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ทัวร์ล่องเรือส ำรำญ Costa Smeralda สเปน - อิตำลี - ฝรั่งเศส 11 วัน 8 คืน 
โดยสำยกำรบิน กำตำรแ์อร์เวย์ 

 
 

บำร์เซโลนำ - มหำวิหำรซำกรำดำฟำมิเลีย - มอนต์เซอร์รตั - กูเอลปำร์ค  
 ปัลมำ เดอ มำยอร์กำ - ซิวิคตำเวคเคีย - ทิโวลี - โรม - ลำ สเปเซีย  

 ชิงเกว แตรเ์ร  - โมนำโก - ชมเมืองเก่ำ - มำร์กเซย์  
 เพลิดเพลินกับกำรพักผ่อน และ สนุกสนำนกบักิจกรรมภำยในเรือ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

พักโรงแรม 1 คืน - พักบนเรือส ำรำญ 7 คืน / เดินทำงพร้อมเจ้ำหน้ำทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวก 
 

(กรุณำส ำรองที่น่ังล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพือ่ควำมสะดวกในกำรย่ืนวีซ่ำ) 
อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเชงเก้น ประมำณ 4,000 บำท (โปรดช ำระพร้อมค่ำมัดจ ำทัวร์) 

ไม่รวม ค่ำทิปหัวหน้ำทัวรร์ะหว่ำงกำรท่องเที่ยว โดยเฉลี่ย 100 บำท ต่อท่ำน ต่อวัน (หำกท่ำนประทบัใจใน
กำรเดินทำง) - ไม่รวม ค่ำทิปพนักงำนขับรถ (ประมำณ 14 EURO) 

 

เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
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ก ำหนดกำรเดินทำง วันท่ี 12-22 เม.ย. 63  รำคำเริ่มต้นที่ 92,900.-  ลดเหลือ 89,900.- (พักบนเรือ ห้องไม่มีหน้ำต่ำง) 
 

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ)  

วันที่2 
แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงโดฮำ - สนำมบินบำร์เซโลน่ำ - เขำมอนเซอร์รัต - เข้ำชมวิหำรซำนตำมำเรีย - เช็คอิน ลงเรือ
ส ำรำญ Costa Smeralda - Departure 19.00 PM 

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

วันที่4 At Sea (Cruising) อิสระให้ท่ำนพักผ่อน บนเรือส ำรำญหรูตำมอัธยำศัย 

วันที5่ 
Arrival 7.00 AM เรือเทียบท่ำชิวิคตำเวคเคีย - นครรัฐวำติกัน - มหำวิหำรเซนต์ปีเตอร์ - ชมด้ำนนอก สนำมกีฬำ
โคลอส - น้ ำพุเทรว่ี - ย่ำนบันไดสเปน - กลับข้ึนเรือส ำรำญ - Departure 19.00 PM 

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

วันที7่ 
Arrival 8.30 AM เรือเทียบท่ำ รฐัโมนำโค - เก็บภำพพระรำชวังแห่ง โมนำโค - ช้อปปิ้งสินค้ำแบรนด์ -  กลับข้ึนเรือ
ส ำรำญ - Departure 18.00 PM 

วันที่8 
Arrival 8.30 AM เรือจอดเทียบท่ำ มำร์กเซย์ - ชมเมือง - โบสถ ์Basilique Notre Dame de la Garde - ช้อป
ปิ้งย่ำนถนน Rue Saint Ferreol - Departure 17.00 PM 

วันที่9 
Arrival 8.00 AM เรือจอดเทียบท่ำ บำร์เซโลน่ำ - อ ำลำเรือส ำรำญ - ชมภำยใน Guell Park - มหำวิหำรซำกรำดำ 
แฟมิเลีย - เข้ำที่พัก 

วันที1่0 
มองต์จูอิค - ถ่ำยรูป สนำมฟุตบอลคัมป์นู - ช้อปปิ้งถนนลำรัมบลำส - ช้อปปิ้ง ลำ โรคค่ำ เอำท์เล็ท - สนำมบินบำร์
เซโลน่ำ 

วันที่11 แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงโดฮำ - กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 
 

วันอำทิตย์ที่ 12 เมษำยน 63 (1)     กรุงเทพฯ  
17.30 น. สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชั้น 4 เคำท์เตอร์ 

P/Q สำยกำรบินกำต้ำร์  แอร์เวย์ (QATAR  AIRWAYS ) โดยมีเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯคอยอ ำนวยควำมสะดวก ก่อนขึ้น
เครื่อง 

21.05 น. เหิรฟ้ำสู่ กรุงโดฮำ...โดยสำยกำรบินกำต้ำร์ แอร์เวย์ (QATAR  AIRWAYS ) เที่ยวบินที่  QR 839 
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วันจันทร์ที ่13 เมษำยน 63 (2)   โดฮำ - มอนเซอร์รัต - เรือส ำรำญ COSTA SEMERALDA  
00.40 น.     เดินทำงถึงกรุงโดฮำ ประเทศกำต้ำร์ (เพื่อแวะพักเปลี่ยนเครื่อง) 
01.40 น.     ออกเดินทำงสู่เมืองบำร์เซโลน่ำ โดยสำยกำรบิน กำต้ำร์ แอร์เวย์ (QATAR AIRWAYS) เที่ยวบินที่ QR 137 
07.35 น.     เดินทำงถึงเมืองบำร์เซโลน่ำ (BARCELONA) หลังผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกรแล้ว  

น ำท่ ำนดินทำงสู่  เ ขำมอน เซอร์ รั ต  (MONTSERRAT 
MOUNTAIN) ที่สูงถึง 1,236  เมตร  
น ำท่ำนเข้ำชมวิหำรซำนตำมำเรีย  (Santa Maria de 
Montserrat) อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งภำยในวิหำรมีศิลปกรรมที่
งดงำมตระกำรตำมำกมำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประติมำกรรม
รูปปั้นที่ตกแต่งบนอำคำรทั้งหลำยที่งดงำม ภำยในวิหำร 
ประดิษฐำนพระแม่มำรีด ำ (Black Madonna หรือThe 
Virgin of Montserrat) อยู่ซึ่งชำวสเปนซึ่งนับถือศำสนำคริสต์
คำทอลิกส่วนใหญ่ เขำมีควำมเชื่อว่ำภู เขำนี้ เป็นสถำนที่
ศักดิ์สิทธิ์ 

