
  
 

 

 
 
 

รหัสโปรแกรม : 17827 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 
 

บาร์เซโลนา - มหาวหิารซากราดาฟามิเลยี – มอนต์เซอร์รัต - กเูอลปาร์ค  
 ปัลมา เดอ มายอร์กา - ซิวคิตาเวคเคยี - ทิโวล ี– โรม – ลา สเปเซีย  

 ชิงเกว แตร์เร  - โมนาโก - ชมเมืองเก่า - มาร์กเซย์  
 เพลดิเพลนิกบัการพกัผ่อน และ สนุกสนานกบักจิกรรมภายในเรือ  



  
 

 

ก าหนดการเดินทาง 
12 - 22 เมษายน 2563 

( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
 

วนัอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 63 (1)     กรุงเทพฯ  
17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 เคาท์เตอร์ 

P/Q  สายการบินกาต้าร์  แอร์เวย์ (QATAR  AIRWAYS ) โดยมีเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯคอยอ านวยควมสะดวก ก่อน
ขึน้เคร่ือง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

21.05 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงโดฮา...โดยสายการบินกาต้าร์  แอร์เวย์ (QATAR  AIRWAYS ) เที่ยวบินที่  QR 839 

วนัจนัทร์ที่ 13 เมษายน 63 (2)   โดฮา – มอนเซอร์รัต – เรือส าราญ COSTA SEMERALDA  
00.40 น.     เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (เพ่ือแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 
01.40 น.     ออกเดินทางสู่เมืองบาร์เซโลน่า โดยสายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์ (QATAR AIRWAYS) เทีย่วบินที ่QR 137 
07.35 น.     เดินทางถึงเมืองบาร์เซโลน่า (BARCELONA) หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว น าท่านดินทางสู่ 

เขามอนเซอร์รัต (MONTSERRAT MOUNTAIN) ท่ี
สูงถึง 1,236  เมตร น ำท่ำนเขำ้ชมวิหำรซำนตำมำเรีย  
(Santa Maria de Montserrat) อนัศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงภำยใน
วิหำร มี ศิลปกรรม ท่ี งดงำมตระกำรตำมำกมำย 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประติมำกรรมรูปป้ันท่ีตกแต่งบน
อำคำรทั้งหลำยท่ีงดงำม ภำยในวิหำร ประดิษฐำนพระ

http://bit.ly/2NMk5YE


  
 

 

แม่มำรีด ำ (Black Madonna หรือThe Virgin of Montserrat) อยูซ่ึ่งชำวสเปนซ่ึงนบัถือศำสนำคริสตค์ำทอลิกส่วน
ใหญ่เขำมีควำมเช่ือวำ่ภูเขำน้ีเป็นสถำนท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
บ่าย น าท่านเช็ค-อิน ลงเรือส าราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกล าใหม่ล่าสุดของ “COSTA SMERALDA CRUISE” ซ่ึงเป็น

เรือส ำรำญท่ีจะเปิดปฐมฤกษ์ในเส้นทำงล่องทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียนในปี 2019 เป็นเรือล ำใหญ่ท่ีสุดในตระกูล
คอสตำ้ ดว้ยระวำงเรือขนำด 183,900 ตนั จุผูโ้ดยสำร
ไดก้วำ่ 5,408  คน ห้องพกั 1,628  ห้อง ชั้นโดยสำร 16 
ชั้น พร้อมพนกังำนบนเรือกวำ่ 1,000  คน สระวำ่ยน ้ ำท่ี
ใหญ่อลงักำร พร้อม Entertainment Complex ต่ำงๆ 
มำกกวำ่เรือล ำอ่ืน // อิสระใหท้่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยัหรือสนุกสนำนกบักิจกรรมบนเรือ  

19.00 น. เรือ COSTA SMERALDA CRUISE ออกจากท่าเรือบาร์เซโลน่า 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ ค ่านี้ พบกับกัปตันเรือและลูกเรือ พร้อมงานเลี้ยง 

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

**ห้องพกั แบบ INSIDE  พกัผ่อนอย่างเต็มทีก่บัการเดินทางสุดแสนพเิศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE ** 

วนัองัคารที่ 14 เมษายน 63  (3)    ปัลมา เดอมายอร์กา – ชมเมือง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
08.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา (PALMA DE MALLORCA) น ำท่ำนเท่ียวชมเมืองปัลมำ เดอ 

