
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

บาร์เซโลน่า - มหาวหิารซากราด้า ฟามเิลยีร์ - ปัลมา เดอ มายอร์กา - ชมมหาวหิารเลอซู - ฝร่ังเศส – มาร์กเซย์ 
โพรวองซ์ - ชิงเกว่ แตร์เร่ - หอเอนเมืองปิซ่า - กรุงโรม - กรุงวาติกนั - น า้พเุทรวี ่- บันไดสเปน - โคลอสเซียม 
มอนติ คาร์โล - โมนาโค - ชมววิเนินเขา Montjuïc – ช้อปป้ิงถนนลารัมบลา - ช้อปป้ิงเอาท์เลท็ La Roca 

เพลดิเพลนิกบัการพกัผ่อนและสนุกสนานกบักจิกรรมภายในเรือ 



 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

01-10 มี.ค. 2563  
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัอาทิตย์ที่ 1 มี.ค.63(1) กรุงเทพมหานคร  
17.30 พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที ่

จากทางบริษัทคอยอ านวยความสะดวก 
20.45 ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเทีย่วบินที ่QR833 

วนัจนัทร์ที่ 2 มี.ค.63(2) โดฮา – บาร์เซโลน่า – ซากราด้า – ลาลมับลา  
 ลงเรือส าราญ COSTA SMERALDA CRUISE 
00.35 ถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ (เพ่ือแวะเปลีย่นเคร่ือง)  
01.35 ออกเดินทางสู่เมืองบาร์เซโลน่า โดยสายการบิน กาต้าแอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR137 
06.35 ถึงเมืองบาร์เซโลน่า (BARCELONA) หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  
 น าท่านเดินทางเข้าสู่กรุงบาร์เซโลน่า ชมความงามของเมืองบาร์เซโลนา จากนั้นน าท่านเข้าชมภายในมหา

วิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ (Sagrada Familia) สัญลกัษณ์
แห่งส่ิงศัก ด์ิ สิท ธ์ิ ท่ี สู งใหญ่ ถึง 170 เมตร ออกแบบ
ก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตั้ งแต่ปี ค.ศ.1882 เป็น
ผลงานชั้นยอดท่ีแสดงถึงอจัฉริยภาพของ อนัโตนี เกาด้ี 
สถาปนิกผูเ้ล่ืองช่ือ มหาวิหารแห่งน้ี   น าท่านสู่ถนนช้อป
ป้ิงสายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) 
ยา่นท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเท่ียวอนั
เป็นท่ีช่ืนชอบของคนทุกวยั ถนนสายเล็กๆ ท่ีมีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทบัใจทั้ง
กลางวนัและกลางคืน 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
บ่าย น าท่านเช็ค-อิน ลงเรือส าราญท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกล าใหม่ล่าสุดของ COSTA SMERALDA CRUISE ซ่ึงเป็น

เรือส าราญท่ีจะเปิดปฐมฤกษใ์นเส้นทางล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในปี 2019 เป็นเรือล าใหญ่ท่ีสุดในตระกูล
คอสตา้ ดว้ยระวางเรือขนาด 183,900 ตนั จุผูโ้ดยสารไดก้วา่ 5,408 คน ห้องพกั 1,628 ห้อง ชั้นโดยสาร 16 
ชั้น พร้อมพนักงานบนเรือกว่า 1,000 คน สระว่ายน ้ าท่ีใหญ่อลงัการ พร้อม Entertainment Complex ต่างๆ 
มากกวา่เรือล าอ่ืน / อิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 



 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ ค ่านี้ พบกับกัปตันเรือและลูกเรือ พร้อมงานเลีย้ง Welcome 
Night หรือ Captain Night สุดหรู  เพ่ือเป็นการต้อนรับทุกท่านสู่เรือ COSTA SMERALDA CRUISE (แต่ง
กายแบบสากล) 

**ห้องพกั แบบ INSIDE  พกัผ่อนอย่างเต็มทีก่บัการเดินทางสุดแสนพเิศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE  
 
 
 
 

วนัองัคารที่ 3 มี.ค.63(3) ปัลมา เดอมายอร์ก้า – ชมเมือง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) น าท่านเท่ียวชมเมืองปัลมา เดอ มายอร์

