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ทัวรล์่องเรือส ำรำญ 3ประเทศ สเปน - อิตำลี - ฝรั่งเศส 10 วัน 
พักบนเรือ Costa Smeralda 7 คืน 

                  โดยสำยกำรบินลุฟต์ฮันซำ (LH) 
บำร์เซโลนำ - ปัลมำ เดอร์ มำจอร์กำ - ชีวีตำเวกเกีย - ลำ สปีเซีย - ซำโวนำ - มำร์แซย ์- บำร์เซโลนำ 

 
 
 
 

 

 
อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่ำนละ EUR 70.00 / เดก็อำยุ 14-4 ปี EUR 35.00 

ฟรี เดก็อำยุต่ ำกว่ำ 4 ป ี
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 

ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
 

*** จองภำยใน 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 หรือ จนกว่ำโปรโมชั่นจะมีกำรเปลี่ยนแปลง *** 

ก ำหนดกำรเดินทำง วนัที่ 1-10 ธ.ค. 62      รำคำเริ่มต้นที ่86,000.- 
DATE PORT ARRIVAL DEPARTURE 

01DEC – SUN  Bangkok-Barcelona by LH   
02DEC – MON  Barcelona (Spain) - 19:00 
03DEC – TUE Palma De Mallorca (Spain) 08:00 18:00 
04DEC – WED  Cruising - - 
05DEC – THU  Civitavecchia (Italy) 08:00 19:00 
06DEC – FRI  La Spezia (Italy) 08:30 20:30 
07DEC – SAT  Savona (Italy) 07:00 18:00 
08DEC – SUN  Marseilles (France) 08:30 17:00 
09DEC – MON  Barcelona – Bangkok by LH 08:00 - 
10DEC – TUE  Arrive Bangkok   
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สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 
เปลี่ยนเครื่องสนำมบินนครแฟรงค์เฟิร์ต - สนำมบินบำร์เซโลน่ำ สเปน - เนินเขำมองจูอิค - ท่ำเรือบำร์เซโลน่ำ - 
เช็คอินขึ้นเรือส ำรำญ Costa Smeralda - ร่วมฟังสำธิตระบบควำมปลอดภัยบนเรือ Emergency Drill - อิสระ
พักผ่อนบนเรือ 

วันที่3 
เรือเทียบท่ำ เมืองพำลม่ำ เดอ มำยอร์ก้ำ - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถำมค่ำบริกำร
เพิ่มเติมบนเรือส ำรำญ) - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที่4 
เรือส ำรำญล่องทะเลตลอดวัน - สนุกกับกิจกรรมหลำกหลำยบนเรือ อำทิ ดิสโก้เธค  Disco, ห้องฟังเพลง และห้อง
เลำจ์น, ชมโชว์ ระบบแสงสีเสียง, โรงภำพยนตร์, ห้องคำสิโน (Casino), สระว่ำยน้ ำ และสระน้ ำวน, ห้องยิม, ห้อง
เกมส์, ร้ำนค้ำปลอดภำษี ฯ 

วันที5่ 
เรือเทียบท่ำ เมืองซิวิต้ำเวคเซีย, อิตำลี - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถำมค่ำบริกำร
เพิ่มเติมบนเรือส ำรำญ) - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที6่ 
เรือเทียบท่ำ เมืองลำ สเปเซีย, อิตำลี - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถำมค่ำบริกำร
เพิ่มเติมบนเรือส ำรำญ) - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที7่ 
เรือเทียบท่ำ เมืองซำโวน่ำ, อิตำลี - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถำมค่ำบริกำร
เพิ่มเติมบนเรือส ำรำญ) - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที8่ 
เรือเทียบท่ำ เมืองมำร์แซล, ฝรั่งเศส - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถำมค่ำบริกำร
เพิ่มเติมบนเรือส ำรำญ) - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที9่ 
เรือเทียบท่ำเมืองบำร์เซโลน่ำ, สเปน - เดินเล่นย่ำนใจกลำงนครบำร์เซโลน่ำ - ห้ำงเอลกอร์เต้ำอิงกลิซ - เดินทำง
กลับ - เปลี่ยนเครื่องสนำมบินนครแฟรงค์เฟิร์ต 