มำยอร์กำ (Palma de Mallorca) แห่งหมู่เกำะมำยอร์กำ (Mallorca) หมู่เกำะแสนสวยในประเทศสเปน ซ่ึงตั้งอยูใ่น
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเกำะใหญ่ท่ีสุดในหมู่เกำะแบลีแอริก เมืองหลวงของเกำะคือเมืองปัลมำ เมืองซ่ึงเป็น
จุดหมำยปลำยทำงกำรท่องเท่ียวในวนัหยดุท่ีไดรั้บควำมนิยมเป็นอยำ่งมำก  

เทีย่ง           บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
  บ่าย           ท่านเดินทางสู่ มหาวหิารเลอซู (La Seu, Cathedral 

of Palma) โบสถ์สไตล์โกธิคโรมนัคำทอลิก บำ้น
คู่เมืองของเกำะมำยอร์กำ สร้ำงข้ึนตำมบญัชำของ
กษตัริย์เจมส์ท่ี 1 แห่งอำรำกอนในปี ค.ศ. 1229 
และเสร็จส้ินในปี ค.ศ.1601 โดยใช้เวลำร่วม 370 
ปีในกำรก่อสร้ำง และไดมี้กำรปรับปรุงตำมแบบ 
ฉบับของอัน โต นิ โอ  เ ก ำ ด้ี  ส ถ ำป นิกและ
ผู ้ออกแบบผู ้มี ช่ือเสียงแห่งเมืองบำร์เซโลนำ 
ในช่วงระหว่ำงปี ค.ศ.1901-1914 น าท่านเข้าชมความงดงามภายในมหาวิหารแห่งปัลมา  ชมควำมงำมของ



  
 

 

สถำปัตยกรรมสไตล์โกธิคโรมนัท่ีตกแต่งดว้ยสถำปัตยกรรมท่ีสวยงำม ตกแต่งดว้ยกระจกลำยสีท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
โลกอีกดว้ย จำกนั้นอิสระให้ท่ำนไดเ้ดินเล่นและเก็บภำพควำมสวยงำมของเมืองตำมอธัยำศยั หรือจะเลือกซ้ือ
ของฝำก ของท่ีระลึกท่ีมีจ  ำหน่ำยมำกมำย 

16.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเทยีบเรือ ปัลมา เดอ มายอร์กา   
18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียยบเรือ ปัลมา เดอ มายอร์ มุ่งหน้ำสู่ท่ำเทียบเรือมำร์กเซย (โพรวองซ์) อิสระให้ท่ำน

พกัผอ่น บนเรือส ำรำญหรูตำมตำมอธัยำศยั ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำรหรือนัง่เล่นในคลบั เลำจน์ หรือ
ท ำกิจกรรมท่ีมีภำยในเรือส ำรำญมำกมำยไดต้ำมใจชอบไม่ว่ำจะเป็นช้อปป้ิงท่ีร้ำนขำยสินคำ้ปลอดภำษีบนเรือ 
(Duty Free) ส่วนสันทนำกำรอ่ืนๆ อีกมำกมำย กิจกรรมควำมบนัเทิงอนัหลำกหลำยท่ีท่ำนสำมำรถเลือกใชบ้ริกำร
บนเรือส ำรำญ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า  ณ  ภัตตาคารบนเรือส าราญ // หลงัอำหำรอิสระให้ท่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยัหรือสนุกสนำน
กบักิจรรมบนเรือ  

เรือเทยีบฝ่ังระหว่างเวลา 08.00 น. – 18.00 น. กรุณากลบัลงเรือ 1 ช่ัวโมง ก่อนเรือออก 
**ห้องพกั แบบ INSIDE  พกัผ่อนอย่างเต็มทีก่บัการเดินทางสุดแสนพเิศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE ** 

วนัพุธที่ 15 เมษายน 63  (4)     ร่วมสนุกพกัผ่อนกบักจิกรรม บนเรือส าราญสุดหรู 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
                       อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเล่นในคลับ 

เลาจน์ หรือท ากจิกรรมทีม่ีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นช้อปป้ิงที่ร้านขายสินค้าปลอด
ภาษีบนเรือ (DUTY FREE) และส่วนสันทนำกำรอ่ืนๆอีกมำกมำยกิจกรรมควำมบนัเทิงอนัหลำกหลำยท่ีท่ำน
สำมำรถเลือกใชบ้ริกำรบนเรือส ำรำญ เช่น  

Public Room :         บำร์และเลำจน์ หอ้งสมุด หอ้งอินเตอร์เนต 
Entertainment :        ชมโชวพ์ิเศษท่ีทำงเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลำจน์ บำร์ต่ำงๆหลำกหลำย 
Sport Activities:        สระวำ่ยน ้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness :   หอ้งสปำ หอ้งสตรีม บิวต้ี ซำลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมำกมำย 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
 ส่ิงอ านวยความสะดวกและกจิกรรมบนเรือ 

