ่า บริการอาหารมือ้คํ่า  ณ  ภัตตาคาร 
พักที่:       FIRA CONGRESS                                                                               หรือระดับเทียบเท่า 
 
วันอังคารท่ี 21 เมษายน 63 (10)  บาร์เซโลนา – มองต์จูอิค – คัมป์นู – ลาลัมบลา – ลาโรคค่า 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ภัตตาคาร 
 นําท่านขึน้สู่จดุชมทิวทศัน์รอบตวัเมือง บนยอดเขา 

“มองต์จูอิค” (Montjuic) เป็นเนินเขาในบาร์เซโล
น่า ท่ีมีทัศนียภาพอันงดงาม ทางด้านตะวันออก
ของเนินเขายังมีหน้าผาสูงชันซึ่งทําหน้าท่ีเป็นดั่ง
กําแพงเมือง สว่นด้านบนเป็นท่ีตัง้ของป้อมปราการ
หลายแห่ง แวะถ่ายรูปด้านหน้าของ “สนาม

ฟุตบอลคัมป์นู” Camp Nou สนามฟุตบอล
สโมสร “ทีมเจ้าบญุทุ่มบาร์เซโลนา” หรือคุ้นเคยใน
อีกช่ือว่า “บาร์ซ่า” สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาเป็นผู้ชนะเลิศในถ้วยยุโรปและสเปนอย่างมากมาย เป็นสโมสร
สเปนท่ีประสบความสําเร็จและมีความยิ่งใหญ่ระดบัโลก ซึ่งมีนกัฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกมากมาย อาทิเช่น 
เมสซ่ี,หลยุส์ ซวัเรซ ฯลฯ  นําทา่นสู ่ถนนช้อปป้ิงสายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลาส (La Ramblas) 
ยา่นท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเท่ียวอนัเป็นท่ีช่ืนชอบของคนทกุวยั ถนนสายเล็กๆ ท่ีมีความยาว
เพียง  1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทับใจทัง้กลางวันและกลางคืน อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงตาม

อัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซือ้สินค้าและเสือ้ผ้าแบรนด์เนมทัง้ H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือ
จะช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนมชัน้นําซึ่งมีร้าน ตัง้อยู่ตลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่านสามารถเลือกซือ้
สินค้าอาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ 

เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านสู่ ลา โรคค่า เอาท์เล็ท (La Roca Village Shopping Center) เอาท์เล็ทแบรนด์เนมขนาดใหญใกล้

เมืองบาร์เซโลนา มีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ Camper, Coach, Gucci, Guess, G-Star, Lacoste, 
Loewe, MaxMara, Ray Ban, Samsonite, Tag Heuer, Timberland, Versace, etc. อิสระให้ท่านช้อปปิง้ตาม
อธัยาศยั จากนัน้ได้เวลาอนัสมควรนําทา่นออกเดินทางสูส่นามบนิ 

21.35 น. เหนิฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์ QATAR AIRWAYS เที่ยวบินท่ี QR 142 



  
 

 

วันพุธที่ 22 เมษายน 63 (11)  โดฮา – กรุงเทพฯ 
05.25 น. เดนิทางถงึกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์  
07.15 น. ออกเดนิทางสู่งกรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์ (QATAR AIRWAYS) เที่ยวบินท่ี QR 832 
17.45 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ...โดยสวัสดภิาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

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

*** หมายเหต.ุ..โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 
การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนัน้  เพ่ือความเหมาะ และ
ความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หวัหน้าทวัร์ผู้ นําทวัร์ มีอํานาจตดัสินใจ ณ ขณะนัน้ทัง้นี ้
การตดัสินใจ จะคํานงึถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมูค่ณะเป็นสําคญั 

 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ-บาเซโลนา่-กรุงเทพฯ 
 คา่รถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบไุว้ในรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชํานาญเส้นทาง 
 คา่อาหารท่ีระบใุนรายการ ให้ทา่นได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรรมธรรม์) หากอายเุกิน 75 ปี ท่าน ต้องซือ้

ประกนัเพิ่ม 
 บริการขนสัมภาระขึน้-ลงเรือสาํราญ 
 รวมค่าห้องพักแบบด้านในไม่มีหน้าต่าง ค่าภาษีท่าเรือและค่าอาหารภายในเรือ 
 ค่าทปิบริกร ที่คอยบริการท่านในเรือ (70 EURO)  
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 คา่ธรรมเนียมในการย่ืนวีซา่ยโุรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และคา่ธรรมเนียมวีซ่า 4,000 บาท ทางสถานทตูไม่คืนให้ท่านไม่ว่า
ทา่นจะผา่นการพิจารณาหรือไมก็่ตาม  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ  
 คา่ผกผนัของภาษีนํา้มนัท่ีทางสายการบนิแจ้งเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

อัตราค่าบริการ 

กาํหนดการ 
เดนิทาง 

ผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ 2 ทา่น 

เดก็อายต่ํุากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น 

เดก็อายต่ํุากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น 
(เตียงเสริม)  

  พกัเด่ียว 

12–22 เมษายน 2563 89,900 89,900 82,900 35,900 

คณะออกเดนิทางเม่ือมีจาํนวน 15 ท่านขึน้ไปเท่านัน้ 

****หากต้องการห้องพักแบบ BALCONY วิวทะเลและมีระเบียงจ่ายเพิ่มท่านละ 19,900 บาท **** 



  
 

 

 ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ระหว่างการท่องเที่ยว โดยเฉล่ีย 100 บาท / ท่าน / วัน(หากท่านประทับใจในการเดนิทาง) 
 ค่าทปิพนักงานขับรถ (14 EURO)  
 
เงื่อนไขการสาํรองท่ีน่ัง และการชาํระเงนิ  

 กรุณาจองลว่งหน้าพร้อมชําระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สําเนาหน้าหนงัสือเดินทาง Passport 
มายงับริษัทและคา่ใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วนั มิฉะนัน้จะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดนิทาง  

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซึ่งจะเกิดขึน้ได้ก็ตอ่เม่ือไม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 
ทา่น และหรือ ผู้ ร่าวมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี ้ทางบริษัทฯ ยินดีคืน
เงินให้ทัง้หมดหกัคา่ธรรมเนียมวีซา่ หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถ้าทา่นต้องการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตจํุาเป็น สุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้ 
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สญูเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์และ
เหตสุดุวิสยับางประการเชน่ การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถกูปฏิเสธการ
เข้าและออกประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี  

 เม่ือท่านได้ชําระเงินมดัจําหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆของบริษัทฯ ท่ีได้ระบไุว้โดยทัง้หมด 

 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทาํการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้สํารองท่ีน่ังครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก

ทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพักท่ีคอนเฟิร์
มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถย่ืนวีซ่าให้กบัทางท่าน
ได้อยา่งถกูต้อง  

o หากในช่วงที่ ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าเด่ียว ซึ่งทางท่าน
จะต้องเดนิทางมาย่ืนวีซา่ด้วยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยดแูล และ
อํานวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ กําหนดออกมา มิใช่บริษัททวัร์เป็นผู้ กําหนด 
ท่านท่ีมีความประสงค์จะย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนต ามท่ีสถานทูต
ต้องการ เพราะจะมีผลตอ่การพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททวัร์เป็นแตเ่พียงตวักลาง และอํานวยความสะดวกในการย่ืนวี
ซา่เทา่นัน้ มิได้เป็นผู้พิจารณาวา่วีซา่ให้กบัทางทา่น 

 กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้
ดังต่อไปนี ้

-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าดาํเนินการทางสถานทตูจะไมคื่นคา่ธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ
พิจารณา 



  
 

 

-  ค่ามัดจําตั๋ วเคร่ืองบิน หรือตั๋ วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า  ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารท่ีสําคญัในการย่ืนวีซ่า หาก
ท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถ้าออกตัว๋มาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมีคา่ธรรมเนียมท่ีท่านต้องถกูหกั
บางสว่น และสว่นท่ีเหลือจะคืนให้ทา่นภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแตล่ะสายการบิน) ถ้ายงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่คา่
มดัจําตัว๋ตามจริงเทา่นัน้ 

-  ค่าห้องพักในเรือ ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนคา่มดัจําห้องพกัทกุ
คืน ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวันท่ีเข้าพกั ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชีแ้จงให้ท่านเข้าใจ (ทัง้นีข้ึ น้อยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์
โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมท่ีพักต่างประเทศเพ่ือท่ีจะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสาํคัญ) 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
100% 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ
ต่างประเทศ และจะสํารองตั๋ วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท 
ฉะนัน้ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 50 วนั - คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดนิทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดั

จํากบัสายการบนิ หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีคา่มดัจําท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศ
และไมอ่าจขอเงินคืนได้ 

 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 40 วนัขึน้ไป – เก็บคา่ใช้จา่ย 30,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 35 วนั – เก็บคา่บริการทัง้หมด 100% 
 หากทาํการมัดจําทัวร์เรียบร้อยแล้วจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ 20,000 บาทไม่สามารถคืนเงินได้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

(ค่ามัดจาํเรือ)  
 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 

 หนังสือเดนิทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตวา่งอยา่งน้อย 3 หน้า  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านัน้ ) 1.5 X 2.0 นิว้ จํานวน 3 รูป ขึน้อยู่กบัประเทศท่ี

จะเดนิทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบ

ทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผู้ เดินทาง อายุย้อนหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือ
รับรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบคํุาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทน
การใช้ช่ือแตล่ะสถานทตู 

 *ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากต้นสงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 



  
 

 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านัน้ ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออม
ทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้  ทัง้นีเ้พื่อให้หลักฐานการเงินของท่าน
สมบูรณ์ท่ีสุด) 

 * หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบคํุาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้
ช่ือแตล่ะสถานทตูพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน 

กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกบัหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสําเนาท่ีท่านจะใช้ย่ืนวีซ่า (ใช้เวลาดําเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วนัทําการ) 

 * เดก็ต้องทําเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบดิาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกนัได้ แตใ่ห้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชดุ 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทาง
ทัง้สองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดนิทางไปตา่ง ประเทศจากบดิา และ มารดา ซึง่จดหมายต้องออกโดยท่ีวา่การอําเภอ 

 สาํเนาบัตรประชาชน หรือ สาํเนาสูตบัิตร 1 ชุด 
 สาํเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สาํเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร 

และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ชําระไปแล้วและหากต้องการขอย่ืนคําร้องใหม่ก็ต้อง
ชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตู
ขอเอกสารเพิ่มเตมิทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดนิทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า
ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทึกไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยัง
ประเทศตามที่ระบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถปุระสงค์ในการย่ืน
ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์
ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะคํานึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภยัของผู้ เดนิทางเป็นหลกั 

 

 