วันที1่0 กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 
 

วันแรกของกำรเดินทำง : อำทิตย์ที่ 01 ธันวำคม 2562 กรุงเทพ - แฟรงค์เฟิร์ต 

20.00  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสำรขำออก เคาน์เตอร์สำยกำรบินลุฟต์ฮันซำกรุณำเดินทำงถึงสนำมบิน
ล่วงหน้ำก่อนเวลำเครื่องออกอย่ำงน้อย 3 ชั่วโมงเพื่อท ำกำร เช็คอิน แลกบอร์ดดิ้งพำสต์และโหลดสัมภำระด้วยตัวท่ำน
เอง  

23.50 ออกเดินทางโดยสายการบินลุฟต์ฮันซา เหินฟ้าสู่เมืองบาร์เซโลน่า โดยเที่ยวบินที่ LH 773 
 โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่ นครแฟรงค์เฟิร์ต 
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  พักค้ำงคืนบนเครื่องบิน   

  
วันที่สองของกำรเดินทำง : จันทร์ที่ 02 ธันวำคม 2562 แฟรงค์เฟิร์ต -บำร์เซโลน่ำ 

05.50 ถึงสนามบิน นครแฟรงค์เฟิร์ต เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง  
07.10 ออกเดินทางโดยสายการบินลุฟต์ฮันซา โดยเที่ยวบินที่ LH 1124  
09.10 ถึงสนามบินบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน 
 หลังผ่านพิธีการการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ 

Welcome to Barcelona, Spain  
 ขอต้อนรับท่านสู่ บำร์เซโลน่ำ  หรือ บาร์ซาโลนา เมืองหลวงของคาเทโลเนีย เป็นเมืองท่าส าคัญ และเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมี

ประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นอาณานิคมของโรมันมาก่อน   
 เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  

 หลังอาหาร น าท่านสู่ เนินเขำมองจูอิค ( MONTJUIC ) เพ่ือชมทัศนียภาพที่
งดงามของริมฝั่งทะเลเมืองบาร์เซโลน่า   ซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่า  ตัดกับสีคราม
ของน้ าทะเลและท้องฟ้าในยามอาทิตย์อัสดง ผ่านชมสถานที่ตั้งของสนาม
กีฬาโอลิมปิคฤดูร้อน เมื่อปี 1992  ครั้งที่ 24 ซึ่งประเทศสเปน เคยเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันที่เมืองนี้  แล้วน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ   

บ่าย ถึงท่าเรือบาร์เซโลน่า ทุกท่านเตรียมความพร้อมส าหรับการลงทะเบียน 
Cruise Check–In  ผ่าน ขั้นตอนการตรวจ X-RAY ก่อนขึ้นเรือ  

หมำยเหตุ  ทางเรือจะเปิดให้ท าการเช็คอินล่วงหน้า ก่อนเวลาเรือออก  5 ชั่วโมง คือ ตั้งแต่เวลาประมาณ 14.00-18.00 น. และ 
เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดท าการก่อนเวลาเรือออก  1 ชั่วโมง   
ขอต้อนรับทุกท่ำนสู่เรือส ำรำญอิตำลีสุดหรู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระวางขับน้ า 182,700 ตัน / ความยาวของเรือ 337 เมตร / ความกว้างของเรือ 42 เมตร / จ านวนผู้โดยสารสูงสุด 6,518  ท่าน / 
จ านวนห้องพัก 2,612 ห้อง / จ านวนลูกเรือ 1,678 คน / จ านวนชั้นให้บริการ (Deck) 20 (16 ชั้นส าหรับผู้โดยสาร)   

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี 2019 
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หลังจากข้ึนสู่เรือและจัดเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  ขอเชิญท่านพักผ่อนอิสระกับกิจกรรมหลากหลายบนเรือ เลือกท าใน
สิ่งที่ปรารถนา พบกับกิจกรรมอันแสนสนุกสนานและน่าสนใจ ตามสไตล์ที่คุณถนัด เช่น การเต้นบอลรูม การท าอาหาร 
การจัดดอกไม้ การแข่งขันกีฬา การแข่งขันร้องเพลงคาราโอเกะ เป็นต้น 

18.00 ขอเชิญท่านน าเสื้อชูชีพจากห้องพักของท่านมาเข้าร่วมฟังการสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรือ (Emergency Drill) 
กรุณาเช็คเวลาที่แน่นอนจาก Today หรือ ประกาศบนเรืออีกครั้ง  