 เรือ COSTA SMERALDA CRUISE ใหญ่*ใหม่*หรูหรำท่ีสุดในตระกูลคอสตำ้ 
 มีระวำงน ้ำถึง 183,900  ตนั 1,628  หอ้งพกั ทั้งหมด 16 ชั้น 
 ลงน ้ำคร้ังแรก ตุลำคม 2019 
 กิจกรรมควำมบนัเทิงท่ีท่ำนสำมำรถเลือกใชบ้ริกำรบนเรือส ำรำญ(ฟรี ยก เวน้บำงรำยกำร) เช่น 
 บำร์และเลำจน์ หอ้งสมุด หอ้งอินเตอร์เนต โรงภำพยนตร์  
 ชมโชวพ์ิเศษท่ีทำงเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั 



  
 

 

 เลำจน์ บำร์ต่ำงๆ หลำกหลำย สไตล์ คำสิโน 
 ดิสโกเ้ธค หอ้งเล่นเกม สระวำ่ยน ้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 
 หอ้งสปำ หอ้งสตรีม บิวต้ี ซำลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมำกมำย 
ขั้นตอนในการ CHECK IN เรือ 
- เตรียมพำสปอร์ตของทุกท่ำนใหพ้ร้อม / เอกสำรหอ้ง (ทำงบริษทัจะเป็นผูด้  ำเนินกำรเอกสำรและน ำให้ท่ำน

ในช่วงเช็คอิน) 
- หลงัจำกท ำกำร check-in แลว้ลูกคำ้จะไดรั้บ บตัร CRUISE PASS บตัรใบน้ีใชส้ ำหรับใชจ่้ำยบนเรือ ท่ำน

สำมำรถเลือกใหช้ ำระเป็นเงินสดหรือตดัผำ่นบตัรเครดิตได ้
-      หลงัจำกนั้นเชิญท่ำนเขำ้พกัหอ้งและท ำกิจกรรมบนเรือ ตำมอธัยำศยั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า  ณ  ภัตตาคารบนเรือส าราญ// หลงัอำหำรอิสระให้ท่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยัหรือสนุกสนำน
กบักิจรรมบนเรือ 

**ห้องพกั แบบ INSIDE  พกัผ่อนอย่างเต็มทีก่บัการเดินทางสุดแสนพเิศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE ** 

วนัพฤหัสฯที่ 16 เมษายน 63  (5)     ชิวคิตาเวคเคยี – กรุงโรม – กรุงวติกินั – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ 
                                                        สนามกฬีาโคลอสเซียม – น า้พุเตรว ี– บันไดสเปน 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
07.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย น ำท่ำน

เดินทำงสู่นครรัฐวาติกัน “ประเทศเอกรำช” หรือ 
“รัฐอิสระท่ีเล็กท่ีสุดในโลก” มีเน้ือท่ีประมำณ 250 
ไร่ เป็นท่ีประทับของ พระสันตะปำปำ ซ่ึงเป็น
ป ร ะ มุ ข สู ง สุ ด แ ห่ ง ศ ำ ส น ำ ค ริ ส ต์  นิ ก ำ ย
โรมนัคำทอลิก จำกนั้นน ำท่ำนต่อคิวเขำ้ชมในส่วน
ของ “  มหาวิห า ร เซน ต์ ปี เ ตอ ร์  ”  (St.Peter's 
Basilica) ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้ำงท่ีใหญ่และส ำคญัท่ีสุด
ในนครรัฐวำติกนั เป็นสถำนท่ีศกัด์ิสิทธ์ของพระศำสนจกัรโรมนัคำทอลิกท่ีมีขนำด “ ใหญ่ท่ีสุดในโลก ” ไดรั้บ
กำรออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” ภำยในมหำวิหำรประดบัประดำไปดว้ยงำนศิลปะช้ินเอกมำกมำย อำทิ
เช่น “ ปิเอตำ้ ” (The Pieta) รูปแกะสลกัหินอ่อนแม่พระมำรียอุ์ม้พระศพของพระเยซูเจำ้ไวบ้นตกั ผลงำนของไม
เคิลแองเจโล ไดแ้กะสลกัหินอ่อนงำนช้ินน้ีเม่ือเขำอำย ุ25 ปี และยงัเป็นงำนช้ินเดียว ท่ีไมเคิลแองเจลโลแกะสลกั
ช่ือตวัเอง  น าท่านชมสนามกฬีาโคลอสเซียม 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก (เก็บภาบจากด้านนอก) ท่ีสร้ำง
ข้ึนมำเพื่อเป็นสัญลกัษณ์แห่งอ ำนำจของ “จกัรพรรดิเวสปำเรียน ” Vespasian เร่ิมสร้ำงข้ึนเม่ือ ค.ศ. 72 แลว้เสร็จ
ปี ค.ศ. 80 ในสมยัของ Titus บุตรชำยของจกัรพรรด์ิเวสปำเรียน โดยโคลอสเซียมแห่งน้ีไดรั้บกำรยกยอ่งให้เป็น
มรดกของชำวโรมนัโบรำณ เด่นในแง่สถำปัตยกรรม และควำมยิ่งใหญ่ท่ีสำมำรถจุคนไดถึ้ง 50,000 ผำ่นชมกรุง



