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บาร์เซโลน่า - มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ - ปัลมา เดอ มายอร์กา - ชมมหาวิหารเลอซู - ฝร่ังเศส – มาร์กเซย์ 
โพรวองซ์ - ชิงเกว่ แตร์เร่ - หอเอนเมืองปิซ่า - กรุงโรม - กรุงวาติกัน - น ้าพุเทรว่ี - บันไดสเปน - โคลอสเซียม 
มอนติ คาร์โล - โมนาโค - ชมวิวเนินเขา Montjuïc – ช้อปป้ิงถนนลารัมบลา - ช้อปป้ิงเอาท์เล็ท La Roca 

เพลิดเพลินกับการพักผ่อนและสนุกสนานกับกิจกรรมภายในเรือ 
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ก าหนดการเดินทาง 

01-10 มี.ค. 2563  
( กรุณาส ารองท่ีน่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซ่า) 

วันอาทิตย์ที่ 1 ม.ีค.63(1) กรุงเทพมหานคร  
17.30 พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ 

จากทางบริษัทคอยอ านวยความสะดวก 
20.45 ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเที่ยวบินที่ QR833 
 

วันจันทร์ที่ 2 มี.ค.63(2) โดฮา – บาร์เซโลน่า – ซากราด้า – ลาลัมบลา  
 ลงเรือส าราญ COSTA SMERALDA CRUISE 
00.35 ถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ือง)  
01.35 ออกเดินทางสู่เมืองบาร์เซโลน่า โดยสายการบิน กาต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR137 
06.35 ถึงเมืองบาร์เซโลน่า (BARCELONA) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  
 น าท่านเดินทางเข้าสู่กรุงบาร์เซโลน่า ชมความงามของเมืองบาร์

เซโลนา จากนั้นน าท่านเข้าชมภายในมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ 
(Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่งส่ิงศักด์ิสิทธ์ิที่สูงใหญ่ถึง 170 
เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1882 
เป็นผลงานชั้ นยอดที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของ อันโตนี เกาด้ี 
สถาปนิกผูเ้ลื่องช่ือ มหาวิหารแห่งน้ี  น าท่านสู่ถนนช้อปป้ิงสาย
ใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ย่านที่มีช่ือเสียง
ที่สุดของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นที่ช่ืนชอบของคนทุก
วยั ถนนสายเล็กๆ ที่มีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทบัใจทั้งกลางวนัและกลางคืน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
บ่าย น าท่านเช็ค-อิน ลงเรือส าราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกล าใหม่ล่าสุดของ COSTA SMERALDA CRUISE ซ่ึงเป็น

เรือส าราญที่จะเปิดปฐมฤกษ์ในเส้นทางล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในปี 2019 เป็นเรือล าใหญ่ที่สุดในตระกูล
คอสตา้ ดว้ยระวางเรือขนาด 183,900 ตนั จุผูโ้ดยสารไดก้ว่า 5,408 คน ห้องพกั 1,628 ห้อง ชั้นโดยสาร 16 ชั้น 
พร้อมพนักงานบนเรือกว่า 1,000 คน สระว่ายน ้ าที่ใหญ่อลังการ พร้อม Entertainment Complex ต่างๆ 
มากกว่าเรือล าอื่น / อิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
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ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ ค ่านี้ พบกับกัปตันเรือและลูกเรือ พร้อมงานเลี้ยง Welcome 
Night หรือ Captain Night สุดหรู  เพื่อเป็นการต้อนรับทุกท่านสู่เรือ COSTA SMERALDA CRUISE (แต่ง
กายแบบสากล) 

**ห้องพักแบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มทีก่ับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE 
 
 
  
 
 
 
 

 

วันอังคารที่ 3 มี.ค.63(3) ปัลมา เดอมายอร์ก้า – ชมเมือง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) น าท่านเที่ยวชมเมืองปัลมา เดอ มายอร์กา 
(Palma de Mallorca) แห่งหมู่เกาะมายอร์กา (Mallorca) หมู่เกาะแสนสวยในประเทศสเปน ซ่ึงตั้งอยู่ในทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน เป็นเกาะใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะแบลีแอริก เมืองหลวงของเกาะคือเมืองปัลมาเมืองซ่ึงเป็นจุดหมาย
ปลายทางการท่องเที่ยวในวนัหยดุที่ไดรั้บความนิยมมาก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(บนฝั่ง) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเลอซู (La Seu, Cathedral of 