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ 
บ่ำย น ำท่ำนเช็ค-อิน ลงเรือส ำรำญที่ใหญ่ที่สุดในโลกล ำใหม่

ล่ำสุดของ “COSTA SMERALDA CRUISE” ซึ่งเป็นเรือ
ส ำรำญที่จะเปิดปฐมฤกษ์ในเส้นทำงล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ในปี 2019 เป็นเรือล ำใหญ่ที่สุดในตระกูลคอสต้ำ ด้วยระวำง
เรือขนำด 183,900 ตัน จุผู้โดยสำรได้กว่ำ 5,408  คน ห้องพัก 
1,628  ห้อง ชั้นโดยสำร 16 ชั้น พร้อมพนักงำนบนเรือกว่ำ 
1,000  คน สระว่ำยน้ ำที่ใหญ่อลังกำร พร้อม Entertainment Complex ต่ำงๆ มำกกว่ำเรือล ำอ่ืน // อิสระให้ท่ำน
พักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรือ  

19.00 น. เรือ COSTA SMERALDA CRUISE ออกจำกท่ำเรือบำร์เซโลน่ำ 
ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ ค่ ำนี้ พบกับกัปตันเรือและลูกเรือ พร้อมงำนเลี้ยง  

Welcome Night หรือ Captain Night สุดหรู  เพื่อเป็นกำรต้อนรับทุกท่ำนสู่เรือ COSTA SMERADA CRUISE  
(แต่งกำยแบบสำกล) 

**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่ำงเต็มท่ีกับกำรเดินทำงสุดแสนพิเศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE ** 
 
วันอังคำรที ่14 เมษำยน 63  (3)    ปัลมำ เดอมำยอร์กำ – ชมเมือง 
เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   
08.00 น. เรือจอดเทียบท่ำ ณ ท่ำเรือปัลมำ เดอ มำยอร์กำ (PALMA DE MALLORCA)  
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น ำท่ำนเที่ยวชมเมืองปัลมำ เดอ มำยอร์กำ (Palma de Mallorca) แห่งหมู่เกำะมำยอร์กำ (Mallorca) หมู่เกำะแสน
สวยในประเทศสเปน ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเกำะใหญ่ที่สุดในหมู่เกำะแบลีแอริก เมืองหลวงของเกำะคือ
เมืองปัลมำ เมืองซึ่งเป็นจุดหมำยปลำยทำงกำรท่องเที่ยวในวันหยุดที่ได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำก  

เที่ยง           บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย           ท่ำนเดินทำงสู่ มหำวิหำรเลอซู (La Seu, Cathedral of  

Palma) โบสถ์สไตล์โกธิคโรมันคำทอลิก บ้ำนคู่เมืองของเกำะ
มำยอร์กำ สร้ำงขึ้นตำมบัญชำของกษัตริย์เจมส์ที่ 1 แห่งอำรำ
กอนในปี ค.ศ. 1229 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ.1601 โดยใช้เวลำ
ร่วม 370 ปีในกำรก่อสร้ำง และได้มีกำรปรับปรุงตำมแบบ 
ฉบับของอันโตนิโอ เกำดี้ สถำปนิกและผู้ออกแบบผู้มีชื่อเสียง
แห่งเมืองบำร์เซโลนำ ในช่วงระหว่ำงปี ค.ศ.1901-1914  
น ำท่ำนเข้ำชมควำมงดงำมภำยในมหำวิหำรแห่งปัลมำ ชมควำมงำมของสถำปัตยกรรมสไตล์โกธิคโรมันที่ตกแต่งด้วย
สถำปัตยกรรมที่สวยงำม ตกแต่งด้วยกระจกลำยสีที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย จำกนั้นอิสระให้ท่ำนได้เดินเล่นและเก็บภำพ
ควำมสวยงำมของเมืองตำมอัธยำศัย หรือจะเลือกซ้ือของฝำก ของที่ระลึกที่มีจ ำหน่ำยมำกมำย 

16.00 น. น ำท่ำนเดินทำงกลับสู่ท่ำเทียบเรือ ปัลมำ เดอ มำยอร์กำ   
18.00 น. เรือออกเดินทำงจำกท่ำเทียบเรือ ปัลมำ เดอ มำยอร์ มุ่งหน้ำสู่ท่ำเทียบเรือมำร์กเซย (โพรวองซ์) อิสระให้ท่ำนพักผ่อน 

บนเรือส ำรำญหรูตำมตำมอัธยำศัย ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำรหรือนั่งเล่นในคลับ เลำจน์ หรือท ำกิจกรรมที่มี
ภำยในเรือส ำรำญมำกมำยได้ตำมใจชอบไม่ว่ำจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้ำนขำยสินค้ำปลอดภำษีบนเรือ (Duty Free) ส่วน
สันทนำกำรอื่นๆ อีกมำกมำย กิจกรรมควำมบันเทิงอันหลำกหลำยที่ท่ำนสำมำรถเลือกใช้บริกำรบนเรือส ำรำญ 

ค่ ำ  บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ  ณ  ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ // หลังอำหำรอิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำนกับ
  กิจรรมบนเรือ  

เรือเทียบฝั่งระหว่ำงเวลำ 08.00 น. – 18.00 น. กรุณำกลับลงเรือ 1 ช่ัวโมง ก่อนเรือออก 
**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่ำงเต็มที่กับกำรเดินทำงสุดแสนพิเศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE ** 

 
วันพุธที ่15 เมษำยน 63  (4)     ร่วมสนุกพักผ่อนกับกิจกรรม บนเรือส ำรำญสุดหรู 
เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   
                 อิสระให้ท่ำนพักผ่อน บนเรือส ำรำญหรูตำมอัธยำศัย ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำรหรือนั่งเล่นในคลับ  

เลำจน์ หรือท ำกิจกรรมที่มีภำยในเรือส ำรำญมำกมำยได้ตำมอัธยำศัย ไม่ว่ำจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้ำนขำยสินค้ำปลอด
ภำษีบนเรือ (DUTY FREE) และส่วนสันทนำกำรอ่ืนๆอีกมำกมำยกิจกรรมควำมบันเทิงอันหลำกหลำยที่ท่ำนสำมำรถ
เลือกใช้บริกำรบนเรือส ำรำญ เช่น  

