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ทัวร์ล่องเรือส ำรำญ Costa Smeralda ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 10 วัน 7 คืน 
โดยสำยกำรบิน กำตำรแ์อร์เวย์ 

 
 

บำร์เซโลน่ำ - มหำวิหำรซำกรำด้ำ ฟำมิเลียร์ - ปัลมำ เดอ มำยอร์กำ - ชมมหำวิหำรเลอซู - ฝร่ังเศส - มำร์กเซย ์
โพรวองซ์ - ชิงเกว่ แตร์เร่ - หอเอนเมืองปิซ่ำ - กรุงโรม - กรุงวำติกัน - น  ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - โคลอสเซียม 

มอนติ คำร์โล - โมนำโค - ชมวิวเนินเขำ Montjuïc - ช้อปปิ้งถนนลำรัมบลำ - ช้อปปิ้งเอำท์เล็ท La Roca 
เพลิดเพลินกับกำรพักผ่อนและสนุกสนำนกับกิจกรรมภำยในเรือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(กรุณำส ำรองที่น่ังล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพือ่ควำมสะดวกในกำรย่ืนวีซ่ำ) 
อัตรำนี ไม่รวม ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ตำมวัฒนธรรมกำรบริกำรแบบสำกลโลก ทำ่นละ 100 บำท ต่อวัน 

ไม่รวม ค่ำทิปพนักงำนขับรถ (14 EURO) 
ไม่รวม ค่ำทิปบริกรที่คอยบริกำรท่ำนในเรือ(70 Euro) ทำงเรือจะเก็บแบบอัตโนมัติ เข้ำค่ำใช้จ่ำยห้องพัก 

ไม่รวม ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำยุโรป หรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ (โปรดช ำระพร้อมค่ำมัดจ ำทัวร์) 
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เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่1-10 มี.ค. 63   รำคำเพียง  66,900.- (พกับนเรือห้องไมม่ีหน้ำต่ำงด้ำนใน) 

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ)  

วันที่2 
แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงโดฮำ - สนำมบินบำร์เซโลน่ำ - เข้ำชมภำยใน มหำวิหำรซำกรำด้ำ ฟำมิเลียร ์- ช้อปปิ้งย่ำน
ถนนลำรัมบลำ - เช็คอิน ลงเรือส ำรำญ Costa Smeralda 

วันที่3 
08.00 AM เรือจอดเทียบท่ำที่ ท่ำเรือปัลมำ เดอ มำยอร์กำ - มหำวิหำรเลอซ ู- มหำวิหำรแห่งปัลมำ - กลับขึ นเรือ - 
Departure 18.00 PM 

วันที่4 At Sea (Cruising) อิสระให้ท่ำนพักผ่อน บนเรือส ำรำญหรูตำมอัธยำศัย 

วันที5่ 
Arrival 7.00 AM เรือเทียบท่ำชิวิคตำเวคเคีย - นครรัฐวำติกัน - มหำวิหำรเซนต์ปีเตอร์ - ชมด้ำนนอก สนำมกีฬำ
โคลอส - น  ำพุเทรว่ี - กลับขึ นเรือส ำรำญ - Departure 19.00 PM 

วันที6่ 
Arrival 8.30 AM เรือเทียบท่ำ เมืองลำ สเปเซีย - หมู่บ้ำนริโอแมกจิโอเร - นั่งรถ Shutter Bus - หอเอนแห่งเมืองปี
ซ่ำ - กลับขึ นเรือ - Departure 20.30 PM 

วันที7่ 
Arrival 8.30 AM เรือเทียบท่ำ รับโมนำโค - ชมเมืองมอนติคำร์โล - อิสระช้อปปิ้งสินค้ำแบรนด์ -  กลับขึ นเรือ
ส ำรำญ - Departure 18.00 PM 

วันที่8 
Arrival 8.30 AM เรือเทียบท่ำ มำร์กเซย์ - อิสระชมเมือง และช้อปปิ้งย่ำนถนน Rue Saint Ferreol - Departure 
16.00 PM 

วันที่9 
Arrival 8.00 AM เรือจอดเทียบท่ำ บำร์เซโลน่ำ - อ ำลำเรือส ำรำญ - เนินเขำมองต์จูอิค - ลำ โรคค่ำ เอำท์เลต - 
สนำมบินบำร์เซโลน่ำ 

วันที่10 แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงโดฮำ - กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 
 