 เชิญท่านรับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ต์  
 หมำยเหตุ เวลาอาหารค่ าตามมาตราฐาน  แบ่งเป็น 2 รอบ  

 รอบแรกเริ่ม  ตั้งแต่เวลา 19.00 น.     รอบสองเริ่ม ตั้งแต่เวลา 21.30 น.  
 (Premium class จะสำมำรถเลือกเวลำในกำรรับประทำนอำหำรค่ ำล่วงหน้ำได้) 
19.00  เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เมืองพำลม่ำ เดอ มำยอร์ก้ำ, ประเทศสเปน (Palma De Mallorca) 

พร้อมร่วมสนุกสนานกับวันเวลาที่สุดแสนอิสระ กับคณะมวลมิตรที่อบอุ่น ซึ่งจะเริ่มต้น ณ ราตรีนี้บนเรือส าราญ Costa 
Smeralda 

หมำยเหตุ : วันและเวลำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงให้เช็คเวลำที่แน่นอนจำก Today อีกครั้ง 

  พักค้ำงคืนบนเรือส ำรำญ C o s t a  S m e r a l d a   Costa Smeralda  

วันที่สำมของกำรเดินทำง : อังคำรที่ 03 ธันวำคม 2562 พำลม่ำ เดอ มำยอร์ก้ำ, ประเทศสเปน 

Welcome to Palma De Mallorca 
  เรือเทียบท่ำตั้งแต่เวลำ 08.00 – 18.00   

 เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารบนเรือ 
ขอต้อนรับเช้าอันสดใส  ด้วยการเดินเล่นออกก าลังกาย, จ็อกกิ้งบนจ็อกก้ิงแทรค ชั้นดาดฟ้าเรือ สูดอากาศสดชื่นเย็น
สบาย  เพ่ิมพลังให้กับชีวิต หรือ ออกก าลังกายที่ห้องยิม เพื่อความสดชื่น 

08.00  เรือเทียบท่า ณ เมืองพำลม่า เดอ มายอร์ก้า  (Palma De Mallorca), ประเทศสเปน ศูนย์การบริหารของหมู่เกาะบาเล
ลิคที่ส าคัญ เมืองพาลมานับว่ามีท าเลที่ตั้งที่สวยงามอยู่ทางชายฝั่งตอนใต้
ของเกาะมายอร์ก้า เป็นเมืองที่ร่ ารวยด้วยศิลปะ ผู้ที่มาเยือนเกาะแห่งนี้
ต่างติดใจในบรรยากาศและอากาศที่สดใส ท้องฟ้าสีคราม  ผสมผสานกับ
ความสะดวกสบายทันสมัยของเมือง  ท่านสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรม
บนเรือได้ตามอัธยาศัย, เดินเล่นเองตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์จาก
ทางเรือ เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรือแจ้งผ่าน “Today” เพ่ือรอเรียกลงจากเรือ  อย่าลืมน า Costa card ติด
ตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝั่ง (หมายเหตุ :  ทางเรือไม่อนุญาตให้ทางคณะท าทัวร์บนฝั่งด้วยตัวเอง) 

* กรณีท่ำนที่ลงจำกเรือเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณำกลับขึ้นเรือก่อนเวลำเรือออกอย่ำงน้อย 1 ชั่วโมง * 
 เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ 

ขอต้อนรับบ่ายอันสดใส ท่านสามารถพักผ่อนอย่างอิสระตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายที่ทาง
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เรือเตรียมไว้ต้อนรับท่าน 
 เชิญท่านรับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

18.00 เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เมืองซิวิต้ำเวคเชีย, ประเทศอิตำลี (Civitavecchia)  
ค่ ำนี้   ทำงเรือจะจัด Welcome Party Night  เลี้ยงต้อนรับท่ำนผู้มีเกียรติ ท่ำนจะเพลิดเพลินและสนุกสนำนกับบรรยำกำศ

ของดนตรีที่เตรียมไว้เพื่อท่ำน  พร้อมด้วยเมนูอำหำรที่จัดเตรียมไว้เป็นพิเศษรวมทั้งควำมส ำรำญอันหลำกหลำยที่ได้
จัดเตรียมไว้ให้ท่ำน  

หมำยเหตุ  : วันและเวลำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงให้เช็คเวลำที่แน่นอนจำก Today อีกครั้ง 