Public Room :    บำร์ และเลำจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment :       ชมโชว์พิเศษที่ทำงเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลำจน์ บำร์ต่ำงๆหลำกหลำย 
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Sport Activities:       สระว่ำยน้ ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness :   ห้องสปำ ห้องสตรีม บิวตี้ ซำลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมำกมำย 
เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ 

 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและกิจกรรมบนเรือ 

 เรือ COSTA SMERALDA CRUISE ใหญ่*ใหม่*หรูหรำที่สุดในตระกูลคอสต้ำ 

 มีระวำงน้ ำถึง 183,900  ตัน 1,628  หอ้งพัก ทั้งหมด 16 ชั้น 

 ลงน้ ำครั้งแรก ตุลำคม 2019 

 กิจกรรมควำมบันเทิงที่ท่ำนสำมำรถเลือกใช้บริกำรบนเรือส ำรำญ(ฟรี ยก เว้นบำงรำยกำร) เช่น 

 บำร์และเลำจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต โรงภำพยนตร์  

 ชมโชว์พิเศษที่ทำงเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ 

 เลำจน์ บำร์ต่ำงๆ หลำกหลำย สไตล์ คำสิโน 

 ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม สระว่ำยน้ ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ 

 ห้องสปำ ห้องสตรีม บิวตี้ ซำลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมำกมำย 
ขั้นตอนในกำร CHECK IN เรือ 

- เตรียมพำสปอร์ตของทุกท่ำนให้พร้อม / เอกสำรห้อง (ทำงบริษัทจะเป็นผู้ด ำเนินกำรเอกสำรและน ำให้ท่ำนในช่วง
เช็คอิน) 

- หลังจำกท ำกำร check-in แล้วลูกค้ำจะได้รับ บัตร CRUISE PASS บัตรใบนี้ใช้ส ำหรับใช้จ่ำยบนเรือ ท่ำนสำมำรถ
เลือกให้ช ำระเป็นเงินสดหรือตัดผ่ำนบัตรเครดิตได้ 
- หลังจำกนั้นเชิญท่ำนเข้ำพักห้องและท ำกิจกรรมบนเรือ ตำมอัธยำศัย 

ค่ ำ  บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ  ณ  ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ 
หลังอำหำรอิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำนกับกิจรรมบนเรือ 

**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่ำงเต็มท่ีกับกำรเดินทำงสุดแสนพิเศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE ** 
 

วันพฤหัสฯที ่16 เมษำยน 63  (5)  ชิวิคตำเวคเคีย - กรุงโรม - กรุงวิติกัน - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ 
                                              สนำมกีฬำโคลอสเซียม - น้ ำพุเตรวี - บันไดสเปน 
เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   
07.00 น. เรือจอดเทียบท่ำ ณ ท่ำเรือชิวิคตำเวคเคีย  

น ำท่ำนเดินทำงสู่ นครรัฐวำติกัน “ประเทศเอกรำช” หรือ “รัฐอิสระที่เล็ก
ที่สุดในโลก” มีเนื้อที่ประมำณ 250 ไร่ เป็นที่ประทับของ พระสันตะปำปำ 
ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแห่งศำสนำคริสต์ นิกำยโรมันคำทอลิก  
จำกนั้นน ำท่ำนต่อคิวเข้ำชมในส่วนของ“ มหำวิหำรเซนต์ปีเตอร์ ” 
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(St.Peter's Basilica) ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้ำงที่ใหญ่และส ำคัญที่สุดในนครรัฐวำติกัน เป็นสถำนที่ศักดิ์สิทธ์ของพระศำสน
จักรโรมันคำทอลิกที่มีขนำด “ ใหญ่ที่สุดในโลก ” ได้รับกำรออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” ภำยในมหำวิหำร
ประดับประดำไปด้วยงำนศิลปะชิ้นเอกมำกมำย อำทิเช่น “ ปิเอต้ำ ” (The Pieta) รูปแกะสลักหินอ่อนแม่พระมำรีย์อุ้ม
พระศพของพระเยซูเจ้ำไว้บนตัก ผลงำนของไมเคิลแองเจโล ได้แกะสลักหินอ่อนงำนชิ้นนี้เมื่อเขำอำยุ 25 ปี และยังเป็น
งำนชิ้นเดียว ที่ไมเคิลแองเจลโลแกะสลักชื่อตัวเอง   
น ำท่ำนชมสนำมกีฬำโคลอสเซียม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก (เก็บภำบจำกด้ำนนอก) ที่สร้ำงขึ้นมำเพ่ือเป็น
สัญลักษณ์แห่งอ ำนำจของ “จักรพรรดิเวสปำเรียน ” Vespasian เริ่มสร้ำงขึ้นเมื่อ ค.ศ. 72 แล้วเสร็จปี ค.ศ. 80 ในสมัย
ของ Titus บุตรชำยของจักรพรรดิ์เวสปำเรียน โดยโคลอสเซียมแห่งนี้ได้รับกำรยกย่องให้เป็นมรดกของชำวโรมันโบรำณ 
เด่นในแง่สถำปัตยกรรม และควำมยิ่งใหญ่ที่สำมำรถจุคนได้ถึง 50,000 
ผ่ำนชมกรุงโรมชม “จัตุรัสเวเนเซีย” (Piazza Venezia) จตุรัสที่ยิ่งใหญ่ใจกลำงกรุงโรม ผ่ำนชมระเบียงปำลำสโซ 
สถำนที่ใช้กล่ำวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกำสต่ำงๆ “อนุสำวรีย์พระเจ้ำวิคเตอร์ เอ็มมำนูเอ็ลที่ 2” ซึ่งได้ชื่อว่ำเป็น
พระบิดำของชำวอิตำลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มำของ “ถนนทุกสำยมุ่งสู่กรุงโรม” 
จำกนั้นผ่ำนชมร่องรอยของศูนย์กลำงแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์  “โรมันฟอรั่ม”   

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย            น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของ “น้ ำพุเตรวี่” น้ ำพุเตรวี่นี้ถือ 
  เป็นผลงำนชิ้นเอกที่สร้ำงควำมประทับให้กับนักท่องเที่ยว 