วันอำทิตย์ท่ี 1 มี.ค.63(1) กรุงเทพมหำนคร  
17.30 พร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ ชั น 4 ประตู 8 เคำน์เตอร์ Q สำยกำรบินกำตำร์ แอร์เวย์ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ จำกทำงบริษัทคอย

อ ำนวยควำมสะดวก 

20.45 ออกเดินทำงสู่ กรุงโดฮำ ประเทศกำตำร์ โดยเที่ยวบินที่ QR833 

วันจันทร์ที่ 2 มี.ค.63(2)  โดฮำ - บำร์เซโลน่ำ - ซำกรำด้ำ - ลำลัมบลำ - ลงเรือส ำรำญ COSTA SMERALDA CRUISE 

00.35 ถึงกรุงโดฮำ ประเทศกำตำร์ (เพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง)  
01.35 ออกเดินทำงสู่ เมืองบำร์เซโลน่ำ โดยสำยกำรบิน กำต้ำแอร์เวย์ เท่ียวบินที่ QR137 
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06.35 ถึงเมืองบำร์เซโลน่ำ (BARCELONA) หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองแล้ว  
  น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่กรุงบำร์เซโลน่ำ ชมควำมงำมของเมืองบำร์เซโลนำ  

จากนั้นน ำท่ำนเข้ำชมภำยในมหำวิหำรซำกรำด้ำ ฟำมิเลียร์ (Sagrada Familia) 

สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงาม
แปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1882 เป็นผลงานช้ันยอดท่ีแสดงถึงอัจฉริยภาพของ อันโตนี 
เกาดี้ สถาปนิกผู้เลื่องช่ือ มหาวิหารแห่งนี้   
น ำท่ำนสู่ ถนนช้อปปิ้งสำยใหญ่ของบำร์เซโลนำ ถนนลำรัมบลำ (Larambla) 
ย่านที่มีช่ือเสียงที่สุดของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นที่ช่ืนชอบของคนทุก
วัย ถนนสายเล็กๆ ที่มีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทับใจ
ทั้งกลางวันและกลางคืน 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 

บ่ำย น าท่านเช็ค-อิน ลงเรือส าราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกล าใหม่ล่าสุดของ COSTA SMERALDA CRUISE ซึ่งเป็นเรือส าราญที่จะเปิดปฐมฤกษ์ใน
เส้นทางล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในปี 2019 เป็นเรือล าใหญ่ที่สุดในตระกูลคอสต้า ด้วยระวางเรือขนาด 183,900 ตัน จุผู้โดยสารได้
กว่า 5,408 คน ห้องพัก 1,628 ห้อง ช้ันโดยสาร 16 ช้ัน พร้อมพนักงานบนเรือกว่า 1 ,000 คน สระว่ายน้ าที่ใหญ่อลังการ พร้อม 
Entertainment Complex ต่างๆ มากกว่าเรือล าอื่น / อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ ค่ ำนี  พบกับกัปตันเรือและลูกเรือ พร้อมงำนเลี ยง Welcome Night หรือ  
Captain Night สุดหรู  เพ่ือเป็นกำรต้อนรับทุกท่ำนสู่เรือ COSTA SMERALDA CRUISE (แต่งกำยแบบสำกล) 

**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่ำงเต็มที่กับกำรเดินทำงสุดแสนพิเศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE  

 
 
 
 
 
 
 
 

วันอังคำรที่ 3 มี.ค.63(3)  ปัลมำ เดอมำยอร์ก้ำ - ชมเมือง 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 

08.00 น. เรือจอดเทียบท่ำที่ ท่ำเรือปัลมำ เดอ มำยอร์กำ (Palma de Mallorca)  
น าท่านเที่ยวชมเมืองปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) แห่งหมู่เกาะ
มายอร์กา (Mallorca) หมู่เกาะแสนสวยในประเทศสเปน ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน เป็นเกาะใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะแบลีแอริก เมืองหลวงของเกาะคือ
เมืองปัลมาเมืองซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในวันหยุดที่ได้รับความ
นิยมมาก 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร(บนฝั่ง) 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ มหำวิหำรเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) โบสถ์สไตล์โกธิคโรมันคาทอลิก บ้านคู่เมืองของเกาะมายอร์กา 