กา (Palma de Mallorca) แห่งหมู่เกาะมายอร์กา (Mallorca) หมู่เกาะแสนสวยในประเทศสเปน ซ่ึงตั้งอยู่ใน
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเกาะใหญ่ท่ีสุดในหมู่เกาะแบลีแอริก เมืองหลวงของเกาะคือเมืองปัลมาเมืองซ่ึงเป็น
จุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวในวนัหยดุท่ีไดรั้บความนิยมมาก 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร(บนฝ่ัง) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) โบสถ์สไตล์โกธิคโรมนัคาทอลิก บา้นคู่

เมืองของเกาะมายอร์กา สร้างข้ึนตามบญัชาของกษตัริยเ์จมส์ท่ี 1 แห่งอารากอนในปี ค.ศ. 1229 และเสร็จส้ิน
ในปี  ค .ศ.1601 โดยใช้ เวลาร่วม 370 ปีในการ
ก่อสร้าง และไดมี้การปรับปรุงตามแบบ ฉบบัของ
อันโตนิโอ เกาด้ี  สถาปนิกและผู ้ออกแบบผู ้มี
ช่ือเสียงแห่งเมืองบาร์เซโลน่า ในช่วงระหว่างปี 
ค.ศ.1901-1914 น าท่านเข้าชมความงดงามภายใน
ม ห าวิ ห า ร แ ห่ ง ปั ล ม า  ช ม ค ว าม ง าม ข อ ง
สถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคโรมันท่ีตกแต่งด้วย
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ตกแต่งดว้ยกระจกลายสีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย จากนั้นอิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่น
และเก็บภาพความสวยงามของเมืองตามอธัยาศยั หรือจะเลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกท่ีมีจ  าหน่ายมากมาย 

16.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทยีบเรือปัลมา เดอ มายอร์กา 
18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ ปัลมา เดอ มายอร์

กา มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ (โพรวองซ์) 
อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือส าราญหรูตามตาม
อธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือ



 

 

นัง่เล่นในคลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้าน
ขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) ส่วนสันทนาการอ่ืนๆ อีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอัน
หลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 **ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ COSTA SMERALDA 

CRUISE **เรือเทยีบฝ่ังระหว่างเวลา 08.00 – 18.00 น. กรุณากลบัลงเรือ 1 ช่ัวโมง ก่อนเรือออก 
 

วนัพุธที่ 4 มี.ค.63(4)  ร่วมสนุกพกัผ่อนกบักจิกรรม บนเรือส าราญสุดหรู 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 อสิระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอธัยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเล่นในคลับ 

เลาจน์ หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปป้ิงที่ร้านขายสินค้า
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมายกิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ี
ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือส าราญ เช่น Public Room :บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต
Entertainment :ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย
Sport and Activities :สระวา่ยน ้า สปอร์ท คอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟSpa and Wellness :ห้องสปา ห้องสตรีม 
บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
บ่าย ให้ได้ท่านพกัผ่อนบนเรือส าราญหรูตามอธัยาศัย 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัพฤหัสฯที่ 5 มี.ค.63(5) ชิวคิตาเวคเคยี – กรุงโรม – กรุงวาตกินั – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์  
 สนามกฬีาโคลอสเซียม – น า้พุเทรว ี– บันไดสเปน 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย น าท่านเดินทางเข้าสู่ นครรัฐวาติกนั “ประเทศเอกราช” หรือ “รัฐอสิระที่