ทั่วโลก ส่วนกลำงของน้ ำพุนั้นมีรูปปั้นของเทพเจ้ำเนปจูนขี่
รถม้ำติดปีกแสดงถึงควำมมีสุขภำพที่แข็งแรงและควำมอุดม
สมบูรณ์ของอำณำจักร  
จำกนั้นเดินทำงสู่ “ ย่ำนบันไดสเปน ” สถำนทีท่่องเที่ยวที่
มีชื่อเสียง และเป็นสัญลักษณ์อีกอย่ำงหนึ่งของกรุงโรม ซ่ึง
บริเวณนี้เต็มไปด้วยสถำปัตยกรรมโรมันที่สวยงำมและร้ำน
ขำยของที่ระลึกแบรนด์เนมชื่อดังนำนำชนิด มีเวลำให้ท่ำนได้เดินเที่ยวชมเมือง หรือช้อปปิ้งสินค้ำตำมอัธยำศัย 

17.00 น. น ำท่ำนเดินทำงกลับสู่เรือส ำรำญ 
19.00 น. เรือออกเดินทำงจำกท่ำเทียบเรือ ชิวิคตำเวคเคีย เพื่อมุ่งหน้ำสู่ ท่ำเรือลำ สปีเซีย 
ค่ ำ  บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ  ณ  ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ 

หลังอำหำรอิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำนกับกิจรรมบนเรือ  
เรือเทียบฝั่งระหว่ำงเวลำ 08.00 น. – 19.00 น. กรุณำกลับลงเรือ 1 ช่ัวโมง ก่อนเรือออก 

**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่ำงเต็มที่กับกำรเดินทำงสุดแสนพิเศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE ** 
วันศุกร์ที ่17 เมษำยน 63 (6)  ลำ สเปเซีย – ชิงเกว่ แตร์เร่ (หมู่บ้ำนทั้งห้ำ) – ปิซ่ำ – หอเอนปิซ่ำ 
เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   
08.30 น. เรือจอดเทียบท่ำ ณ ท่ำเทียบเรือเมืองลำ สเปเซีย น ำท่ำน นั่งรถไฟสู่ ชิงเกว่ แตร์เร (Cinque Terre) หมู่บ้ำนเล็กๆ 
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ทั้งห้ำ ที่ตั้งอยู่บนชำยฝั่งริเวียร่ำ ของอิตำลี CINQUE TERRE มีควำมหมำยว่ำ “ห้ำดินแดน” (FIVE LANDS) 
ประกอบด้วย หมู่บ้ำนห้ำแห่ง ได้แก่ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ 
RIOMAGGIORE โดยทั้งห้ำหมู่บ้ำนนี้มีหุบเขำล้อมรอบ ประกอบกันเป็นส่วน
หนึ่งของอุทยำนแห่งชำติฯ และได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจำก
องค์กำรยูเนสโก้อีกด้วย แวะชมควำมงำมของหมู่บ้ำนริโอแมกจิโอเร 
(RIOMAGGIORE) เป็นหมู่บ้ำนเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ และมีบรรยำกำศเหมือน
เมืองตุ๊กตำ บ้ำนเรือนที่ตั้งลดหลั่นกันบนหน้ำผำที่ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจี
ตัดกับน้ ำทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ ท ำให้กลำยเป็นสถำนที่
ท่องเที่ยวยอดฮิตแห่งหนึ่งอย่ำงไม่ต้องสงสัย อิสระให้ท่ำนชมควำมงดงำม และถ่ำยภำพตำมอัธยำศัย น ำท่ำนเดินทำงสู่
เมืองปิซ่ำ 

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
น ำคณะเปลี่ยนเป็นรถ Shutter Bus เข้ำชมควำมมหัศจรรย์ของ 
“หอเอนแห่งเมืองปิซ่ำ” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ถูกสร้ำงด้วย
หินอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเริ่มสร้ำงเมื่อปี ค.ศ.1174 แล้วเสร็จ
เมื่อ ค.ศ.1350 ใช้เวลำก่อสร้ำงนำนถึง 176 ปี พร้อมชมควำมสวยงำม
ของ“หอสวดมนต์ที่สร้ำงในสไตล์โรมันเนสก์ ” จตุรัสดูโอโมแห่งปิซำ
ได้รับเลือกโดยองค์กำรยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เม่ือปี 
ค.ศ. 1987  เมืองแห่งนี้ยังเป็นบ้ำนเกิดของนักวิทยำศำสตร์ และนักดำรำศำสตร์เอกของโลก “กำลิเลโอ” ซึ่งเขำได้
พิสูจน์กฎกำรณ์ดึงดูดของโลกโดยปล่อยวัตถุให้ตกมำจำกที่สูงเขำสังเกตพบว่ำ  ไม่ว่ำวัตถุหนักหรือเบำ ต่ำงตกถึงพ้ืนดิน
พร้อมกัน และให้ชำวโลกรู้ โดยท ำกำรทดลองปล่อยลูกบอลจำกหอเอนปิซ่ำแห่งนี้ และเขำยังเป็นคนแรกที่ใช้
กล้องโทรทัศน์ (Telescope) ส่องดูดำวเมื่อประมำณ 400 ปีก่อนและได้ประกำศสิ่งที่ค้นพบซึ่งท้ำทำยควำมเชื่อของคน
ในสมัยนั้นซึ่งเชื่อกันว่ำโลกเป็นศูนย์กลำงของสุริยะจักรวำลแต่กำลิเลโอยืนยันว่ำดวงอำทิตย์ต่ำงหำกเป็นศูนย์กลำงของ
สุริยะจักรวำล จนท ำให้เขำถูกจับคุมขังในที่สุด 

19.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเทียบเรือเมืองลำ สเปเซีย 
20.30 น. เรือออกเดินทำงจำกท่ำเทียบเรือลำ สเปเซีย เพื่อมุ่งหน้ำสู่ ท่ำเรือซำโวนำ (Savona)  
ค่ ำ  บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ  ณ  ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ  

หลังอำหำรอิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำนกับกิจรรมบนเรือ  
เรือเทียบฝั่งระหว่ำงเวลำ 08.00 น. - 20.30 น. กรุณำกลับลงเรือ 1 ช่ัวโมง ก่อนเรือออก 