สร้างขึ้นตามบัญชาของกษัตริย์เจมส์ที่ 1 แห่งอารากอนในปี ค.ศ. 1229 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ.1601 โดยใช้เวลาร่วม 370 ปีในการ
ก่อสร้าง และได้มีการปรับปรุงตามแบบ ฉบับของอันโตนิโอ เกาดี้ สถาปนิกและผู้ออกแบบผู้มีช่ือเสียงแห่งเมืองบาร์เซโลน่า ในช่วง
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ระหว่างปี ค.ศ.1901-1914  
น ำท่ำนเข้ำชมควำมงดงำมภำยในมหำวิหำรแห่งปัลมำ ชมความงามของสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคโรมันที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่
สวยงาม ตกแต่งด้วยกระจกลายสีที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามของเมืองตาม
อัธยาศัย หรือจะเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกท่ีมีจ าหน่ายมากมาย 

16.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเทียบเรือปัลมำ เดอ มำยอร์กำ 

18.00 น. เรือออกเดินทำงจำกท่ำเทียบเรือ ปัลมำ เดอ มำยอร์กำ มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ (โพรวองซ์) อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือ
ส าราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือ
นั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายได้
ตามใจชอบไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty 

Free) ส่วนสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลาย
ที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือส าราญ 

ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 

**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่ำงเต็มที่กับกำรเดินทำงสุดแสนพิเศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE **เรือเทียบฝ่ังระหว่ำง
เวลำ 08.00 - 18.00 น. กรุณำกลับลงเรือ 1 ชั่วโมง ก่อนเรือออก 

วันพุธที่ 4 มี.ค.63(4)  ร่วมสนุกพักผ่อนกับกิจกรรม บนเรือส ำรำญสุดหรู 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 

อิสระให้ท่ำนพักผ่อน บนเรือส ำรำญหรูตำมอัธยำศัย ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำรหรือนั่งเล่นในคลับ เลำจน์ หรือท ำ
กิจกรรมที่มีภำยในเรือส ำรำญมำกมำยได้ตำมใจชอบ ไม่ว่ำจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้ำนขำยสินค้ำปลอดภำษีบนเรือ (Duty Free) และส่วน
สันทนาการอื่นๆอีกมากมายกิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือส าราญ เช่น Public Room :บาร์
และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนตEntertainment :ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆ
หลากหลายSport and Activities :สระว่ายน้ า สปอร์ท คอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟSpa and Wellness :ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน 
โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย  

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 

บ่ำย  ให้ได้ท่ำนพักผ่อนบนเรือส ำรำญหรูตำมอัธยำศัย 
ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันพฤหัสฯท่ี 5 มี.ค.63(5) ชิวิคตำเวคเคีย - กรุงโรม - กรุงวำติกัน - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - สนำมกีฬำโคลอสเซียม - น  ำพุเทรวี –  
                                            บันไดสเปน 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 

07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ นครรัฐวำติกัน “ประเทศเอกรำช” หรือ “รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก” มี
เนื อที่ประมำณ 250 ไร่ เป็นที่ประทับของ พระสันตะปาปา ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก  
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จำกนั นน ำท่ำนต่อคิวเข้ำชมในส่วนของ“ มหำวิหำรเซนต์ปีเตอร์ ” (St.Peter's Basilica) ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และส าคัญที่สุดใน
นครรัฐวาติกัน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่มีขนาด “ 
ใหญ่ที่สุดในโลก ” ได้รับการออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” ภายในมหาวิหาร
ประดับประดาไปด้วยงานศิลปะช้ินเอกมากมาย อาทิเช่น “ ปิเอต้า ” (The Pieta) 

รูปแกะสลักหินอ่อนแม่พระมารีย์อุ้มพระศพของพระเยซูเจ้าไว้บนตัก ผลงานของไม
เคิล แองเจโล ได้แกะสลักหินอ่อนงานช้ินนี้เมื่อเขาอายุ 25 ปี และยังเป็นงานช้ิน
เดียว ท่ีไมเคิลแองเจลโลแกะสลักช่ือตัวเอง.. 
น ำท่ำนชมสนำมกีฬำโคลอสเซียม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก(เก็บภำบจำก
ด้ำนนอก) ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งอ านาจของ “จักรพรรดิเวสปา
เรียน ” Vespasian เริ่มสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 72 แล้วเสร็จปี ค.ศ. 80 ในสมัยของ Titus บุตรชายของจักรพรรดิ์เวสปาเรียน โดยโคลอสเซียม
แห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกของชาวโรมันโบราณ เด่นในแง่สถาปัตยกรรม และความยิ่งใหญ่ที่สามารถจุคนได้ถึง 50,000 ผ่านชม
กรุงโรมชม “จัตุรัสเวเนเซีย” Piazza Venezia จตุรัสที่ยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผ่านชมระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใช้กล่าวสุนทรพจน์ของ
มุสโสลินีในโอกาสต่างๆ “อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2” ซึ่งได้ช่ือว่าเป็นพระบิดาของชาวอิตาลี “ประตูชยัคอนสแตนติน” 
สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้นผ่านชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์  
“โรมันฟอรั่ม”   