  พักค้ำงคืนบนเรือส ำรำญ C o s t a  S m e r a l d a   Costa Smeralda  

วันที่สี่ของกำรเดินทำง : พุธที่ 04 ธันวำคม 2562 ล่องทะเล 

 เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือ ห้องบุฟเฟ่ต์บนเรือ 
ขอเชิญท่านพักผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมบันเทิงหลากหลายบนเรือ หรือใช้ Facilities ต่าง ๆ ที่มีอยู่

มากมาย อาทิเช่น :  ห้องอาหารต่าง.    ดิสโก้เธค  Disco, ห้องฟังเพลงและห้องเลาจ์น   บาร์

เครื่องดื่ม,    ห้องโชว์ พร้อมการแสดงด้วยระบบแสงสีเสียง,  โรงภาพยนตร์,   ห้องคาสิโน (Casino), 

  สระว่ายน้ าและสระน้ าวน,   ห้องยิม ห้องเซาวน่า ห้องนวด  ลานกีฬาอเนกประสงค์,  ห้องเกมส์ 

สโมสรส าหรับเด็ก และ วัยรุ่น,  อินเตอร์เน็ทคาเฟ่,  ห้องแพทย์,  โบสถ,์  ห้องสมุด,  ห้อง

แสดงภาพเขียนศิลปะ,   ร้านขายของที่ระลึก,  และ    ร้านค้าปลอดภาษี 
 เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน และ ค่ า ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ต์  

 ขอเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย 
หมำยเหตุ  : วันและเวลำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงให้เช็คเวลำที่แน่นอนจำก Today อีกครั้ง 

  พักค้ำงคืนบนเรือส ำรำญ C o s t a  S m e r a l d a   Costa Smeralda  

วันที่ห้ำของกำรเดินทำง : พฤหัสบดีที่ 05 ธันวำคม 2562 ซิวิต้ำเวคเชีย, ประเทศอิตำลี 

Welcome to Civitavecchia 
  เรือเทียบท่ำตั้งแต่เวลำ 08.00 – 19.00   

 เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารบนเรือ 
08.00  เรือเทียบท่า ณ เมืองซิวิต้าเวคเซีย, ประเทศอิตาลี เมืองท่าชายทะเลบนฝั่งทะเล 
 เมดิเตอร์เรเนียน ชื่อของเมืองมีความหมายว่า "เมืองเก่า" ปัจจุบันเป็นท่าเรือ

ส าราญและเฟอร์รี่ที่ส าคัญ ท่านสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมบนเรือได้ตาม
อัธยาศัย, เดินเล่นเองตามอัธยาศัย หรือ เลือกซ้ือทัวร์จากทางเรือ เชิญทุกท่านรอ 
ณ จุดนัดหมายที่ทางเรือแจ้งผ่าน “Today” เพ่ือรอเรียกลงจากเรือ  อย่าลืมน า 
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Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝั่ง (หมายเหตุ :  ทางเรือไม่อนุญาตให้ทางคณะท าทัวร์บนฝั่งด้วย
ตัวเอง) 

* กรณีท่ำนที่ลงจำกเรือเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณำกลับขึ้นเรือก่อนเวลำเรือออกอย่ำงน้อย 1 ชั่วโมง * 
 เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน และ อาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

19.00 เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เมืองลำ สเปเซีย, ประเทศอิตำลี (La Spezia)  
หมำยเหตุ  : วันและเวลำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงให้เช็คเวลำที่แน่นอนจำก Today อีกครั้ง 

  พักค้ำงคืนบนเรือส ำรำญ C o s t a  S m e r a l d a   Costa Smeralda  

วันที่หกของกำรเดินทำง : ศุกร์ที่ 06 ธันวำคม 2562 ลำ สเปเซีย, ประเทศอิตำลี 

Welcome to La Spezia 
  เรือเทียบท่ำตั้งแต่เวลำ 08.30 – 20.30   

 เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารบนเรือ 
08.30 เรือเทียบท่า ณ เมืองลำ สเปเซีย, ประเทศอิตาลี หมู่บ้านเล็กๆ ริมหน้าผาติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ในเขตลิกูเรียทาง