**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่ำงเต็มที่กับกำรเดินทำงสุดแสนพิเศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE ** 
วันเสำร์ที ่18 เมษำยน 63 (7)  ซำโวนำ - มอนติ คำร์โล (โมนำโก) - อิสระช้อปปิ้ง 
เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   

น ำท่ำนเดินทำงสู่ มลรัฐโมนำโก รัฐอิสระที่ตั้งอยู่ทำงตอนใต้ของฝรั่งเศส ชมเมืองมอนติคำร์โล เมืองหลวงของประเทศ
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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
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โมนำโก ซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ำผู้ครองแคว้นตั้งอยู่บนหน้ำผำสูง 60 เมตร ตำมสไตล์ชัยภูมิของอัศวินในยุคกลำง 
น ำท่ำนเก็บภำพพระรำชวังแห่ง โมนำโค ซึ่งเป็นที่ประทับของประมุขแห่งรัฐโมนำโคในปัจจุบัน เข้ำชมภำยในวิหำรโมนำ
โค ที่สร้ำงในรูปแบบนี้โอโรมำนซ์ เป็นที่ฝังพระศพของเจ้ำหญิงเกรซ
แห่งโมนำโกและเจ้ำชำยเรนิเยร์ พระสวำมี เก็บภำพด้ำนหน้ำของ
คำสิโน และโรงแรมเดอะปำรีส์ โรงแรมสุดหรูของมอนติคำร์โล ชม
ควำมหรูหรำแบบสุดๆของเมืองนี้ เดินเล่นไปตำมทำงเดินในเมือง ซึ่ง
สองข้ำงทำงเต็มไปด้วยอำคำรบ้ำนเรือนร้ำนค้ำ ที่มีรูปแบบ
สถำปัตยกรรมอันงดงำม อิสระทุกท่ำนช้อปปิ้งสินค้ำแบรนด์เนม อำทิ 
LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ  

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
14.30 น. ได้เวลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงกลับสู่ท่ำเรือซำโวนำ 
18.00 น. เรือออกเดินทำงจำกท่ำเทียบเรือมำร์กเซยย์ มุ่งหน้ำสู่ท่ำเทียบเรือมำร์กเซย ์
ค่ ำ  บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ  ณ  ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ  

หลังอำหำรอิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำนกับกิจรรมบนเรือ  
เรือเทียบฝั่งระหว่ำงเวลำ 08.00 น. - 18.00 น. กรุณำกลับลงเรือ 1 ช่ัวโมง ก่อนเรือออก 

**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่ำงเต็มที่กับกำรเดินทำงสุดแสนพิเศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE ** 
 
วันอำทิตย์ที ่19 เมษำยน 63 (8)  มำร์เซย ์– อิสระชมเมือง 
เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   
08.30 น. เรือจอดเทียบท่ำ ณ ท่ำเทียบเรือมำร์กเซย์ (โพรวองซ์) ประเทศ

ฝรั่งเศส อิสระทุกท่ำนชม “เมืองมำร์เซย์” (Marseille) เมืองท่ำที่
ส ำคัญของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองชำยหำดริเวียร่ำที่งดงำม ซึ่งได้
ชื่อว่ำเป็นประตูเมดิเตอร์เรเนียนของฝรั่งเศส มำร์เซย์เป็นเมืองท่ำทำง
ตอนใตท้ี่ส ำคัญที่สุดของฝรั่งเศสเป็นด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองและกำรค้ำ
นับตั้งแต่ก่อตั้งโดยชำวกรีกประมำณ 600 ปีก่อนคริสตกำล กลำงใจ
เมืองมีโบสถ ์Basilique Notre-Dame-de-la-Garde เป็นโบสถ์ Romanesque-Byzantine สถำนที่ส ำคัญทันสมัย 

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ 
อิสระทุกท่ำนเดินเลือกซ้ือสินค้ำต่ำงๆตำมอัธยำศัย ในย่ำนถนน Rue Saint Ferreol หรือย่ำนถนน Rue Paradis  
เป็นถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองมำร์เซย์  

16.00 น. กลับสู่เรือส ำรำญ COSTA SERALDA 
17.00 น. เรือออกเดินทำงจำกท่ำเทียบเรือมำร์กเซย์ มุ่งหน้ำสู่ท่ำเทียบเรือบำร์เซโลนำ 
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ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ พิเศษค่ ำคืนก่อนกำรจำกลำ งำนเลี้ยงอ ำลำของกัปตันเรือ  
(แต่งกำยแบบสำกล) 

หลังอำหำรอิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรือ 

หมำยเหตุ** ในคืนนี้หัวหน้ำทัวร์จะแจก ป้ำยผูกกระเป๋ำส ำหรับน ำลงจำกเรือให้แก่ทุกท่ำน และในตอนกลำงคืนให้น ำกระเป๋ำของ
ท่ำนไว้หน้ำห้องไปตั้งแต่กลำงดึกแล้วพนักงำนจะน ำกระเป๋ำของท่ำนไปเตรียมไว้ และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆที่ท่ำนใช้จ่ำย
บนเรือ  จะถูกส่งมำให้ท่ำนตรวจเช็คและช ำระในวันรุ่งขึ้น 

เรือเทียบฝั่งระหว่ำงเวลำ     08.30 น. – 17.00 น. กรุณำกลับลงเรือ 1 ช่ัวโมง ก่อนเรือออก 
**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่ำงเต็มที่กับกำรเดินทำงสุดแสนพิเศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE ** 

 
วันจันทร์ที ่20 เมษำยน 63 (9)  บำร์เซโลนำ –-ปำร์คกูเอล – ซำกรำด้ำ 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   
08.00 น. เรือจอดเทียบท่ำที่ท่ำเรือบำร์เซโลน่ำ  