Palma) โบสถ์สไตล์โกธิคโรมนัคาทอลิก บา้นคู่เมืองของ
เกาะมายอร์กา สร้างขึ้ นตามบัญชาของกษัตริย์เจมส์ที่  1 
แห่งอารากอนในปี ค.ศ. 1229 และเสร็จส้ินในปี ค.ศ.1601 
โดยใช้ เวลาร่วม  370 ปีในการก่อสร้าง และได้มีการ
ปรับปรุงตามแบบ ฉบับของอันโตนิโอ เกาด้ี สถาปนิก
และผูอ้อกแบบผูม้ีช่ือเสียงแห่งเมืองบาร์เซโลน่า ในช่วง
ระหว่างปี  ค.ศ.1901-1914 น าท่านเข้าชมความงดงาม
ภายในมหาวิหารแห่งปัลมา ชมความงามของสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคโรมันที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่
สวยงาม ตกแต่งดว้ยกระจกลายสีที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกดว้ย จากนั้นอิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพความ
สวยงามของเมืองตามอธัยาศยั หรือจะเลือกซ้ือของฝาก ของที่ระลึกที่มีจ าหน่ายมากมาย 

16.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปัลมา เดอ มายอร์กา 
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18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ ปัลมา เดอ มายอร์กา มุ่ง
หน้าสู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ (โพรวองซ์) อิสระให้ท่าน
พกัผ่อน บนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศัย ท่านสามารถ
เลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ หรือท า
กิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบไม่ว่า
จะเป็นช้อปป้ิงที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty 
Free) ส่วนสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย กิจกรรมความ
บนัเทิงอนัหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือ
ส าราญ 

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

**เรือเทียบฝั่งระหว่างเวลา 08.00 – 18.00 น. กรุณากลับลงเรือ 1 ช่ัวโมง ก่อนเรือออก 
 

วันพุธที่ 4 มี.ค.63(4)  ร่วมสนุกพักผ่อนกับกิจกรรม บนเรือส าราญสุดหรู 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ 

เลาจน์ หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปป้ิงที่ร้านขายสินค้าปลอด
ภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมายกิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่าน
สามารถเลือกใช้บริการบนเรือส าราญ  เช่น Public Room :บาร์และเลาจน์  ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต
Entertainment :ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย
Sport and Activities :สระว่ายน ้ า สปอร์ท คอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟSpa and Wellness :ห้องสปา ห้องสตรีม 
บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
บ่าย ให้ได้ท่านพักผ่อนบนเรือส าราญหรูตามอัธยาศัย 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 
 
 
 
 
 

 



  

- 5 - 

RYRK193893 

วันพฤหัสฯที่ 5 มี.ค.63(5) ชิวิคตาเวคเคีย – กรุงโรม – กรุงวาติกัน – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์  
 สนามกีฬาโคลอสเซียม – น ้าพุเทรวี – บันไดสเปน 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย น าท่านเดินทางเข้าสู่ นครรัฐวาติกัน “ประเทศเอกราช” หรือ “รัฐอิสระที่