เท่ียง  บริกำรอำหำรมื อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านชมความสวยงามของ “น้ าพุเทรวี่” น้ าพุเทรวี่นี้ถือเป็นผลงานช้ินเอกที่สร้างความ

ประทับให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ส่วนกลางของน้ าพุนั้นมีรูปปั้นของเทพเจ้าเนปจูนขี่รถ
ม้าติดปีกแสดงถึงความมีสุขภาพที่แข็งแรงและความอุดมสมบูรณ์ของอาณาจักร จากนั้น
เดินทางสู่ “ ย่านบันไดสเปน ” สถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง และเป็นสัญลักษณ์อีกอย่าง
หนึ่งของกรุงโรม ซึ่งบริเวณนี้เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโรมันที่สวยงามและร้านขายของที่
ระลึกแบรนด์เนมช่ือดังนานาชนิด มีเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมือง หรือช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย 

17.00 น. น ำท่ำนเดินทำงกลับสู่เรือส ำรำญ 
19.00 น. เรือออกเดินทำงจำกท่ำเทียบเรือ ชิวิคตำเวคเคีย เพ่ือมุ่งหน้ำสู่ ท่ำเรือลำ สปีเซีย 

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ // หลังอำหำรอิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำนกับกิจกรรมบน
เรือ**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่ำงเต็มที่กับกำรเดินทำงสุดแสนพิเศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE **เรือเทียบฝ่ัง
ระหว่ำงเวลำ 08.00 - 19.00 น. กรุณำกลับลงเรือ 1 ชั่วโมง ก่อนเรือออก 

วันศุกร์ที่ 6 มี.ค.63(6)    ลำ สเปเซีย - ชิงเกว่ แตร์เร่(หมู่บ้ำนทั งห้ำ) - ปิซ่ำ - หอเอนปิซ่ำ  
เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 

08.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองลา สเปเซีย  

น าท่าน นั่งรถไฟสู่ ชิงเกว่ แตร์เร (Cinque Terre) หมู่บ้านเล็กๆ ทั้งห้า ที่ตั้งอยู่บน
ชายฝั่งริเวียร่า ของอิตาลี CINQUE TERRE มีความหมายว่า “ห้าดินแดน” (FIVE 

LANDS) ประกอบด้วย หมู่บ้านห้าแห่ง ได้แก่ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, 

CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทั้งห้าหมู่บ้านนี้มีหุบเขาล้อมรอบ 
ประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้อีกด้วย  
แวะชมควำมงำมของหมู่บ้ำนริโอแมกจิโอเร (RIOMAGGIORE) เป็นหมู่บ้ำนเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ และมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตา 
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บ้านเรือนที่ตั้งลดหลั่นกันบนหน้าผาที่ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีตัดกับน้ าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ ท าให้กลายเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวยอดฮิตแห่งหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัย อิสระให้ท่านชมความงดงาม และถ่ายภาพตามอัธยาศัย น าท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า 

เท่ียง  บริกำรอำหำรมื อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเปลี่ยนเป็นรถ Shutter Bus เข้าชมความมหัศจรรย์ของ “หอเอนแห่ง
เมืองปีซ่ำ” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ถูกสร้างด้วยหินอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 

ช้ันโดยเริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1174 แล้วเสร็จเมื่อ ค.ศ.1350 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 