น ำท่ำนเช็คเอำท์ออกจำกเรือส ำรำญ พร้อมรับกระเป๋ำสัมภำระ น ำท่ำน
เดินทำงสู่ GUELL PARK (ชมภำยใน) เป็นคอมเพล็กซ์สวนที่มีองค์ประกอบ
ด้ำนสถำปัตยกรรม ตั้งอยู่บนเขำเอลกำร์เมล ในเขตกรำเซีย เมืองบำร์เซโลนำ 
ออกแบบโดยสถำปนิกชำว คำตำลัน อันตอนี เกำดี และสร้ำงตั้งแต่ปี ค.ศ.
1900 -1914  มีพ้ืนที่ครอบคลุม 0.1718  ตร.กม ท ำให้เป็นหนึ่งในงำนด้ำนสถำปัตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปใต้ 
โครงกำรนี้เป็นส่วนหนึ่งในสถำนที่ตั้งมรดกโลกทีเ่ป็นงำนของ  อันตอนี เกำด ี 

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชมภำยในมหำวิหำรซำกรำดำ แฟมิเลีย (Sagrada 

Familia) สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้ำง
อย่ำงสวยงำมแปลกตำ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1882 เป็นผลงำนชั้นยอดที่แสดงถึง
อัจฉริยภำพของ อันโตนีโอ  เกำดี (ANTONIO GAUDI) สถำปนิกผู้เลื่องชื่อ 
มหำวิหำรแห่งนี้   

ค่ ำ  บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 
พักที่:      FIRA CONGRESS                                                                               หรือระดับเทียบเท่ำ 
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วันอังคำรที ่21 เมษำยน 63 (10)  บำร์เซโลนำ - มองต์จูอิค - คัมป์นู - ลำลัมบลำ - ลำโรคค่ำ 
เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ภัตตำคำร 

น ำท่ำนขึ้นสู่จุดชมทิวทัศน์รอบตัวเมือง บนยอดเขำ 
“มองต์จูอิค” (Montjuic) เป็นเนินเขำในบำร์เซโลน่ำ 
ที่มีทัศนียภำพอันงดงำม ทำงด้ำนตะวันออกของเนินเขำ
ยังมีหน้ำผำสูงชันซึ่งท ำหน้ำที่เป็นดั่งก ำแพงเมือง ส่วน
ด้ำนบนเป็นที่ตั้งของป้อมปรำกำรหลำยแห่ง  
แวะถ่ำยรูปด้ำนหน้ำของ “สนำมฟุตบอลคัมป์นู” 
Camp Nou สนำมฟุตบอลสโมสร “ทีมเจ้ำบุญทุ่มบำร์
เซโลนำ” หรือคุ้นเคยในอีกชื่อว่ำ “บำร์ซ่ำ” สโมสร
ฟุตบอลบำร์เซโลนำเป็นผู้ชนะเลิศในถ้วยยุโรปและสเปนอย่ำงมำกมำย เป็นสโมสรสเปนที่ประสบควำมส ำเร็จและมี
ควำมยิ่งใหญ่ระดับโลก ซึ่งมีนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงระดับโลกมำกมำย อำทิเช่น เมสซี่,หลุยส์ ซัวเรซ ฯลฯ   
น ำท่ำนสู่ ถนนช้อปปิ้งสำยใหญ่ของบำร์เซโลนำ ถนนลำรัมบลำส (La Ramblas) ย่ำนที่มีชื่อเสียงที่สุดของบำร์เซโล
นำแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัย ถนนสำยเล็กๆ ที่มีควำมยำวเพียง  1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่ำ
ประทับใจทั้งกลำงวันและกลำงคืน อิสระใหท้่ำนได้ช้อปปิ้งตำมอัธยำศัย ท่ำนสำมำรถเลือกซื้อสินค้ำและเสื้อผ้ำแบรนด์
เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปปิ้งสินค้ำแบรนด์เนมชั้นน ำซึ่งมีร้ำน ตั้งอยู่ตลอดแนวถนน 
Passeig de gracia ท่ำนสำมำรถเลือกซื้อสินค้ำอำทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ 

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย            น ำท่ำนสู่ ลำ โรคค่ำ เอำท์เล็ท (La Roca Village Shopping Center) เอำท์เล็ทแบรนด์เนมขนำดใหญใกล้เมือง 

บำร์เซโลนำ มีสินค้ำแบรนด์เนมมำกมำย อำทิ Camper, Coach, Gucci, Guess, G-Star, Lacoste, Loewe, 
MaxMara, Ray Ban, Samsonite, Tag Heuer, Timberland, Versace, etc. อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้งตำมอัธยำศัย 
จำกนั้นได้เวลำอันสมควรน ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 

21.35 น. เหินฟ้ำสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน กำต้ำร์ แอร์เวย์ QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR 142 
วันพุธที ่22 เมษำยน 63 (11)  โดฮำ – กรุงเทพฯ 
05.25 น. เดินทำงถึงกรุงโดฮำ ประเทศกำต้ำร์  
07.15 น. ออกเดินทำงสู่งกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน กำต้ำร์ แอร์เวย์ (QATAR AIRWAYS) เที่ยวบินที่ QR 832 
17.45 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจมิรู้ลืม 

หมำยเหตุ...โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ กำรจรำจร กำรล่ำช้ำของ
สำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น  เพ่ือควำมเหมำะ และควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง บริษัท
ฯ ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผู้น ำทัวร์ มีอ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้กำรตัดสินใจ จะค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ ควำมเหมำะสม 
และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคัญ 
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ค ำแนะน ำ  ส ำหรับผู้เดินทำงที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนำมบินที่ทริปเดินทำง และ/หรือ จ ำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือกำร
เดินทำงรูปแบบอ่ืนๆ มำยังสนำมบินที่ทริปเดินทำง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภำยในประเทศ / ระหว่ำงประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ
ซื้อตั๋วรถโดยสำร ฯลฯ หรือมีกำรจองห้องพัก ล่วงหน้ำก่อนวันเดินทำงจริง  ควรสอบถำมยอดจองทัวร์ และตำรำงเวลำกำรเดินทำง
ของทัวร์ที่ท่ำนจอง ที่แน่นอนจำกเจ้ำหน้ำที่เป็นลำยลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นกำรป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลำดขึ้นกับท่ำนในภำยหลัง 

              ทั้งนี ้ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่อำจเกิดข้ึน หำกท่ำนได้มีกำรจองกำรเดินทำงดังกล่ำวมำยัง 

สนำมบินที่ทริปเดินทำง โดยยังไม่ได้รับกำรยืนยันเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกทำงบริษัทฯ 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 