เล็กที่สุดในโลก” มีเนื้อที่ประมาณ 250 ไร่ เป็นที่
ประทบัของ พระสันตะปาปา ซ่ึงเป็นประมุขสูงสุด
แห่งศาสนาคริสต ์นิกายโรมนัคาทอลิก จากนั้นน า
ท่านต่อคิวเข้าชมในส่วนของ“ มหาวิหารเซนต์ปี
เตอร์ ” (St.Peter's Basilica) ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างที่
ใหญ่ และส าคัญที่ สุดในนครรัฐวาติกัน  เป็น
ส ถ า น ที่ ศั ก ด์ิ สิ ท ธ์ ข อ ง พ ร ะ ศ า ส น จั ก ร
โรมันคาทอลิกที่มีขนาด “ ใหญ่ที่ สุดในโลก ” 
ได้รับการออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” 
ภายในมหาวิหารประดบัประดาไปดว้ยงานศิลปะช้ินเอกมากมาย อาทิเช่น “ ปิเอตา้ ” (The Pieta) รูปแกะสลกั
หินอ่อนแม่พระมารียอ์ุม้พระศพของพระเยซูเจา้ไวบ้นตกั ผลงานของไมเคิล แองเจโล ไดแ้กะสลกัหินอ่อนงาน
ช้ินน้ีเมื่อเขาอาย ุ25 ปี และยงัเป็นงานช้ินเดียว ที่ไมเคิลแองเจลโลแกะสลกัช่ือตวัเอง..ท่านชมสนามกีฬาโคลอส
เซียม 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก(เก็บภาบจาก
ด้านนอก) ที่สร้างขึ้ นมาเพ่ือเป็นสัญลักษณ์แห่ง
อ านาจของ “จกัรพรรดิเวสปาเรียน ” Vespasian เร่ิม
สร้างขึ้ นเมื่อ ค.ศ. 72 แล้วเสร็จปี ค.ศ. 80 ในสมัย
ของ Titus บุตรชายของจกัรพรรด์ิเวสปาเรียน โดย
โคลอสเซียมแห่งน้ีได้รับการยกย่องให้เป็นมรดก
ของชาวโรมนัโบราณ เด่นในแง่สถาปัตยกรรม และ
ความย่ิงใหญ่ที่สามารถจุคนได้ถึง 50,000 ผ่านชม
กรุงโรมชม “จตัุรัสเวเนเซีย” Piazza Venezia จตุรัส
ที่ย่ิงใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผ่านชมระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใชก้ล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ 
“อนุสาวรียพ์ระเจา้วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2” ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นพระบิดาของชาวอิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” 
สัญลกัษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้นผ่านชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่ง
จกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  “โรมนัฟอร่ัม”   

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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บ่าย น าท่านชมความสวยงามของ “น ้ าพุ เทรว่ี” น ้ าพุเทรว่ีน้ีถือเป็นผลงานช้ินเอกที่สร้างความประทับให้กับ
นักท่องเที่ยวทัว่โลก ส่วนกลางของน ้ าพุนั้นมีรูปป้ันของเทพเจา้เนปจูนขี่รถมา้ติดปีกแสดงถึงความมีสุขภาพที่
แข็งแรงและความอุดมสมบูรณ์ของอาณาจักร จากนั้นเดินทางสู่ “ ย่านบันไดสเปน ” สถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ช่ือเสียง และเป็นสัญลกัษณ์อีกอยา่งหน่ึงของกรุงโรม ซ่ึงบริเวณน้ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโรมนัที่สวยงามและ
ร้านขายของที่ระลึกแบรนด์เนมช่ือดังนานาชนิด มีเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมือง หรือช้อปป้ิงสินค้าตาม
อธัยาศยั 

17.00 น. น าท่านเดินทางกลับสู่เรือส าราญ 
19.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ ชิวิคตาเวคเคีย เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือลา สปีเซีย 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ // หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนาน

กับกิจกรรมบนเรือ 
**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE ** 

เรือเทียบฝั่งระหว่างเวลา 08.00 – 19.00 น. กรุณากลับลงเรือ 1 ช่ัวโมง ก่อนเรือออก 
 

วันศุกร์ที่ 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 นั่งรถไฟสู่ ชิงเกว่ แตร์เร (Cinque Terre) 
หมู่บา้นเล็กๆ ทั้งห้า ท่ีตั้งอยู่บนชายฝ่ังริเวียร่า ของ
อิตาลี CINQUE TERRE มีความหมายว่า “ห้าดินแดน” (FIVE 
LANDS) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ห มู่ บ้ า น ห้ า แ ห่ ง  ไ ด้ แ ก่ 
MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, 
MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทั้ งห้าหมู่บ้านน้ีมี
หุบเขาลอ้มรอบ ประกอบกนัเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติฯ และไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
จากองค์การยูเนสโกอ้ีกด้วย แวะชมความงามของหมู่บ้านริโอแมกจิโอเร (RIOMAGGIORE) เป็นหมู่บ้าน
เล็กๆ ที่มีเสน่ห์ และมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตา บา้นเรือนที่ตั้งลดหลัน่กนับนหน้าผาที่ปกคลุมดว้ยตน้ไม้
เขียวขจีตดักบัน ้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ ท าให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตแห่งหน่ึงอยา่ง
ไม่ตอ้งสงสัย อิสระให้ท่านชมความงดงาม และถ่ายภาพตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางสู่เมืองปิซ่า 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย น าท่านเปลี่ยนเป็นรถ Shutter Bus เขา้ชมความมหัศจรรยข์อง “หอเอนแห่งเมืองปีซ่า” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์
ของโลก ถูกสร้างด้วยหินอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดย
เร่ิมสร้างเมื่อปี ค.ศ.1174 แลว้เสร็จเมื่อ ค.ศ.1350 ใช้เวลา
ก่อสร้างนานถึง 176 ปี พร้อมชมความสวยงามของ“หอ
สวดมนต์ที่สร้างในสไตล์โรมันเนสก์ ” จตุรัสดูโอโม
แห่งปิซาได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ. 1987 เมืองแห่งน้ียงัเป็นบ้าน
เกิดของนกัวิทยาศาสตร์ และนักดาราศาสตร์เอกของโลก 
“กาลิเลโอ” ซ่ึงเขาไดพ้ิสูจน์กฎการณ์ดึงดูดของโลกโดยปล่อยวตัถุให้ตกมาจากที่สูงเขาสังเกตพบว่า ไม่ว่าวตัถุ
หนักหรือเบา ต่างตกถึงพ้ืนดินพร้อมกัน และให้ชาวโลกรู้ โดยท าการทดลองปล่อยลูกบอลจากหอเอนปิซ่า
แห่งน้ี และเขายงัเป็นคนแรกที่ใช้กล้องโทรทัศน์  (Telescope) ส่องดูดาวเมื่อประมาณ 400 ปีก่อนและได้
ประกาศส่ิงที่คน้พบซ่ึงทา้ทายความเช่ือของคนในสมยันั้นซ่ึงเช่ือกนัว่าโลกเป็นศูนยก์ลางของสุริยะจกัรวาลแต่
กาลิเลโอยืนยนัว่าดวงอาทิตยต์่างหากเป็นศูนยก์ลางของสุริยะจกัรวาล จนท าให้เขาถูกจบัคุมขงัในที่สุด 

19.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองลา สเปเซีย 
20.30 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือลา สเปเซีย เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือซาโวน่า(Savona) 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ // หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือ

สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
** ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กบัการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE ** 

เรือเทียบฝั่งระหว่างเวลา 08.30 – 20.30 น. กรุณากลับลงเรือ 1 ช่ัวโมง ก่อนเรือออก 
 

วันเสาร์ที่ 7 ม.ีค.63(7) ซาโวน่า – มอนติ คาร์โร่(โมนาโค) – อิสระช้อปป้ิง  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 น าท่านเดินทางสู่ มลรัฐโมนาโค รัฐอิสระที่ต้ังอยู่ทางตอน

ใต้ของฝร่ังเศส  ชมเมืองมอนติคาร์โล เมืองหลวงของ
ประเทศโมนาโค ซ่ึงเป็นที่ประทับของเจ้าผูค้รองแคว้น
ตั้งอยูบ่นหน้าผาสูง 60 เมตร ตามสไตล์ชยัภูมิของอศัวินใน
ยคุกลาง น าท่านเก็บภาพพระราชวงัแห่ง โมนาโค ซ่ึงเป็นที่
ประทับของประมุขแห่งรัฐโมนาโคในปัจจุบัน  เข้าชม
ภายในวิหารโมนาโค ที่สร้างในรูปแบบน้ีโอโรมานซ์ เป็น
ที่ฝังพระศพของเจา้หญิงเกรซแห่งโมนาโกและเจา้ชายเรนิ
เยร์ พระสวามี เก็บภาพดา้นหน้าของคาสิโน และโรงแรมเดอะปารีส์ โรงแรมสุดหรูของมอนติ