ตอนเหนือของอิตาลี อยู่ระหว่างเมืองเจนัวและปิซ่าบนทะเลลิกูเรียและเป็นหนึ่งในอ่าวที่มีความส าคัญทางด้านการค้าและ
การทหาร  เมืองที่มีสีสันสวยงามเหมือนเมืองตุ๊กตา สีสันหลากสีสวยงามนี้ถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของที่นี่ ท่านสามารถร่วม
สนุกกับกิจกรรมบนเรือได้ตามอัธยาศัย, เดินเล่นเองตามอัธยาศัย หรือ เลือกซ้ือทัวร์จากทางเรือ เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัด
หมายที่ทางเรือแจ้งผ่าน “Today” เพ่ือรอเรียกลงจากเรือ  อย่าลืมน า Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยว
บนฝั่ง (หมายเหตุ :  ทางเรือไม่อนุญาตให้ทางคณะท าทัวร์บนฝั่งด้วยตัวเอง) 

* กรณีท่ำนที่ลงจำกเรือเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณำกลับขึ้นเรือก่อนเวลำเรือออกอย่ำงน้อย 1 ชั่วโมง * 
 เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน และ อาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

20.30 เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เมืองซำโวน่ำ, ประเทศอิตำลี (Savona)  
หมำยเหตุ  : วันและเวลำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงให้เช็คเวลำที่แน่นอนจำก Today อีกครั้ง 

  พักค้ำงคืนบนเรือส ำรำญ C o s t a  S m e r a l d a   Costa Smeralda  

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง : เสำร์ที่ 07 ธันวำคม 2562 ซำโวน่ำ, ประเทศอิตำลี 

Welcome to Savona 
  เรือเทียบท่ำตั้งแต่เวลำ 07.00 – 18.00   

 เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารบนเรือ 
07.00 เรือเทียบท่า ณ เมืองซำโวน่า, ประเทศอิตาลี เมืองท่าชายฝั่ง และในอดีตยังเคยเป็น

ท่าเรือเก่าแก่ของเจนัว   ปัจจุบันเป็นเมืองตากอากาศริมทะเลที่เงียบสงบ ท่านสามารถ
ร่วมสนุกกับกิจกรรมบนเรือได้ตามอัธยาศัย, เดินเล่นเองตามอัธยาศัย หรือ เลือกซ้ือทัวร์
จากทางเรือ เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรือแจ้งผ่าน “Today” เพ่ือรอเรียกลง
จากเรือ  อย่าลืมน า Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและข้ึนเที่ยวบนฝั่ง  
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 (หมายเหตุ :  ทางเรือไม่อนุญาตให้ทางคณะท าทัวร์บนฝั่งด้วยตัวเอง) 
* กรณีท่ำนที่ลงจำกเรือเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณำกลับขึ้นเรือก่อนเวลำเรือออกอย่ำงน้อย 1 ชั่วโมง * 

 เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน และ อาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
18.00 เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เมืองมำร์แซล, ประเทศฝรั่งเศส (Marseilles)  
ค่ านี้   กัปตันเรือขอจัดอาหารค่ าเลี้ยงส่งท่านผู้มีเกียรติ (Farewell Dinner) ท่านจะเพลิดเพลินกับ   บรรยากาศของดนตรีและ

การประดับตกแต่งภายในที่งดงามน่าตื่นใจ พร้อมด้วยเมนูอาหารที่จัดเตรียมไว้เป็นพิเศษ รวมทั้งความส าราญอัน
หลากหลายที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ท่านอย่างเพียบพร้อม 

หมำยเหตุ  : วันและเวลำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงให้เช็คเวลำที่แน่นอนจำก Today อีกครั้ง 

  พักค้ำงคืนบนเรือส ำรำญ C o s t a  S m e r a l d a   Costa Smeralda  

วันที่แปดของกำรเดินทำง : อำทิตย์ที่ 08 ธันวำคม 2562 มำร์แซล, ประเทศฝรั่งเศส 

Welcome to Marseilles 
  เรือเทียบท่ำตั้งแต่เวลำ 08.30 – 17.00   

 เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารบนเรือ 
08.30 เรือเทียบท่า ณ เมืองมำร์แซล, ประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองท่าเรือใหญ่

ที่สุดในแถบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนยังเก่าแก่ที่สุดของฝรั่งเศสที่
ตั้งอยู่บนฟากแม่น้ าโรน ก่อนไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน ท่าน
สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมบนเรือได้ตามอัธยาศัย, เดินเล่นเองตาม
อัธยาศัย หรือ เลือกซ้ือทัวร์จากทางเรือ รายการทัวร์แนะน าดังนี้ 