 ค่ำตัว๋เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-บำเซโลน่ำ-กรุงเทพฯ 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ช ำนำญเส้นทำง 
 ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
 ค่ำประกันอุบัติเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรรมธรรม์) หำกอำยุเกิน 75 ปี ท่ำน ต้องซื้อ

ประกันเพิ่ม 
 บริกำรขนสัมภำระขึ้น-ลงเรือส ำรำญ 
 รวมค่ำห้องพักแบบด้ำนในไม่มีหน้ำต่ำง ค่ำภำษีท่ำเรือและค่ำอำหำรภำยในเรือ 
 ค่ำทิปบริกร ที่คอยบริกำรท่ำนในเรือ (70 EURO)  
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำยุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ 4,000 บำท ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำ
ท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3 % 
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, ค่ำเครื่องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน 
งดแถมกระเป๋ำ 

ผู้ใหญ่ 
พักห้องละ 2 ท่ำน 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ป ี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน (เตียงเสรมิ)  

  พักเดี่ยว 

12-22 เมษำยน 2563 
92,900 

ลดเหลือ 89,900 
92,900 

ลดเหลือ 89,900 
82,900 35,900 

คณะออกเดินทำงเม่ือมีจ ำนวน 15 ท่ำนขึ้นไปเท่ำนั้น 

****หำกต้องกำรห้องพักแบบ BALCONY วิวทะเลและมีระเบียงจ่ำยเพิ่มท่ำนละ 19,900 บำท **** 
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 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ระหว่ำงกำรท่องเที่ยว โดยเฉลี่ย 100 บำท / ท่ำน / วัน(หำกท่ำนประทับใจในกำรเดินทำง) 
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถ (14 EURO)  
 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 

เงื่อนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณำช ำระค่ำมัดจ ำทัวร์ 30,000 บำท/ท่ำน ภำยใน 2 วันท ำกำรนับจำกวันจองทัวร์  พร้อมส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง (ที่ไม่
หมดอำยุภำยใน 6 เดือน นับจำกวันเริ่มเดินทำง/หนังสือเดินทำงเล่มใหม่สำมำรถเดินทำงได้เลย)  และหลักฐำนโอนเงินมำได้ที่  
Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 30 วันท ำกำร (ในช่วงปกติ) หรือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 35 วัน
ท ำกำร (ในช่วงเทศกำล หรือเมื่อสำยกำรบินเร่งออกบัตรโดยสำร) หรือตำมวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำร
เดินทำง  
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปได้อย่ำงน้อย 15 ท่ำน และ
หรือ ผู้ร่ำวมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 15 ท่ำน ซึ่งในกรณีนี้ ทำงบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจัดหำคณะทัวร์อ่ืนให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เนื่องจำกรำยกำรทัวร์นี้เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิ์กำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำและออก
ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ 
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

หมำยเหตุ 
* ทำงบริษัทจะท ำกำรยื่นวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ำรองท่ีนั่งครบ 15 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต 
 เนื่องจำกบริษัทจะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆที่เป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป, ประกันกำร 
เดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยื่นวีซ่ำให้กับทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง  
* หำกในช่วงท่ีท่ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำเต็ม ทำงบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยว ซึ่งทำงท่ำนจะต้อง 
เดินทำงมำยื่นวีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทคอยดูแล และอ ำนวยควำม 
สะดวก  
* เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผู้ก ำหนดออกมำ มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก ำหนด ท่ำนที่มีควำม 
ประสงค์จะยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณำจัดเตรียมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร 
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พิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น มิได้เป็นผู้พิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กับ 
ทำงท่ำน 
* กรณีวีซ่ำที่ท่ำนยื่นไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงท่ีเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 
-  ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำรทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแม้ว่ำจะผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 
-  ค่ำมัดจ ำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมำจริง ณ วันยื่นวีซ่ำ ซ่ึงต๋ัวเป็นเอกสำรท่ีส ำคัญในกำรยืน่วซ่ีำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร 
พิจำรณำ ตั๋วเครื่องบินถ้ำออกตั๋วมำแล้วจะต้องท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่วน และส่วนที่เหลือจะ 
คืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตั๋วท่ำนจะเสียแต่ค่ำมัดจ ำตั๋วตำมจริงเท่ำนั้น 
-  ค่ำห้องพักในเรือ ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจ ำห้องพักทุกคืน ของกำร 
เดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันที่เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริษัทฯจะแจ้งให้ท่ำนทรำบ และมี 
เอกสำรชี้แจงให้ท่ำนเข้ำใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำรต่อรองระหว่ำงบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่ำงประเทศหรือโรงแรมที่พัก 
ต่ำงประเทศเพื่อท่ีจะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้ำเป็นส ำคัญ) 
* หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 100% 
* ทำงบริษัทเริ่มต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศ และจะ 
ส ำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้ 
 เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษัท ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ำรอง 
ยำนพำหนะ 

 

เงื่อนไขกำรยกเลิก   

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 50 วันท ำกำร - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุด หรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำ
กับสำยกำรบิน หรือ กรุ๊ปที่มีกำรกำรันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอเงิน
คืนได ้
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วันท ำกำรขึ้นไป – เก็บค่ำใช้จ่ำย 30,000 บำท 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 35 วันท ำกำร – เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100% 
 หำกท ำกำรมัดจ ำทัวร์เรียบร้อยแล้วจะมีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึ้น 20,000 บำทไม่สำมำรถคืนเงินได้ไม่ว่ำกรณีใดๆ (ค่ำมัดจ ำเรือ)  
 

ผู้เดินทำงที่ประสงค์จะขอคนืหนังสือเดินทำงที่ผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำแล้ว กอ่นวนัเดินทำง 
จะต้องช ำระค่ำเดินทำงส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพำะกรณีที่สถำนฑตูปล่อยเล่มคืนมำแล้วเทำ่นั้น) 
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เพ่ือกำรเดินทำงอย่ำงอุ่นใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก..ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริมที่เพ่ิมควำมคุ้มครองได้มำกขึ้น... 