เล็กที่สุดในโลก” มีเน้ือที่ประมาณ 250 ไร่ เป็นท่ีประทบัของ พระสันตะปาปา ซ่ึงเป็นประมุขสูงสุดแห่ง
ศาสนาคริสต ์นิกายโรมนัคาทอลิก จากน้ันน า
ท่านต่อคิวเข้าชมในส่วนของ“ มหาวิหาร
เซนต์ปีเตอร์ ” (St.Peter's Basilica) ซ่ึงเป็น
ส่ิงก่อสร้างท่ีใหญ่และส าคญัท่ีสุดในนครรัฐ
วาติกนั เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ของพระศาสน
จกัรโรมนัคาทอลิกท่ีมีขนาด “ ใหญ่ท่ีสุดใน
โลก ” ได้รับการออกแบบโดย “ ไมเคิลแอง
เจลโล ” ภายในมหาวิหารประดบัประดาไป
ดว้ยงานศิลปะช้ินเอกมากมาย อาทิเช่น “ ปิเอตา้ ” (The Pieta) รูปแกะสลกัหินอ่อนแม่พระมารียอุ์ม้พระศพ
ของพระเยซูเจา้ไวบ้นตกั ผลงานของไมเคิล แองเจโล ไดแ้กะสลกัหินอ่อนงานช้ินน้ีเม่ือเขาอายุ 25 ปี และยงั
เป็นงานช้ินเดียว ท่ีไมเคิลแองเจลโลแกะสลกัช่ือตวัเอง..ท่านชมสนามกฬีาโคลอสเซียม 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์
ของโลก(เก็บภาบจากด้านนอก) ท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อเป็นสัญลกัษณ์แห่งอ านาจของ “จกัรพรรดิเวสปาเรียน ” 
Vespasian เร่ิมสร้างข้ึนเม่ือ ค.ศ. 72 แลว้เสร็จปี ค.ศ. 80 ในสมยัของ Titus บุตรชายของจกัรพรรด์ิเวสปาเรียน 
โดยโคลอสเซียมแห่งน้ีได้รับการยกย่องให้
เป็นมรดกของชาวโรมันโบราณ เด่นในแง่
สถาปัตยกรรม และความยิ่งใหญ่ท่ีสามารถจุ
ค น ไ ด้ ถึ ง  50,000 ผ่ าน ช ม ก รุ ง โ ร ม ช ม 
“จัตุ รัส เว เน เซี ย ” Piazza Venezia จตุ รัส ท่ี
ยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผ่านชมระเบียง
ปาลาสโซ สถานท่ีใช้กล่าวสุนทรพจน์ของ
มุสโสลินีในโอกาสต่างๆ “อนุสาวรียพ์ระเจา้
วคิเตอร์ เอม็มานูเอล็ท่ี 2” ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นพระบิดาของชาวอิตาลี “ประตูชยัคอนสแตนติน” สัญลกัษณ์แห่งชยั
ชนะและท่ีมาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้นผา่นชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิ  “โรมนัฟอร่ัม”   

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  



 

 

บ่าย น าท่านชมความสวยงามของ “น ้ าพุเทรวี่” น ้ าพุเทรวี่น้ีถือเป็นผลงานช้ินเอกท่ีสร้างความประทับให้กับ
นกัท่องเท่ียวทัว่โลก ส่วนกลางของน ้ าพุนั้นมีรูปป้ันของเทพเจา้เนปจูนข่ีรถมา้ติดปีกแสดงถึงความมีสุขภาพ
ท่ีแข็งแรงและความอุดมสมบูรณ์ของอาณาจกัร จากนั้นเดินทางสู่ “ ยา่นบนัไดสเปน ” สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียง และเป็นสัญลกัษณ์อีกอยา่งหน่ึงของกรุงโรม ซ่ึงบริเวณน้ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโรมนัท่ีสวยงาม
และร้านขายของท่ีระลึกแบรนด์เนมช่ือดงันานาชนิด มีเวลาให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวชมเมือง หรือชอ้ปป้ิงสินคา้
ตามอธัยาศยั 

17.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ 
19.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทยีบเรือ ชิวคิตาเวคเคีย เพ่ือมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือลา สปีเซีย 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ // หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือ

สนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ**ห้องพกั แบบ INSIDE  พกัผ่อนอย่างเต็มทีก่ับการเดินทางสุดแสนพิเศษบน
เรือ COSTA SMERALDA CRUISE **เรือเทียบฝ่ังระหว่างเวลา 08.00 – 19.00 น. กรุณากลับลงเรือ 1 
ช่ัวโมง ก่อนเรือออก 

วนัศุกร์ที่ 6 มี.ค.63(6)   ลา สเปเซีย – ชิงเกว่ แตร์เร่(หมู่บ้านทั้งห้า) – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