  
 

 

โรมชม “จัตุรัสเวเนเซีย” (Piazza Venezia) จตุรัสท่ียิ่งใหญ่ใจกลำงกรุงโรม ผำ่นชมระเบียงปำลำสโซ สถำนท่ี
ใชก้ล่ำวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกำสต่ำงๆ “อนุสำวรียพ์ระเจำ้วิคเตอร์ เอ็มมำนูเอ็ลท่ี 2” ซ่ึงไดช่ื้อวำ่เป็น
พระบิดำของชำวอิตำลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลกัษณ์แห่งชัยชนะและท่ีมำของ “ถนนทุกสำยมุ่งสู่กรุง
โรม” จำกนั้นผำ่นชมร่องรอยของศูนยก์ลำงแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  “โรมนัฟอร่ัม”   

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย              น าท่านชมความสวยงามของ “น ้าพุเตรวี่” น ้ ำพุ

เตรวี่น้ีถือเป็นผลงำนช้ินเอกท่ีสร้ำงควำมประทับ
ให้กบันกัท่องเท่ียวทัว่โลก ส่วนกลำงของน ้ ำพุนั้นมี
รูปป้ันของเทพเจ้ำเนปจูนข่ีรถม้ำติดปีกแสดงถึง
ควำมมีสุขภำพท่ีแข็งแรงและควำมอุดมสมบูรณ์ของ
อำณำจกัร จากน้ันเดินทางสู่ “ ย่านบันไดสเปน ” 
สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และเป็นสัญลกัษณ์อีก
อย่ำงหน่ึงของกรุงโรม ซ่ึงบริเวณน้ีเต็มไปด้วย
สถำปัตยกรรมโรมนัท่ีสวยงำมและร้ำนขำยของท่ีระลึกแบรนด์เนมช่ือดงันำนำชนิด มีเวลำให้ท่ำนไดเ้ดินเท่ียว
ชมเมือง หรือชอ้ปป้ิงสินคำ้ตำมอธัยำศยั 

17.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ 
19.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทยีบเรือ ชิวคิตาเวคเคีย เพ่ือมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือลา สปีเซีย 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า  ณ  ภัตตาคารบนเรือส าราญ// หลงัอำหำรอิสระให้ท่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยัหรือสนุกสนำน

กบักิจรรมบนเรือ  
เรือเทยีบฝ่ังระหว่างเวลา 08.00 น. – 19.00 น. กรุณากลบัลงเรือ 1 ช่ัวโมง ก่อนเรือออก 

**ห้องพกั แบบ INSIDE  พกัผ่อนอย่างเต็มทีก่บัการเดินทางสุดแสนพเิศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE ** 

วนัศุกร์ที่ 17 เมษายน 63 (6)  ลา สเปเซีย – ชิงเกว่ แตร์เร่ (หมู่บ้านทั้งห้า) – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

08.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองลา สเปเซีย น า

ท่าน น่ังรถไฟสู่ ชิงเกว่ แตร์เร (Cinque Terre) 
หมู่บำ้นเล็กๆ ทั้งห้ำ ท่ีตั้งอยู่บนชำยฝ่ังริเวียร่ำ ของ
อิตำลี CINQUE TERRE มีควำมหมำยว่ำ “ห้ำ
ดินแดน” (FIVE LANDS) ประกอบดว้ย หมู่บำ้นห้ำ
แห่ง ได้แก่  MONTEROSSO AL MARE, 
VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ 
RIOMAGGIORE โดยทั้ งห้ำหมู่บ้ำนน้ีมีหุบเขำ
ลอ้มรอบ ประกอบกนัเป็นส่วนหน่ึงของอุทยำนแห่งชำติฯ และไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจำกองคก์ำร