ควำมคุ้มครอง / Coverage 

จ ำนวนเงินควำมคุ้มครอง / Sum Insured 

เดินทำงท่ัวโลก / Worldwide Plus เดินทำงในเอเชีย / Asia Plus 

Basic Silver Gold Platinum Basic Silver Gold Platinum 

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

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

2. ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัตเิหตุและสขุภำพ / Medical 
Expenses 

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

2.1 กำรรักษำพยำบำลต่อเนือ่งในประเทศไทย** / Follow-up 
treatment in Thailand 

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

2.2 กำรรับกำรรกัษำพยำบำลครั้งแรกในประเทศไทย*** / 
Medical treatment in Thailand 

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

3. กำรเคลื่อนย้ำยฉุกเฉินและกำรส่งศพกลบัประเทศ / 
Evacuation and repatriation 

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

4. กำรบริกำรควำมชว่ยเหลือทำงกำรแพทย์ฉุกเฉิน / 
Emergency Medical Assistance         
4.1 กำรเย่ียมผูเ้อำประกนัภัยในต่ำงประเทศ / 
Compassionate visit 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

4.2 กำรส่งตวัผู้เยำวก์ลับประเทศ / Return of minor X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

4.3 กำรคน้หำ กำรช่วยชีวิต และกำรกู้ภัย / Search, rescue 
and recovery 

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

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

6. กำรลดจ ำนวนวนัเดินทำง / Trip curtailment X X 100,000 100,000 X X 100,000 100,000 

7. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของสมัภำระในกำรเดินทำง / 
Loss or damage of personal baggage 

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

8. กำรล่ำช้ำของกำรเดนิทำง / Cover of delay 
        

8.1 กำรล่ำช้ำของระบบขนส่งมวลชน / Delays in means of 
public transport 

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

8.2 กำรล่ำช้ำของสมัภำระ / Delayed collection of 
baggage 

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

8.3 กำรจีโ้ดยสลัดอำกำศ / Hijack X X 50,000 50,000 X X 50,000 50,000 

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

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

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

11. ควำมรับผิดส่วนแรกส ำหรับรถเช่ำ / Rental car excess X X 10,000 20,000 X X 10,000 20,000 

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

13. เงินชดเชยรำยได้ระหว่ำงรักษำตวัในโรงพยำบำล
ต่ำงประเทศ / Overseas hospitalization benefit 

X 
1,000 per 
day max 
10,000 

2,000 per 
day max 
20,000 

3,000 per 
day max 
30,000 

X 
1,000 per 
day max 
10,000 

2,000 per 
day max 
20,000 

3,000 per 
day max 
30,000 

หมำยเหต ุ

        * อ.บ. 1 หมำยถึง กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวร สิน้เชงิจำกอุบัติเหตุ / Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability.  
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ำยค่ำใช้จำ่ย ส ำหรับกำรรักษำพยำบำลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลำ 7 วันแรก จำกกำรเดินทำงกลับประเทศไทย / 2.1, 2.2 The company shall pay such costs 
incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศพลัส (เดินทำงทัว่โลก / เดินทำงเอเชีย) 

จ ำนวนวันเดินทำง (วัน) Trip Duration (Days) 
เดินทำงทั่วโลก / Worldwide Plus เดินทำงในเอเชีย / Asia Plus 

Basic Silver Gold Platinum Basic Silver Gold Platinum 
แผนรำยเที่ยว / Single-Trip 

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

แผนรำยป ีเดินทำงไม่จ ำกัดคร้ัง แต่ละครั้งไม่เกินจ ำนวนวนัที่ระบุ / Annual Multi-Trip, max length per trip ass per pland Selected 
Annual (max 31 dats) 2000 2450 4000 5700 1200 1992 2850 4400 
Annual (max 60 dats) 2500 3120 4800 7400 1600 2591 3700 6400 
Annual (max 90 dats) 3600 4225 5800 10000 1900 3200 5000 8700 
Annual (max 120 dats) 5750 6427 9000 13990 2650 4038 7100 12210 
Annual (max 365 dats) 15500 19000 26200 44000 5925 10785 22000 35150 

* เบี้ยประกันภัยข้ำงต้น ส ำหรับผู้เอำประกันอำยุไม่เกิน 75 ปี รวมภำษีอำกรแสตมป์แล้ว / Premium shown is for insured up to 75 yrs of age includes tax and stamp. 

* ส ำหรับผู้เอำประกันภัยที่มีอำยุ 76 ปีข้ึนไป เบีย้ประกันภัยจะเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่ำของเบี้ยประกันภัยที่ระบุในตำรำง / For insured 76 yrs and above, premium will  be two times the amount shown 
in the table. 

ควำมคุ้มครองพิเศษ / Special Coverages 
 

 
 

        

         

         

         

         

         

         
         

         

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

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
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เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอวีซ่ำ VISA  (ต้องมำโชว์ตัวที่สถำนทูตเพื่อสแกนลำยนิ้วมือทุกท่ำน) 

* หนังสือเดินทำงที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน และมีหน้ำพำสปอร์ตว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ  
* รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำนั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ ำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทำง  
* หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* ค้ำขำย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำที่มีชื่อผู้เดินทำง อำยุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน
นับจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำอังกฤษ  ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำ
ว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต 
*ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนังสือรับรองจำกต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภำษำอังกฤษ 
* หลักฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่ำนั้น ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพย์และเอกสำร
แสดงทำงกำรเงินอ่ืนๆ สำมำรถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ที่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละ
สถำนทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ำ ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกดชื่อให้ตรงกับ
หน้ำพำสปอร์ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับส ำเนำที่ท่ำนจะใช้ยื่นวีซ่ำ (ใช้เวลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วันท ำกำร) 
* เด็กต้องท ำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำม-ีภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 
* กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ง หรือบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงท้ังสองคน 
ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่งจดหมำยต้องออกโดยที่ว่ำกำรอ ำเภอ 
* ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด 
* ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
* ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
* ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ำมี) 1 ชุด 
* กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวรและถึงแม้ว่ำท่ำนจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  
* หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกำยสุภำพ 
ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริษัทใคร่
ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน  
* กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน 
เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ  
* ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุ
เท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำร
เดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้จะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็นหลัก 
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