08.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองลา สเปเซีย น าท่าน นัง่
รถไฟสู่ ชิงเกว่ แตร์เร (Cinque Terre) หมู่บา้นเล็กๆ ทั้งห้า 
ท่ีตั้ งอยู่บนชายฝ่ังริเวียร่า ของอิตาลี CINQUE TERRE มี
ความหมายว่า “ห้าดินแดน” (FIVE LANDS) ประกอบด้วย 
ห มู่ บ้ า น ห้ า แ ห่ ง  ไ ด้ แ ก่  MONTEROSSO AL MARE, 
VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทั้งห้าหมู่บ้านน้ีมีหุบเขาล้อมรอบ 
ประกอบกนัเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติฯ และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนส
โกอี้กดว้ย แวะชมความงามของหมู่บ้านริโอแมกจิโอเร (RIOMAGGIORE) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ทีม่ีเสน่ห์ และ
มีบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตา บา้นเรือนท่ีตั้งลดหลัน่กนับนหน้าผาท่ีปกคลุมด้วยตน้ไมเ้ขียวขจีตดักบัน ้ า
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ ท าให้กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮิตแห่งหน่ึงอย่างไม่ตอ้งสงสัย 
อิสระใหท้่านชมความงดงาม และถ่ายภาพตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางสู่เมืองปิซ่า 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเปลี่ยนเป็นรถ Shutter Bus เข้าชมความมหัศจรรย์

ของ “หอเอนแห่งเมืองปีซ่า” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก ถูก
สร้างดว้ยหินอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ.
1174 แล้วเสร็จเม่ือ ค.ศ.1350 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 176 ปี 
พร้อมชมความสวยงามของ“หอสวดมนต์ที่สร้างในสไตล์



 

 

โรมันเนสก์ ” จตุรัสดูโอโมแห่งปิซาได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ. 
1987 เมืองแห่งน้ียงัเป็นบา้นเกิดของนกัวิทยาศาสตร์ และนกัดาราศาสตร์เอกของโลก “กาลิเลโอ” ซ่ึงเขาได้
พิสูจน์กฎการณ์ดึงดูดของโลกโดยปล่อยวตัถุให้ตกมาจากท่ีสูงเขาสังเกตพบว่า ไม่ว่าวตัถุหนกัหรือเบา ต่าง
ตกถึงพื้นดินพร้อมกนั และให้ชาวโลกรู้ โดยท าการทดลองปล่อยลูกบอลจากหอเอนปิซ่าแห่งน้ี และเขายงั
เป็นคนแรกท่ีใช้กลอ้งโทรทศัน์ (Telescope) ส่องดูดาวเม่ือประมาณ 400 ปีก่อนและไดป้ระกาศส่ิงท่ีคน้พบ
ซ่ึงทา้ทายความเช่ือของคนในสมยันั้นซ่ึงเช่ือกนัวา่โลกเป็นศูนยก์ลางของสุริยะจกัรวาลแต่กาลิเลโอยนืยนัวา่
ดวงอาทิตยต่์างหากเป็นศูนยก์ลางของสุริยะจกัรวาล จนท าใหเ้ขาถูกจบัคุมขงัในท่ีสุด 

19.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทยีบเรือเมืองลา สเปเซีย 
20.30 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทยีบเรือลา สเปเซีย เพ่ือมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือซาโวน่า(Savona) 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ // หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือ

สนุกสนานกบักจิกรรมบนเรือ** ห้องพัก แบบ INSIDE  พกัผ่อนอย่างเต็มทีก่ับการเดินทางสุดแสนพเิศษบน

เรือ COSTA SMERALDA CRUISE **เรือเทียบฝ่ังระหว่างเวลา 08.30 – 20.30 น. กรุณากลบัลงเรือ 
1 ช่ัวโมง ก่อนเรือออก 

 

วนัเสาร์ที่ 7 มี.ค.63(7) ซาโวน่า – มอนต ิคาร์โร่(โมนาโค) – อสิระช้อปป้ิง  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 น าท่านเดินทางสู่ มลรัฐโมนาโค รัฐอิสระที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฝร่ังเศส ชมเมืองมอนติคาร์โล เมืองหลวง