  
 

 

ยูเนสโกอี้กดว้ย แวะชมความงามของหมู่บ้านริโอแมกจิโอเร (RIOMAGGIORE) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ 
และมีบรรยำกำศเหมือนเมืองตุ๊กตำ บำ้นเรือนท่ีตั้งลดหลัน่กนับนหน้ำผำท่ีปกคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขียวขจีตดักบัน ้ ำ
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ ท ำให้กลำยเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวยอดฮิตแห่งหน่ึงอยำ่งไม่ตอ้งสงสัย อิสระ
ใหท้่ำนชมควำมงดงำม และถ่ำยภำพตำมอธัยำศยั น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองปิซ่ำ 

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าคณะเปลี่ยนเป็นรถ Shutter Bus เขำ้ชมควำม
มหัศจรรยข์อง “หอเอนแห่งเมืองปิซ่า” 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรย์ของโลก ถูกสร้ำงดว้ยหินอ่อน สูง 181 ฟุต 
มี 8 ชั้นโดยเร่ิมสร้ำงเม่ือปี ค.ศ.1174 แลว้เสร็จเม่ือ 
ค.ศ.1350 ใชเ้วลำก่อสร้ำงนำนถึง 176 ปี พร้อมชม
ควำมสวยงำมของ“หอสวดมนต์ที่สร้างในสไตล์
โรมันเนสก์ ” จตุรัสดูโอโมแห่งปิซาได้รับเลือกโดย
องค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เม่ือปี 
ค.ศ. 1987  เมืองแห่งน้ียงัเป็นบำ้นเกิดของนกัวทิยำศำสตร์ และนกัดำรำศำสตร์เอกของโลก “กาลิเลโอ” ซ่ึงเขำได้
พิสูจนก์ฎกำรณ์ดึงดูดของโลกโดยปล่อยวตัถุใหต้กมำจำกท่ีสูงเขำสังเกตพบวำ่ ไม่วำ่วตัถุหนกัหรือเบำ ต่ำงตกถึง
พื้นดินพร้อมกนั และใหช้ำวโลกรู้ โดยท ำกำรทดลองปล่อยลูกบอลจำกหอเอนปิซ่ำแห่งน้ี และเขำยงัเป็นคนแรก
ท่ีใช้กลอ้งโทรทศัน์ (Telescope) ส่องดูดำวเม่ือประมำณ 400 ปีก่อนและไดป้ระกำศส่ิงท่ีคน้พบซ่ึงทำ้ทำยควำม
เช่ือของคนในสมยันั้นซ่ึงเช่ือกนัวำ่โลกเป็นศูนยก์ลำงของสุริยะจกัรวำลแต่กำลิเลโอยืนยนัวำ่ดวงอำทิตยต่์ำงหำก
เป็นศูนยก์ลำงของสุริยะจกัรวำล จนท ำใหเ้ขำถูกจบัคุมขงัในท่ีสุด 

19.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองลา สเปเซีย 
20.30 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทยีบเรือลา สเปเซีย เพ่ือมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือซาโวนา (Savona)  
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า  ณ  ภัตตาคารบนเรือส าราญ//  หลงัอำหำรอิสระให้ท่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยัหรือสนุกสนำน

กบักิจรรมบนเรือ  
เรือเทยีบฝ่ังระหว่างเวลา 08.00 น. – 20.30 น. กรุณากลบัลงเรือ 1 ช่ัวโมง ก่อนเรือออก 

**ห้องพกั แบบ INSIDE  พกัผ่อนอย่างเต็มทีก่บัการเดินทางสุดแสนพเิศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE ** 

วนัเสาร์ที่ 18 เมษายน 63 (7)  ซาโวนา – มอนต ิคาร์โล (โมนาโก) – อสิระช้อปป้ิง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

น าท่านเดินทางสู่ มลรัฐโมนาโก รัฐอิสระที่ตั้งอยู่ทาง
ตอนใต้ของฝร่ังเศส ชมเมืองมอนติคำร์โล เมืองหลวง
ของประเทศโมนำโก ซ่ึงเป็นท่ีประทบัของเจำ้ผูค้รอง
แควน้ตั้งอยู่บนหน้ำผำสูง 60 เมตร ตำมสไตล์ชยัภูมิ
ของอศัวินในยุคกลำง น ำท่ำนเก็บภำพพระรำชวงั

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


  
 

 