176 ปี พร้อมชมความสวยงามของ“หอสวดมนต์ที่สร้ำงในสไตล์โรมันเนสก์ ” 
จตุรัสดูโอโมแห่งปิซำได้รับเลือกโดยองค์กำรยูเนสโกให้ขึ นทะเบียนเป็นมรดก
โลก เมื่อปี ค.ศ. 1987 เมืองแห่งนี้ยังเป็นบ้านเกิดของนักวิทยาศาสตร์ และนัก
ดาราศาสตร์เอกของโลก “กำลิเลโอ” ซึ่งเขาได้พิสูจน์กฎการณด์ึงดูดของโลกโดย
ปล่อยวัตถุให้ตกมาจากที่สูงเขาสังเกตพบว่า ไม่ว่าวัตถุหนักหรือเบา ต่างตกถึง
พื้นดินพร้อมกัน และให้ชาวโลกรู้ โดยท าการทดลองปล่อยลูกบอลจากหอเอนปิซ่าแห่งนี้ และเขายังเป็นคนแรกที่ใช้กล้องโทรทัศน์ 
(Telescope) ส่องดูดาวเมื่อประมาณ 400 ปีก่อนและได้ประกาศสิ่งที่ค้นพบซึ่งท้าทายความเช่ือของคนในสมัยนั้นซึ่งเช่ือกันว่าโลกเป็น
ศูนย์กลางของสุริยะจักรวาลแต่กาลิเลโอยืนยันว่าดวงอาทิตย์ต่างหากเป็นศูนย์กลางของสุริยะจักรวาล จนท าให้เขาถูกจับคุมขังในที่สุด 

19.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเทียบเรือเมืองลำ สเปเซีย 

20.30 น. เรือออกเดินทำงจำกท่ำเทียบเรือลำ สเปเซีย เพ่ือมุ่งหน้ำสู่ ท่ำเรือซำโวน่ำ(Savona) 

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ  หลังอำหำรอิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำนกับกิจกรรมบน
เรือ** ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอยำ่งเต็มที่กับกำรเดินทำงสุดแสนพิเศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE ** 

เรือเทียบฝ่ังระหว่ำงเวลำ 08.30 - 20.30 น. กรุณำกลับลงเรือ 1 ชั่วโมง ก่อนเรือออก 

วันเสำร์ที่ 7 มี.ค.63(7)         ซำโวน่ำ - มอนติ คำร์โร่(โมนำโค) - อิสระช้อปปิ้ง  
เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ มลรัฐโมนำโค รัฐอิสระที่ตั งอยู่ทำงตอนใต้ของฝร่ังเศส  ชมเมืองมอนติคาร์โล เมืองหลวงของประเทศโมนาโค ซึ่ง
เป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองแคว้นตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 60 เมตร ตามสไตล์ชัยภูมิของอัศวินในยุคกลาง น าท่านเก็บภาพพระราชวังแห่ง 
โมนาโค ซึ่งเป็นที่ประทับของประมุขแห่งรัฐโมนาโคในปัจจุบัน เข้าชมภายใน
วิหารโมนาโค ที่สร้างในรูปแบบนี้โอโรมานซ์ เป็นที่ฝังพระศพของเจ้าหญิงเกรซ
แห่งโมนาโกและเจ้าชายเรนิเยร์ พระสวามี เก็บภาพด้านหน้าของคาสิโน และ
โรงแรมเดอะปารีส์ โรงแรมสุดหรูของมอนติคาร์โล ชมความหรูหราแบบสุดๆของ
เมืองนี้เดินเล่นไปตามทางเดินในเมือง ซึ่งสองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือน
ร้านค้า ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมอันงดงาม อิสระทุกท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์
เนม อาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอื่นๆ 

เท่ียง  บริกำรอำหำรมื อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

14.30 ได้เวลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงกลับสู่ที่เรือซำโวน่ำ 

18.00 น. เรือออกเดินทำงจำกท่ำเทียบเรือมำร์กเซย์ มุ่งหน้ำสู่ท่ำเทียบเรือมำร์กเซย์ 
ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ // หลังอำหำรอิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำนกับกิจกรรมบน

เรือ**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่ำงเต็มที่กับกำรเดินทำงสุดแสนพิเศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE **เรือเทียบฝ่ัง
ระหว่ำงเวลำ 07.00 - 18.00 น. กรุณำกลับลงเรือ 1 ชั่วโมง ก่อนเรือออก 
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วันอำทิตย์ท่ี 8 มี.ค.63(8) มำร์เซย์ - อิสระชมเมือง 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 