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%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
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คาร์โล ชมความหรูหราแบบสุดๆของเมืองน้ีเดินเล่นไปตามทางเดินในเมือง ซ่ึงสองขา้งทางเต็ม
ไปดว้ยอาคารบา้นเรือนร้านคา้ ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมอนังดงาม อิสระทุกท่านช้อปป้ิงสินคา้
แบรนดเ์นม อาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอื่นๆ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
14.30 ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางกลับสู่ที่เรือซาโวน่า 
18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ // หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือ

สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE ** 

เรือเทียบฝั่งระหว่างเวลา 07.00 – 18.00 น. กรุณากลับลงเรือ 1 ช่ัวโมง ก่อนเรือออก 
 

วันอาทิตย์ที่ 8 ม.ีค.63(8) มาร์เซย์ – อิสระชมเมือง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
08.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ (โพรวองซ์) ประเทศฝร่ังเศส อิสระทุกท่านชม “เมืองมาร์เซย์” 

(Marseille) เมืองท่าที่ส าคัญของประเทศฝร่ังเศส  เป็นเมือง
ชายหาดริเวียร่าที่งดงาม ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นประตูเมดิเตอร์เรเนียน
ของฝร่ังเศส มาร์เซยเ์ป็นเมืองท่าทางตอนใตท้ี่ส าคญัที่สุดของ
ฝร่ังเศสเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองและการค้านับตั้งแต่ก่อตั้ง
โดยชาวกรีกประมาณ 600 ปีก่อนคริสตกาล กลางใจเมืองมี
โบสถ ์Basilique Notre-Dame-de-la-Garde เป็นโบสถ ์Romanesque-Byzantine สถานที่ส าคญัทนัสมยั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในเรือส าราญ  

บ่าย อิสระทุกท่านเดินเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆตามอธัยาศยั ในยา่นถนน Rue Saint Ferreol หรือย่านถนน Rue Paradis  
เป็นถนนชอ้ปป้ิงที่มีช่ือเสียงที่สุดแห่งหน่ึงของเมืองมาร์เซย ์

16.00 น. กลับสู่เรือส าราญคอสต้า 
17.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือบาร์เซโลน่า 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ พิเศษค ่าคืนก่อนการจากลา งานเลี้ยงอ าลาของกัปตันเรือ 

(แต่งกายแบบสากล) 
**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE 
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**หมายเหตุ.. .ในคืนนี้หัวหน้าทัวร์จะแจก ป้ายผูกกระเป๋าส าหรับน าลงจากเรือให้แก่ทุกท่าน และในตอนกลางคืนให้น า
กระเป๋าของท่านไว้หน้าห้องไปต้ังแต่กลางดึกแล้วพนักงานจะน ากระเป๋าของท่านไปเตรียมไว้ และค่าใช้จ่าย
ต่างๆที่ท่านใช้จ่ายบนเรือ  จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คและช าระในวันรุ่งขึน้  

เรือเทียบฝ่ังระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. กรุณากลับลงเรือ 1 ช่ัวโมง ก่อนเรือออก 
 

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

ท่านขึ้ นสู่จุดชมทิวทัศน์รอบตัวเมือง บนยอดเขา “มองต์จูอิค” 
Mont Juic เป็นเนินเขาในบาร์เซโลน่า ที่มีทัศนียภาพอันงดงาม 
ทางดา้นตะวนัออกของเนินเขายงัมีหน้าผาสูงชันซ่ึงท าหน้าที่เป็น
ดัง่ก าแพงเมือง ส่วนด้านบนเป็นที่ตั้งของป้อมปราการหลายแห่ง 
อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้า
และเส้ือผา้แบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP 
หรือจะช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมชั้นน าซ่ึงมีร้าน ตั้งอยู่ตลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่านสามารถ
เลือกซ้ือสินคา้อาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอื่นๆ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่ ลา โรคค่า เอาท์เลต (La Roca Village Shopping Center) เอาทเ์ลตแบรนดเ์นมขนาดใหญ่ใกล้

เมืองบาร์เซโลน่า มีสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น Camper, Coach, Gucci, Guess, G-Star, Lacoste, 
Loewe, MaxMara, Ray Ban, Samsonite, Tag Heuer, Timberland, Versace, etc. อิสระให้ท่ านช้อปป้ิ ง
ตามอธัยาศยั จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