แห่ง โมนำโค ซ่ึงเป็นท่ีประทบัของประมุขแห่งรัฐโมนำโคในปัจจุบนั เขำ้ชมภำยในวิหำรโมนำโค ท่ีสร้ำงใน
รูปแบบน้ีโอโรมำนซ์ เป็นท่ีฝังพระศพของเจำ้หญิงเกรซแห่งโมนำโกและเจำ้ชำยเรนิเยร์ พระสวำมี เก็บภำพ
ดำ้นหน้ำของคำสิโน และโรงแรมเดอะปำรีส์ โรงแรมสุดหรูของมอนติคำร์โล ชมควำมหรูหรำแบบสุดๆของ
เมืองน้ี เดินเล่นไปตำมทำงเดินในเมือง ซ่ึงสองข้ำงทำงเต็มไปด้วยอำคำรบ้ำนเรือนร้ำนค้ำ ท่ีมีรูปแบบ
สถำปัตยกรรมอนังดงำม อิสระทุกท่ำนชอ้ปป้ิงสินคำ้แบรนด์เนม อำทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, 
LOEWE และอ่ืนๆ  

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
14.30 น. ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือซาโวนา 
18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทยีบเรือมาร์กเซยย์ มุ่งหน้าสู่ท่าเทยีบเรือมาร์กเซย์ 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า  ณ  ภัตตาคารบนเรือส าราญ//  หลงัอำหำรอิสระให้ท่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยัหรือสนุกสนำน

กบักิจรรมบนเรือ  
เรือเทยีบฝ่ังระหว่างเวลา 08.00 น. – 18.00 น. กรุณากลบัลงเรือ 1 ช่ัวโมง ก่อนเรือออก 

**ห้องพกั แบบ INSIDE  พกัผ่อนอย่างเต็มทีก่บัการเดินทางสุดแสนพเิศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE ** 

วนัอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 63 (8)  มาร์เซย์ – อสิระชมเมือง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
08.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ (โพรวองซ์) ประเทศฝร่ังเศส  อิสระทุกท่านชม “เมืองมาร์เซย์” 

(Marseille) เมืองท่าทีส่ าคัญของประเทศฝร่ังเศส เป็น
เมืองชำยหำดริเวยีร่ำท่ีงดงำม ซ่ึงไดช่ื้อวำ่เป็นประตูเมดิ
เตอร์เรเนียนของฝร่ังเศส มำร์เซยเ์ป็นเมืองท่ำทำงตอน
ใตท่ี้ส ำคญัท่ีสุดของฝร่ังเศสเป็นด่ำนตรวจคนเขำ้เมือง
และกำรคำ้นบัตั้งแต่ก่อตั้งโดยชำวกรีกประมำณ 600 ปี
ก่อนคริสตกำล กลำงใจเมืองมีโบสถ์ Basilique Notre-
Dame-de-la-Garde เ ป็นโบสถ์  Romanesque-
Byzantine สถำนท่ีส ำคญัทนัสมยั 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
อสิระทุกท่านเดินเลือกซ้ือสินค้าต่างๆตามอธัยาศัย ในยำ่นถนน Rue Saint Ferreol หรือยำ่นถนน Rue Paradis  
เป็นถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองมำร์เซย ์ 

16.00 น. กลบัสู่เรือส าราญ COSTA SERALDA 
17.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทยีบเรือมาร์กเซย์ มุ่งหน้าสู่ท่าเทยีบเรือบาร์เซโลนา 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ พิเศษค ่าคืนก่อนการจากลา งานเลีย้งอ าลาของกัปตันเรือ 

(แต่งกายแบบสากล) 



  
 

 

หลงัอาหารอสิระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศัยหรือสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรือ 

หมายเหตุ***   ในคืนนี้หัวหน้าทัวร์จะแจก ป้ายผูกกระเป๋าส าหรับน าลงจากเรือให้แก่ทุกท่าน และในตอนกลางคืนให้น า
กระเป๋าของท่านไว้หน้าห้องไปตั้งแต่กลางดึกแล้วพนักงานจะน ากระเป๋าของท่านไปเตรียมไว้ และค่าใช้จ่าย
ต่างๆทีท่่านใช้จ่ายบนเรือ  จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คและช าระในวนัรุ่งขึน้ 
เรือเทยีบฝ่ังระหว่างเวลา     08.30 น. – 17.00 น. กรุณากลับลงเรือ 1 ช่ัวโมง ก่อนเรือออก 

**ห้องพกั แบบ INSIDE  พกัผ่อนอย่างเต็มทีก่บัการเดินทางสุดแสนพเิศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE ** 
 

 

วนัจนัทร์ที่ 20 เมษายน 63 (9)  บาร์เซโลนา – ปาร์คกเูอล – ซากราด้า 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือบาร์เซโลน่า  / น าท่าน