ของประเทศโมนาโค ซ่ึงเป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รอง
แควน้ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 60 เมตร ตามสไตล์ชัยภูมิ
ของอศัวนิในยคุกลาง น าท่านเก็บภาพพระราชวงัแห่ง 
โมนาโค ซ่ึงเป็นท่ีประทบัของประมุขแห่งรัฐโมนา
โคในปัจจุบนั เขา้ชมภายในวิหารโมนาโค ท่ีสร้างใน
รูปแบบน้ีโอโรมานซ์ เป็นท่ีฝังพระศพของเจา้หญิง
เกรซแห่งโมนาโกและเจา้ชายเรนิเยร์ พระสวามี เก็บ
ภาพดา้นหนา้ของคาสิโน และโรงแรมเดอะปารีส์ โรงแรมสุดหรูของมอนติคาร์โล ชมความหรูหราแบบสุดๆ
ของเมืองน้ีเดินเล่นไปตามทางเดินในเมือง ซ่ึงสองขา้งทางเต็มไปด้วยอาคารบา้นเรือนร้านคา้ ท่ีมีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมอันงดงาม อิสระทุกท่านช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม อาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, 
GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
14.30 ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ทีเ่รือซาโวน่า 

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


 

 

18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทยีบเรือมาร์กเซย์ มุ่งหน้าสู่ท่าเทยีบเรือมาร์กเซย์ 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ // หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือ

สนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ**ห้องพกั แบบ INSIDE  พกัผ่อนอย่างเต็มทีก่ับการเดินทางสุดแสนพิเศษบน
เรือ COSTA SMERALDA CRUISE **เรือเทียบฝ่ังระหว่างเวลา 07.00 – 18.00 น. กรุณากลับลงเรือ 1 
ช่ัวโมง ก่อนเรือออก 

วนัอาทิตย์ที่ 8 มี.ค.63(8) มาร์เซย์ – อสิระชมเมือง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
08.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ (โพรวองซ์) ประเทศฝร่ังเศส  อิสระทุกท่านชม “เมืองมาร์เซย์” 

(Marseille) เมืองท่าที่ส าคัญของประเทศฝร่ังเศส  เป็นเมือง
ชายหาดริเวียร่าท่ีงดงาม ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นประตูเมดิเตอร์เรเนียน
ของฝร่ังเศส มาร์เซยเ์ป็นเมืองท่าทางตอนใตท่ี้ส าคญัท่ีสุดของ
ฝร่ังเศสเป็นด่านตรวจคนเขา้เมืองและการค้านับตั้งแต่ก่อตั้ง
โดยชาวกรีกประมาณ 600 ปีก่อนคริสตกาล กลางใจเมืองมี
โบสถ ์Basilique Notre-Dame-de-la-Garde เป็นโบสถ ์Romanesque-Byzantine สถานท่ีส าคญัทนัสมยั 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารภายในเรือส าราญ  
บ่าย อิสระทุกท่านเดินเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆตามอธัยาศยั ในยา่นถนน Rue Saint Ferreol หรือยา่นถนน Rue Paradis  

เป็นถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองมาร์เซย ์
16.00 น. กลบัสู่เรือส าราญคอสต้า 
17.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทยีบเรือมาร์กเซย์ มุ่งหน้าสู่ท่าเทยีบเรือบาร์เซโลน่า 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ พิเศษค ่าคืนก่อนการจากลา งานเลีย้งอ าลาของกัปตันเรือ 

(แต่งกายแบบสากล)**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ 
COSTA SMERALDA CRUISE **หมายเหตุ...ในคืนนีห้ัวหน้าทวัร์จะแจก ป้ายผูกกระเป๋าส าหรับน าลงจากเรือให้แก่
ทุกท่าน และในตอนกลางคืนให้น ากระเป๋าของท่านไว้หน้าห้องไปตั้งแต่กลางดึกแล้วพนักงานจะน ากระเป๋าของท่านไป
เตรียมไว้ และค่าใช้จ่ายต่างๆทีท่่านใช้จ่ายบนเรือ  จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คและช าระในวนัรุ่งขึน้  
เรือเทยีบฝ่ังระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. กรุณากลบัลงเรือ 1 ช่ัวโมง ก่อนเรือออก 