08.30 น. เรือจอดเทียบท่ำ ณ ท่ำเทียบเรือมำร์กเซย์ (โพรวองซ์) ประเทศฝร่ังเศส  

อิสระทุกท่ำนชม “เมืองมำร์เซย์” (Marseille) เมืองท่ำที่ส ำคัญของประเทศฝร่ังเศส เป็น
เมืองชายหาดริเวียร่าที่งดงาม ซึ่งได้ช่ือว่าเป็นประตูเมดิเตอร์เรเนียนของฝรั่งเศส มาร์เซย์
เป็นเมืองท่าทางตอนใต้ที่ส าคัญที่สุดของฝรั่งเศสเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองและการค้า
นับตั้งแต่ก่อตั้งโดยชาวกรีกประมาณ 600 ปีก่อนคริสตกาล กลางใจเมืองมีโบสถ์ Basilique 

Notre-Dame-de-la-Garde เป็นโบสถ์ Romanesque-Byzantine สถานท่ีส าคัญทันสมัย 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรภำยในเรือส ำรำญ  

บ่ำย อิสระทุกท่านเดินเลือกซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย ในย่านถนน Rue Saint Ferreol หรือย่านถนน Rue Paradis  เป็นถนนช้อปปิ้งที่มี
ช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหนึ่งของเมืองมาร์เซย์ 

16.00 น. กลับสู่เรือส ำรำญคอสต้ำ 

17.00 น. เรือออกเดินทำงจำกท่ำเทียบเรือมำร์กเซย์ มุ่งหน้ำสู่ท่ำเทียบเรือบำร์เซโลน่ำ 

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ พิเศษค่ ำคืนก่อนกำรจำกลำ งำนเลี ยงอ ำลำของกัปตันเรือ (แต่งกำยแบบสำกล)**ห้องพัก 
แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่ำงเต็มที่กับกำรเดินทำงสุดแสนพิเศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE **หมำยเหตุ...ในคืนนี หัวหน้ำทัวร์จะแจก ป้ำย
ผูกกระเป๋ำส ำหรับน ำลงจำกเรือให้แก่ทุกท่ำน และในตอนกลำงคืนให้น ำกระเป๋ำของท่ำนไว้หน้ำห้องไปตั งแต่กลำงดึกแล้วพนักงำนจะน ำกระเป๋ำ
ของท่ำนไปเตรียมไว้ และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆท่ีท่ำนใช้จ่ำยบนเรือ  จะถูกส่งมำให้ท่ำนตรวจเช็คและช ำระในวันรุ่งขึ น  

เรือเทียบฝ่ังระหว่ำงเวลำ 08.00 - 17.00 น. กรุณำกลับลงเรือ 1 ชั่วโมง ก่อนเรือออก 

วันจันทร์ที่ 9 มี.ค.63(9) บำร์เซโลนำ - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง La Roca Outlet - สนำมบิน 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 

08.00 น. เรือจอดเทียบท่ำที่ท่ำเรือบำร์เซโลน่ำ น ำท่ำนเชคเอำท์ออกจำกเรือส ำรำญ พร้อมรับกระเป๋ำสัมภำระ  

น าท่านขึ้นสู่จุดชมทิวทัศน์รอบตัวเมือง บนยอดเขา “มองต์จูอิค” Mont Juic เป็นเนินเขา
ในบาร์เซโลน่า ที่มีทัศนียภาพอันงดงาม ทางด้านตะวันออกของเนินเขายังมีหน้าผาสูงชัน
ซึ่งท าหนา้ที่เป็นดั่งก าแพงเมือง ส่วนด้านบนเป็นที่ตั้งของป้อมปราการหลายแห่ง อิสระให้
ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าและเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M, 

ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมช้ันน าซึ่งมีร้าน ตั้งอยู่ตลอด
แนวถนน Passeig de gracia ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าอาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, 

GUCCI, LOEWE และอื่นๆ 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

บ่ำย  น ำท่ำนสู่ ลำ โรคค่ำ เอำท์เลต (La Roca Village Shopping Center) เอาท์เลตแบรนด์เนมขนาดใหญ่ใกล้เมืองบาร์เซโลน่า มีสินค้า 

แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น Camper, Coach, Gucci, Guess, G-Star, Lacoste, Loewe, MaxMara, Ray Ban, Samsonite, Tag Heuer, 

Timberland, Versace, etc. อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นได้เวลาอันสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

21.35 ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินกำร์ต้ำ แอร์เวย์ เท่ียวบินที่ QR142 