เช็คเอาท์ออกจากเ รือส าราญ พร้อมรับกระเป๋า
สัมภาระ น าท่านเดินทางสู่ GUELL PARK (ชม
ภายใน) เป็นคอมเพล็กซ์สวนท่ีมีองค์ประกอบด้ำน
สถำปัตยกรรม ตั้งอยูบ่นเขำเอลกำร์เมล ในเขตกรำเซีย 
เมืองบำร์เซโลนำ ออกแบบโดยสถำปนิกชำว คำตำลนั 
อนัตอนี เกำดี และสร้ำงตั้งแต่ปี ค.ศ.1900 -1914  มี
พื้นท่ีครอบคลุม 0.1718  ตร.กม ท ำให้เป็นหน่ึงในงำน
ดำ้นสถำปัตยกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปใต ้โครงกำรน้ีเป็นส่วนหน่ึงในสถำนท่ีตั้งมรดกโลกท่ีเป็นงำนของ  อนั
ตอนี เกำดี  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จำกนั้น น าท่านเข้าชมภายในมหาวิหารซากราดา 

แฟมิเลีย (Sagrada Familia) สัญลกัษณ์แห่งส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้ำง
อย่ำงสวยงำมแปลกตำ ตั้ งแต่ปี ค.ศ.1882 เป็น
ผลงำนชั้ นยอดท่ีแสดงถึงอัจฉริยภำพของ  อัน



  
 

 

โตนีโอ  เกำดี (ANTONIO GAUDI) สถำปนิกผูเ้ล่ืองช่ือ มหำวหิำรแห่งน้ี   
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า  ณ  ภัตตาคาร 

พกัที่:      FIRA CONGRESS                                                                               หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัองัคารที่ 21 เมษายน 63 (10)  บาร์เซโลนา – มองต์จูอคิ – คมัป์นู – ลาลมับลา – ลาโรคค่า 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคาร 

น ำท่ำนข้ึนสู่จุดชมทิวทศัน์รอบตวัเมือง บนยอดเขำ 
“มองต์จูอิค” (Montjuic) เป็นเนินเขำในบำร์เซโล
น่ำ ท่ีมีทศันียภำพอนังดงำม ทำงดำ้นตะวนัออกของ
เนินเขำยงัมีหนำ้ผำสูงชนัซ่ึงท ำหนำ้ท่ีเป็นดัง่ก ำแพง
เมือง ส่วนดำ้นบนเป็นท่ีตั้งของป้อมปรำกำรหลำย
แห่ง แวะถ่ายรูปด้านหน้าของ “สนามฟุตบอลคัมป์
นู” Camp Nou สนำมฟุตบอลสโมสร “ทีมเจำ้บุญ
ทุ่มบำร์เซโลนำ” หรือคุน้เคยในอีกช่ือวำ่ “บำร์ซ่ำ” 
สโมสรฟุตบอลบำร์เซโลนำเป็นผูช้นะเลิศในถ้วยยุโรปและสเปนอย่ำงมำกมำย เป็นสโมสรสเปนท่ีประสบ
ควำมส ำเร็จและมีควำมยิ่งใหญ่ระดบัโลก ซ่ึงมีนกัฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกมำกมำย อำทิเช่น เมสซ่ี,หลุยส์ 
ซวัเรซ ฯลฯ  น ำท่ำนสู่ ถนนช้อปป้ิงสายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลาส (La Ramblas) ยำ่นท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดของบำร์เซโลนำแหล่งท่องเท่ียวอนัเป็นท่ีช่ืนชอบของคนทุกวยั ถนนสำยเล็กๆ ท่ีมีควำมยำวเพียง  1.2 
กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่ำประทบัใจทั้งกลำงวนัและกลำงคืน อสิระให้ท่านได้ช้อปป้ิงตามอธัยาศัย ท่ำนสำมำรถ
เลือกซ้ือสินคำ้และเส้ือผำ้แบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะชอ้ปป้ิงสินคำ้แบรนด์
เนมชั้นน ำซ่ึงมีร้ำน ตั้งอยูต่ลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือสินคำ้อำทิ LOUIS VUITTON, 
CHANEL, GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย               น าท่านสู่ ลา โรคค่า เอาท์เล็ท (La Roca Village Shopping Center) เอำทเ์ล็ทแบรนด์เนมขนำดใหญใกลเ้มือง