วนัจนัทร์ที่ 9 มี.ค.63(9) บาร์เซโลนา – ชมเมือง – ช้อปป้ิง La Roca Outlet – สนามบิน 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือบาร์เซโลน่า / น าท่านเชคเอาท์ออกจากเรือ

ส าราญ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ  น าท่านข้ึนสู่จุดชมทิวทัศน์
รอบตวัเมือง บนยอดเขา “มองต์จูอิค” Mont Juic เป็นเนินเขาใน
บาร์เซโลน่า ท่ีมีทศันียภาพอนังดงาม ทางด้านตะวนัออกของเนิน



 

 

เขายงัมีหนา้ผาสูงชนัซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นดัง่ก าแพงเมือง ส่วนดา้นบนเป็นท่ีตั้งของป้อมปราการหลายแห่ง อิสระ
ให้ท่านได้ช้อปป้ิงตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้าและเส้ือผ้าแบรนด์เนมทั้ ง H&M, ZARA, 
BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมชั้นน าซ่ึงมีร้าน ตั้งอยู่ตลอดแนวถนน Passeig de 
gracia ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้อาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่ ลา โรคค่า เอาท์เลต (La Roca Village Shopping Center) เอาทเ์ลตแบรนด์เนมขนาดใหญ่ใกลเ้มือง

บาร์เซโลน่า มีสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น Camper, Coach, Gucci, Guess, G-Star, Lacoste, Loewe, 
MaxMara, Ray Ban, Samsonite, Tag Heuer, Timberland, Versace, etc. อิสระให้ท่านช้อปป้ิงตามอัธยาศัย 
จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

21.35 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR142 

วนัองัคารที่ 10 มี.ค.63(10) โดฮา – กรุงเทพฯ  
05.25 เดินทางถึงสนามบิน โดฮา ประเทศการ์ต้า 
07.15 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR832 
17.45 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
*** หมายเหตุ... โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดนิทาง โดยบริษทัฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มี
อ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั เม่ือท่านท าการจองและช าระเงนิมัดจ าแล้ว บริษัท
ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขของทางบริษทัฯแล้ว 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

              พกัท่านเดียว / ห้อง 

                      จ่ายเพิม่ 
 

01-10 มี.ค. 2563 66,900 66,900 66,900 20,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-บาเซโลน่า-กรุงเทพฯ 

 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรรมธรรม)์ หากอายเุกิน 75 ปี ท่าน ตอ้งซ้ือประกนัเพิ่ม 

 บริการขนสัมภาระข้ึน-ลงเรือส าราญ 

 รวมค่าห้องพกัแบบดา้นในไม่มีหนา้ต่าง ค่าภาษีท่าเรือและค่าอาหาร ภายในเรือ  



 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ท่านจะผ่านการ
พิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ระหว่างการท่องเทีย่ว โดยเฉลีย่ 100 บาท / ท่าน / วนั(หากท่านประทบัใจในการเดินทาง)  
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ (14 EURO) 

 ค่าทิปบริกรท่ีคอยบริการท่านในเรือ(70 Euro) ทางเรือจะเก็บแบบอตัโนมติั เขา้ค่าใชจ่้ายหอ้งพกั 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดเดียว 30,000  บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หมายเหตุ 

 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ี
เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่า
ให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และ
เวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป 
กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความ
สะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้

จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออก
ตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพกั ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องพกัทุกคืน ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวั
ตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ(ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัการต่อรองระหว่างบริษัท
ฯกบัแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พกัต่างประเทศเพ่ือที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคญั) 

  หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
  ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึง

อยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่าน
ควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลและกรุ๊ปที่ต้องการันตมีัดจ ากับ สายการบิน 
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 20,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารทีใ่ช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวทีส่ถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 



 

 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละ

สถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบั

หนา้พาสปอร์ตและหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา(ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูก
ปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน 

เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
หลกั 