21.35 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR142 
 

วันอังคารที่ 10 ม.ีค.63(10) โดฮา – กรุงเทพฯ  
05.25 เดินทางถึงสนามบิน โดฮา ประเทศการ์ต้า 
07.15 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR832 
17.45 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
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*** หมายเหตุ... โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอัน
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะ
ค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ เม่ือท่านท าการจองและช าระเงินมัดจ าแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขของทางบริษัทฯแล้ว 

 
 
 

☺☺☺☺ ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ☺☺☺☺ 

 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง  ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

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

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-บาเซโลน่า-กรุงเทพฯ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง  
 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรรมธรรม)์ หากอายเุกิน 75 ปี ท่าน 

ตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม 
 บริการขนสัมภาระขึ้น-ลงเรือส าราญ 
 รวมค่าห้องพกัแบบดา้นในไม่มีหนา้ต่าง ค่าภาษีท่าเรือและค่าอาหาร ภายในเรือ  

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะ
ผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
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 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัที่ทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหัน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ระหว่างการท่องเที่ยว โดยเฉลี่ย 100 บาท / ท่าน / วัน(หากท่านประทับใจในการเดินทาง)  
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ (14 EURO) 
 ค่าทิปบริกรที่คอยบริการท่านในเรือ(70 Euro) ทางเรือจะเก็บแบบอตัโนมตัิ เขา้ค่าใชจ่้ายห้องพกั 

 
เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดเดียว 30,000  บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง 
Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือ
ว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

ช ำระเงินโดยโอนเงินเขำ้บญัชีกรรมกำรบริษัท รกัย้ิมทวัร ์ชื่อบญัชี : อรินทรช์ยำ  บรรเจิดศิริ 
 ธนำคำรกสิกรไทย  เลขท่ี  760-2-60427–0 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั  

   ธนำคำรไทยพำณิชย ์ เลขท่ี  405-0-14046-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

    ธนำคำร กรุงเทพ  เลขท่ี  919-0-20407–4 สำขำสุขุมวิท 77 (ประเวศ)  

 ธนำคำรกรุงไทย เลขท่ี  845-0-11221-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

         ธนำคำรทหำรไทย เลขท่ี  262-2-02142-2 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั 

หลงัจำกท ำกำรโอนเงินแลว้รบกวนส่งหนำ้หนังสือเดินทำง(พำสปอรต์)พรอ้มระบุหมำยเลขโทรศพัทต์ิดต่อกลบั

ระบุโปรแกรม วันเดินทำงมำท่ีไลนอ์อฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour / rakyimtour2 / 

0613934433 / 0818171514 / 0936952758 / suksiritrip   หรืออีเมลล ์

 E-Mail: rakyimtour@gmail.com 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 

20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทาง
บริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ข
ได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของ
หัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเขา้ และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
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 เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั
ฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
• ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัที่คอน
เฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถย่ืนวี
ซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

• หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าเด่ียว 
ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมาย่ืนวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าที่
ของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์
เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และ
ครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง 
และอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้ 

-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ  ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแม้ว่าจะผ่าน
หรือไม่ผ่านการพิจารณา 

-  ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการย่ืนวีซ่า 
หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่
ท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงั
ไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่า
มดัจ าห้องพกัทุกคืน ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เข้าพกั  ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 
100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการต่อรอง
ระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุด
แก่ลูกค้าเป็นส าคัญ) 

•  หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
100% 
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•  ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวดั หรือ
ต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอยา่งใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทาง
บริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของ
บริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยดุ หรือเทศกาลและกรุ๊ปที่ต้องกา

รันตีมัดจ ากับ สายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ 
หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

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

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายใุช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะ

เดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง อายุ
ยอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็น
ภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้
ช่ือแต่ละสถานทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์

และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลกัฐานการเงินของท่าน
สมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดย
ละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกบัหนา้พาสปอร์ตและหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั
ส าเนาที่ท่านจะใชย่ื้นวีซ่า(ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
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*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสาร
แยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไมไ่ดเ้ดินทาง
ทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดย
ที่ว่าการอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ

ถึงแมว่้าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้อง
ใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดนิทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่
ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการย่ืนขอ
วีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่าน
หลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีจะ
ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