บำร์เซโลนำ มีสินคำ้แบรนด์เนมมำกมำย อำทิ Camper, Coach, Gucci, Guess, G-Star, Lacoste, Loewe, 
MaxMara, Ray Ban, Samsonite, Tag Heuer, Timberland, Versace, etc. อิสระให้ท่ำนชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั 
จำกนั้นไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 

21.35 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์ QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที ่QR 142 

วนัพุธที่ 22 เมษายน 63 (11)  โดฮา – กรุงเทพฯ 
05.25 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์  
07.15 น. ออกเดินทางสู่งกรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์ (QATAR AIRWAYS) เทีย่วบินที ่QR 832 
17.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 



  
 

 

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

*** หมำยเหตุ...โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม  เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ 
กำรจรำจร กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศท่ีทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น  เพื่อควำมเหมำะ 
และควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง บริษทัฯ ไดม้อบหมำยให ้หวัหนำ้ทวัร์ผูน้ ำทวัร์ มีอ  ำนำจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ี
กำรตดัสินใจ จะค ำนึงถึงควำมเป็นไปได ้ควำมเหมำะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 

 

 

อตัราค่าบริการ 
ก ำหนดกำร 
เดินทำง 

ผูใ้หญ่ 
พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 

เด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 

(เตียงเสริม)  

  พกัเด่ียว 

12–22 เมษายน 2563 89,900 89,900 82,900 35,900 
คณะออกเดนิทางเม่ือมจี านวน 15 ท่านขึน้ไปเท่าน้ัน 

****หากต้องการห้องพกัแบบ BALCONY ววิทะเลและมีระเบียงจ่ายเพิม่ท่านละ 19,900 บาท **** 



  
 

 



  
 

 



  
 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-บำเซโลน่ำ-กรุงเทพฯ 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเส้นทำง 
 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท้่ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ 
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรรมธรรม)์ หำกอำยุเกิน 75 ปี ท่ำน ตอ้ง

ซ้ือประกนัเพิ่ม 
 บริการขนสัมภาระขึน้-ลงเรือส าราญ 
 รวมค่าห้องพกัแบบด้านในไม่มีหน้าต่าง ค่าภาษีท่าเรือและค่าอาหารภายในเรือ 
 ค่าทปิบริกร ทีค่อยบริการท่านในเรือ (70 EURO)  

 
 



  
 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำยุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีำ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ 4,000 บำท ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท้่ำน

ไม่วำ่ท่ำนจะผำ่นกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 % 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ระหว่างการท่องเทีย่ว โดยเฉลีย่ 100 บาท / ท่าน / วนั(หากท่านประทบัใจในการเดินทาง) 
 ค่าทปิพนักงานขับรถ (14 EURO)  

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
 กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 30,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง 

Passport มำยงับริษทัและค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำน
ยกเลิกกำรเดินทำง  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 
15 ท่ำน และหรือ ผูร่้ำวมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 15 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ 
ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ข
ได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหวัหนำ้
ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธ
กำรเขำ้และออกประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนได้ช ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำง
บริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยืน่วซ่ีำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำ
ยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำให้กบั
ทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในเรือ ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องพกัทุกคืน ของกำร
เดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัฯจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมี
เอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ(ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัการต่อรองระหว่างบริษัทฯกบัแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมทีพ่กัต่างประเทศ
เพ่ือทีจ่ะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคญั) 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 50 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวนัหยุด หรือเทศกำลท่ีตอ้งกำรันตีมดัจ ำ

กบัสำยกำรบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีกำรกำรันตีค่ำมดัจ ำท่ีพกัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศ
และไม่อำจขอเงินคืนได ้

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป – เก็บค่ำใชจ่้ำย 30,000 บำท 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงนอ้ยกวำ่ 35 วนั – เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100% 
 หากท าการมัดจ าทวัร์เรียบร้อยแล้วจะมีค่าใช้จ่ายเกดิขึน้ 20,000 บาทไม่สามารถคืนเงินได้ไม่ว่ากรณใีดๆ (ค่ามัดจ าเรือ)  

 
 
 



  
 

 

เอกสารทีใ่ช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวทีส่ถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะ

เดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงั
ไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำร
ออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 
  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์

และเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ทีสุ่ด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทน
กำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน 
กรุณำสะกดช่ือใหต้รงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำร
ขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละ
ชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำง
ทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำร
อ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ

ถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวซ่ีำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้ง
ช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูต
ขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  



  
 

 

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ
ตามที่ระบุเท่าน้ัน กำรปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวี
ซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่ำนหลงัจำกทวัร์
ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์
และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 