วันอังคำรที่ 10 มี.ค.63(10) โดฮำ - กรุงเทพฯ  
05.25 เดินทำงถึงสนำมบิน โดฮำ ประเทศกำร์ต้ำ 

07.15 ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินกำร์ต้ำ แอร์เวย์ เท่ียวบินที่ QR832 

17.45 เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ 
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*** หมำยเหตุ... โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ,กำรล่ำช้ำอันเนื่องมำจำก
สำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะนั น เพ่ือควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมำยให้ 
หัวหน้ำทัวร์ผู้น ำทัวร์ มีอ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะนั นทั งนี กำรตัดสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคัญ  เมื่อท่ำนท ำกำรจองและ
ช ำระเงินมัดจ ำแล้ว บริษัทฯ ถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไขของทำงบริษัทฯแล้ว 
 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน 
(งดแถมกระเป๋ำ) 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 

ท่ำน 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ12ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

( มีเตียงเสริม) 

พักท่ำนเดียว / 
ห้องจ่ำยเพิ่ม 

 

1-10 มี.ค. 63 66,900 66,900 66,900 20,900 
ต้องกำรเดินทำงโดยชั นธุรกิจ Business Class กรณุำสอบถำมรำคำเพ่ิมเติมจำกเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ 

 

ค ำแนะน ำ  ส าหรับผูเ้ดินทางที่ไมไ่ด้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทรปิเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซือ้ตั๋วเครื่องบิน หรือการเดินทางรูปแบบอ่ืนๆ 
มายังสนามบินท่ีทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจอง
ห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทางของทัวรท์ี่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผดิพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 

              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 

สนามบินท่ีทริปเดินทาง โดยยังไมไ่ด้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-บาเซโลนา่-กรุงเทพฯ 

 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบไุว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง  
 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 

 ค่าประกันอุบัตเิหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรรมธรรม์) หากอายุเกิน 75 ปี ท่าน ต้องซื้อประกันเพิ่ม 

 บริการขนสมัภาระขึ้น-ลงเรือส าราญ 

 รวมค่าห้องพักแบบด้านในไม่มีหนา้ต่าง ค่าภาษีท่าเรือและคา่อาหาร ภายในเรือ  

อัตรำค่ำบริกำรนี ไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณา หรือ 

        ไม่ก็ตาม  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

 ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ระหว่ำงกำรท่องเท่ียว โดยเฉลี่ย 100 บำท / ท่ำน / วัน(หำกท่ำนประทับใจในกำรเดินทำง)  
 ค่าทิปพนักงานขับรถ (14 EURO) 

 ค่าทิปบริกร ที่คอยบริการท่านในเรือ (70 Euro) ทางเรือจะเก็บแบบอัตโนมัติ เข้าค่าใช้จ่ายห้องพัก 
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เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 

เง่ือนไขกำรส ำรองท่ีนั่ง และกำรช ำระเงิน  

1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจองทัวร ์ พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไมห่มดอายุภายใน 6 
เดือน นับจากวันเริม่เดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหมส่ามารถเดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่  
Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 

2. ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันท าการ (ในช่วงปกติ) หรือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 35 วันท าการ (ในช่วง
เทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรยีกเก็บเงินท่ีระบุ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง  

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะ
ทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น  การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่
ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษัทฯ ท่ีได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

 

หมำยเหตุ 

 ทำงบริษัทจะท ำกำรยื่นวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ำรองท่ีนั่งครบ  25 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต เนื่องจากบริษัท
จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครื่องบิน, ห้องพักที่คอนเฟิร์ม มาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอ
ให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

 หำกในช่วงที่ท่ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่า
ด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  
 เอกสำรต่ำงๆท่ีใช้ในกำรยื่นวีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะ
ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรณุาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามทีส่ถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัท
ทัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซา่เทา่นั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาวา่วีซ่าใหก้ับทางท่าน 

 กรณีวีซ่ำท่ีท่ำนยื่นไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงท่ีเกิดขึ นดังต่อไปนี  
-  ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำร ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผา่นหรือไมผ่่านการพิจารณา 

-  ค่ำมัดจ ำต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมำจริง ณ วันยื่นวีซ่ำ ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารทีส่ าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไมผ่่านการพิจารณา ตั๋ว
เครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน 
(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตั๋วตามจริงเท่านั้น 
-  ค่ำห้องพักในกำรเข้ำพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไมผ่่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามัดจ าห้องพักทุกคืน ของการ
เดินทางหากท่านไมป่รากฏตัวตามวันท่ีเข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และมเีอกสารช้ีแจงให้ท่าน 