Code : 0090 Easy Tour Marseille    3½ Hrs EUR 30.00 / Adult 
Code : 0428 Avignon, City of the Popes   5 Hrs  EUR 55.00 / Adult 
Code : 0467 Marseille & Its Hidden Treasures  5 Hrs  EUR 55.00 / Adult 
 เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรือแจ้งผ่าน “Today” เพ่ือรอเรียกลงจากเรือ  อย่าลืมน า Costa card ติดตัวมา

ด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝั่ง (หมายเหตุ :  ทางเรือไม่อนุญาตให้ทางคณะท าทัวร์บนฝั่งด้วยตัวเอง) 
* กรณีท่ำนที่ลงจำกเรือเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณำกลับขึ้นเรือก่อนเวลำเรือออกอย่ำงน้อย 1 ชั่วโมง * 

 เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน และ อาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
17.00 เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เมืองบำร์เซโลน่ำ, ประเทศสเปน  
ค่ ำคืนนี้   ทางเรือจะแจ้งเวลาให้ท่านน ากระเป๋าใหญ่มาวางไว้หน้าห้อง เพื่อน าไปเก็บไว้ในสโตร์ และ น าส่งให้

พรุ่งนี้ตามเวลาที่ก าหนด ขอเรียนแนะน าให้ท่านเตรียมกระเป๋าใบเล็กใส่ของใช้ส่วนตัว ส าหรับ
วันรุ่งขึ้น 

หมำยเหตุ  : วันและเวลำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงให้เช็คเวลำที่แน่นอนจำก Today อีกครั้ง 

  พักค้ำงคืนบนเรือส ำรำญ C o s t a  S m e r a l d a   Costa Smeralda  
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วันที่เก้ำของกำรเดินทำง : จันทร์ที่ 09 ธันวำคม 2562 บำร์เซโลน่ำ – แฟรงค์เฟิร์ต – กรุงเทพ 

Welcome to Barcelona 
  เรือเทียบท่ำตั้งแต่เวลำ 08.00  

 เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารบนเรือ 
 หลังอาหารขอให้ทุกท่านจัดเก็บกระเป๋าสัมภาระให้เรียบร้อย  ลงมาพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ และ รอเจ้าหน้าที่ประกาศ

เรียกลงเรือ  
08.00 เรือเทียบท่าเมืองบำร์เซโลน่ำ, ประเทศสเปน  

หลังรับสัมภาระและผ่านพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว     น าท่านสู่ ย่านใจกลางนครบาร์เซโลน่า   โดดเด่นด้วยโบสถ์ 
"THE   SACRADA  FAMILIA"  ถือว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองบาเซโลน่า ซึ่ง
ท่านจะท่ึงในความสามารถของสถาปนิกเอกของสเปนในยุคนั้นคือ เกาดี ้(Gaudi) ที่ท่าน
ได้รังสรรค์ผลงานทางด้านสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ยิ่งใหญ่ แต่พบอุปสรรค ไม่
สามารถหาเงินทุนสนับสนุนการก่อสร้างได้เพียงพอ จนกระทั่งในปี ค.ศ.1992 ซึ่งโบสถ์
หลังนี้มีอายุครบ 100 ปี  และประเทศสเปนได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดู
ร้อนครั้งที่ 24  รัฐบาลจึงมีนโยบายกลับมาสนับสนุนการก่อสร้างอีกครั้ง แต่แล้วก็ไม่
สามารถสร้างให้เสร็จทันงานได้ จนกระทั่งถึงบัดนี้   จากนั้นขอน าท่านใช้เวลาจับจ่าย
สินค้าของที่ระลึกจากนครบาร์เซโลน่า  ด้วยการช้อปปิ้งเป็นการส่งท้ายก่อนกลับ ขอเรียนแนะน าท่าน ณ ห้างเอลกอร์เต้า
อิงกลิซ (El Corte Ingles)  ห้างสรรพสินค้า อันดับหนึ่งของประเทศสเปน ณ ย่านการค้าบนจตุรัสกาตาลุนย่า 

 เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  
 หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
18.50 ออกเดินทางโดยสายการบินลุฟต์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH 1133   
 เหินฟ้าสู่กรุงเทพมหานคร โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่ นครแฟรงค์เฟิร์ต 
21.00 ถึงสนามบิน นครแฟรงค์เฟิร์ต เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง 
22.00 ออกเดินทางโดยสายการบินลุฟต์ฮันซา โดยเที่ยวบินที่ LH 772  

   พักค้ำงคืนบนเครื่องบิน   
 

วันที่สิบของกำรเดินทำง : อังคำรที่ 10 ธันวำคม 2562 กรุงเทพฯ 

14.10 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ. 
 
หมำยเหตุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนรำยกำรได้โดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
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ค ำแนะน ำ  ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ

ซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทาง

ของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 

              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 

สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 

 
 

รำคำห้องพัก 
บนเรือต่อท่ำน 

(บำท) 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน วันที่ 1-10 ธันวำคม 2562  งดแถมกระเป๋ำ 

Classic Premium 3rd & 4th 

(ผู้ใหญ่) 

เด็กอายุต่ ากว่า 
18 ปี ***  

พักกับผู้ใหญ่ 2 
ท่าน  Inside Outside Balcony Inside Outside Balcony 

86,000 90,000 94,000 96,000 99,000 102,000 70,000 65,000 
 
อัตรำนี้รวม 

1. ตั๋วเครื่องบนิเส้นทาง BKK – BCN – BKK by LH ในชั้นประหยัด (หรือตามที่บริษัทก าหนด ขึ้นอยู่กับที่นั่งท่ีว่าง) 

2. ค่าห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่  7 คืน  (พักห้องละ 2 ท่าน) / ภาษีท่าเรือ และ ค่าประกัน /อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้น
ห้องอาหารพิเศษ) 

3. ค่าประกันภัยการเดินทาง  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
4. รถรับ – ส่ง ระหว่าง สนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน SIC / JOIN COACH (เฉพาะวันที่ขึ้น-ลงเรือเท่านั้น) 
5. พิเศษ  ซิตี้ทัวร์ในบาร์เซโลน่าทั้งวันไปและวันกลับ รวม อาหารกลางวัน 2 มื้อ  

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (Multiple entry) (การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเอกสารของแต่ละบุคคล 
และ เป็นเอกสิทธิ์     

 ของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการยื่นเท่านั้น)   
 หัวหน้าทัวร์เดินทางคอยดูแลคณะจากประเทศไทย  

อัตรำนี้ไม่รวม 
1. ค่าทัวร์บนฝั่ง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
2. ค่ำทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่ำนละ EUR 70.00  /  เด็กอำยุ 14-4 ปี EUR 35.00 /  เด็กอำยุต ำกว่ำ 4 ปี ฟรี 
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เงื่อนไขกำรข ำระเงิน 
1. กรุณำช ำระค่ำทัวร์ยอดมัดจ ำ ท่ำนละ 15,000 บำท หลังจำกได้รับคอนเฟิร์มห้องพัก  พร้อมส่งส าเนาหน้า
หนังสือเดินทาง (ท่ีไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเร่ิมเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)  
และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 
2. ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 80 วันท าการ (ในช่วงปกติ) หรือช าระก่อนการเดินทางไม่
น้อยกว่า 85 วันท าการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินท่ีระบุ   
มิฉะนั้นจะถือว่าการส ารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 
เงื่อนไขกำรยกเลิก 
  
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ  

1. เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป   
2. เด็กอายุระหว่าง 02 – 12 ปี รับส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินท่านละ 3,000 บาท  
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง, จ านวนห้องพักเรือที่ยังว่างอยู่ 
4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีจ านวนผู้เดินทางน้อยกว่า 16 ท่าน 
 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 

หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 

เงื่อนไขและควำมรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์  สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ 

ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล 

เปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การ

ถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า

หรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 

ยกเลิกมากกว่า 76 วันท าการ ก่อนการเดินทาง ท่านละ 15,000.- บาท 
ยกเลิกภายใน 75 - 61 วันท าการ ก่อนการเดินทาง ช าระ 30% ของราคาเต็ม  
ยกเลิกภายใน 60 - 29 วันท าการ ก่อนการเดินทาง ช าระ 50% ของราคาเต็ม 
ยกเลิกภายใน 28 – 15 วันท าการ ก่อนการเดินทาง ช าระ 75% ของราคาเต็ม 

ยกเลิกภายใน 14 วันท าการ ก่อนการเดินทาง ช าระ 100% เต็ม 

http://www.cruisedomain.com/