 

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 

 
 

 

 

 

  
 

VS101019 

Page 10 of 13  

เข้าใจ(ทั งนี ขึ นอยูก่ับกำรต่อรองระหว่ำงบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่ำงประเทศหรือโรงแรมที่พักต่ำงประเทศเพ่ือที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่
ลูกค้ำเป็นส ำคัญ) 
 หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยทั งหมด 100% 

 ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเครื่องบิน 
หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในสว่นน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขกำรยกเลิก   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วันท าการ - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุด หรือเทศกำลและกรุ๊ปที่ต้อง
กำรันตีมัดจ ำกับ สำยกำรบิน หรือ กรุ๊ปที่มีกำรกำรันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรือ
ต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันท าการขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วันท าการขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วันท าการ - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

ทั งนี กำรเปลี่ยนแปลง แก้ไขผู้เดินทำง ขึ นอยู่กับเงื่อนไข และ ระยะเวลำกำรท ำงำน ของแต่ละสำยกำรบิน, โรงแรม, รถไฟ ฯ 
รวมถึงขึ นอยู่กบัช่วงเทศกำล ท่ีท่ำนจะเดินทำง  โปรดสอบถำม และขอรับค ำแนะน ำเพ่ิมเติมจำกเจ้ำหน้ำที่ ที่ดูแลกำรจองทัวร์ 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้เดินทำงที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทำงที่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำแล้ว ก่อนวันเดินทำง 
จะต้องช ำระค่ำเดินทำงส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพำะกรณีที่สถำนฑูตปล่อยเลม่คืนมำแล้วเท่ำนั น) 
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เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอวีซ่ำ VISA  (ต้องมำโชว์ตัวท่ีสถำนทูตเพ่ือสแกนลำยนิ วมือทุกท่ำน) 
 หนังสือเดินทำงที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า  

 รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉำกหลังเป็นสขีำวเท่ำนั น ) 1.5 X 2.0 นิ ว จ ำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศท่ีจะเดินทาง  

 หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 

* ค้ำขำย หลักฐานทางการค้า เชน่ ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการค้าที่มีช่ือผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนท่ี
จะเดินทาง *พนักงำนและผู้ถือหุน้ หนังสือรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรบัรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY 

CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต 

*ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ 

  หลักฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชอีอมทัพย์เท่ำนั น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจำกออมทรัพย์และเอกสำรแสดงทำง
กำรเงินอื่นๆ สำมำรถยื่นแนบเพ่ิมเติมได้ ทั งนี เพ่ือให้หลักฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูตพร้อม 
Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ำ ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ตและหมายเลขบญัชี
เล่มเดียวกับส าเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า(ใช้เวลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วันท าการ) 
* เด็กต้องท าเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

*สาม-ีภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไมไ่ด้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมาย
ยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอ าเภอ 

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด 

 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 

 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 

 ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ำมี) 1 ชุด 

  กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถกูระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่าท่านจะถกูปฏิเสธวี
ซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ด้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

 หำกสถำนทูตมกีำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกายสภุาพ ทั้งนี้ทาง
บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่ง
เอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

 กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทตูยกเลิกวีซ่ำของท่ำน เนื่องจากการขอวี
ซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ท่ีจะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุเท่ำนั น การปฏิเสธวีซ่า
อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหัก
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้จะ
ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 
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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก.. 
ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริมทั่วโลก ที่เพิ่มควำมคุ้มครองได้มำกขึ น... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ  
* อ.บ. 1 หมำยถึง การเสียชีวิต การสญูเสยีอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  
Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 

** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย ส าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลา 7 วันแรก จากการเดินทางกลับประเทศไทย / 
2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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* ส าหรบัผู้เอาประกันภัย ทีม่ีอายุ 75 ปขีึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยทีร่ะบไุว้ในตาราง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจำ้หน้ำที่ ผู้ดูแลกำรจองทัวร ์ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง ไม่น้อยกวำ่  
1 สัปดำห์  และกรณุำช ำระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกส่งรำยชื่อผูเ้อำประกันภัยแล้ว 

ซื อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
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