
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

บาร์เซโลน่า - มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ - ปัลมา เดอ มายอร์กา - ชมมหาวิหารเลอซู - ฝรั่งเศส – มาร์ก

เซย์- โพรวองซ์ - ชิงเกว่ แตร์เร่ - หอเอนเมืองปิซ่า - กรุงโรม - กรุงวาติกัน - น้้าพุเทรวี่ - บันได

สเปน - โคลอสเซียม- มอนติ คาร์โล - โมนาโค - ชมวิวเนินเขา Montjuïc – ช้อปปิ้งถนนลารัมบ

ลา - ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท La Roca 

เพลิดเพลินกับการพักผ่อนและสนุกสนานกับกิจกรรมภายในเรือ 

ก้าหนดการเดินทาง 

01-10 มี.ค. 2563  

( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซ่ีา) 

 
วนัอาทติยท์ ี ่1 ม.ีค.63(1) กรงุเทพมหานคร  

17.30 พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์โดยมี

เจา้หนา้ที ่จากทางบรษิทัคอยอํานวยความสะดวก 

20.45 ออกเดนิทางสู ่กรงุโดฮา ประเทศกาตาร ์โดยเทีย่วบนิที ่QR833 

 

วนัจนัทรท์ ี ่2 ม.ีค.63(2)  โดฮา - บาร์เซโลน่า - ซากราด้า - ลาลมับลา ลงเรือสําราญ COSTA 

 SMERALDA CRUISE 

 

00.35 ถงึกรงุโดฮา ประเทศกาตาร ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง)  

01.35 ออกเดนิทางสูเ่มอืงบารเ์ซโลนา่ โดยสายการบนิ กาตา้แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR137 

06.35 ถงึเมอืงบารเ์ซโลนา่ (BARCELONA) หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้  

 นําท่านเดนิทางเขา้สู่กรุงบารเ์ซโลน่า ชมความงาม

ของเมอืงบารเ์ซโลนา จากนั้นนําท่านเขา้ชมภายใน

มหาวหิารซากราดา้ ฟามเิลยีร ์(Sagrada Familia) 

สัญลักษณ์แห่งสิง่ศักดิ์สทิธิท์ี่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร 

ออกแบบก่อสรา้งอย่างสวยงามแปลกตา ตัง้แต่ปี ค.ศ.

1882 เป็นผลงานชัน้ยอดทีแ่สดงถงึอัจฉรยิภาพของ อัน

โตนี เกาดี ้สถาปนกิผูเ้ลือ่งชือ่ มหาวหิารแหง่นี้  นําทา่นสู่

ถนนชอ้ปป้ิงสายใหญข่องบารเ์ซโลนา ถนนลารมับลา 

(Larambla) ยา่นทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของบารเ์ซโลนาแหลง่

ทอ่งเทีย่วอันเป็นทีช่ ืน่ชอบของคนทกุวัย ถนนสายเล็กๆ ที่

มคีวามยาวเพยีง 1.2 กโิลเมตรแตม่สีสีนัเสน่หน่์าประทับใจ

ทัง้กลางวนัและกลางคนื 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรอืสําราญ 

บา่ย นําทา่นเชค็-อนิ ลงเรอืสําราญทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกลําใหมล่า่สดุของ COSTA SMERALDA CRUISE ซึง่เป็นเรอื

สําราญทีจ่ะเปิดปฐมฤกษ์ในเสน้ทางล่องทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนในปี 2019 เป็นเรอืลําใหญ่ทีสุ่ดในตระกูล

คอสตา้ ดว้ยระวางเรอืขนาด 183,900 ตัน จผุูโ้ดยสารไดก้วา่ 5,408 คน หอ้งพัก 1,628 หอ้ง ชัน้โดยสาร 16 

ชัน้ พรอ้มพนักงานบนเรอืกวา่ 1,000 คน สระวา่ยน้ําทีใ่หญ่อลังการ พรอ้ม Entertainment Complex ตา่งๆ 

มากกวา่เรอืลําอืน่ / อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืสําราญ คํา่นี ้พบกบักปัตนัเรอืและลูกเรอื พรอ้มงานเลีย้ง 

Welcome Night หรอื Captain Night สุดหรู  เพือ่เป็นการตอ้นรบัทุกทา่นสู่เรอื COSTA 

SMERALDA CRUISE (แตง่กายแบบสากล) 

 **หอ้งพกั แบบ INSIDE  พกัผ่อนอย่างเต็มที่กบัการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ COSTA 

SMERALDA CRUISE  



 

 

 

 
 
วนัองัคารที ่3 ม.ีค.63(3) ปลัมา เดอมายอรก์า้ – ชมเมอืง 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืสําราญ 

08.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ที ่ทา่เรอืปลัมา เดอ มายอรก์า (Palma de Mallorca) นําทา่นเทีย่วชมเมอืงปัลมา 

เดอ มายอรก์า (Palma de Mallorca) แหง่หมูเ่กาะมายอรก์า (Mallorca) หมูเ่กาะแสนสวยในประเทศสเปน 

ซึง่ตัง้อยูใ่นทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน เป็นเกาะใหญ่ทีส่ดุในหมูเ่กาะแบลแีอรกิ เมอืงหลวงของเกาะคอืเมอืงปัล

มาเมอืงซึง่เป็นจดุหมายปลายทางการทอ่งเทีย่วในวนัหยดุทีไ่ดรั้บความนยิมมาก 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(บนฝั่ง) 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่มหาวหิารเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) โบสถส์ไตลโ์กธคิโรมันคาทอลกิ 

บา้นคูเ่มอืงของเกาะมายอรก์า สรา้งขึน้ตามบัญชาของกษัตรยิเ์จมสท์ี ่1 แหง่อารากอนในปี ค.ศ. 1229 และ

เสร็จสิน้ในปี ค.ศ.1601 โดยใชเ้วลารว่ม 370 ปีในการกอ่สรา้ง และไดม้กีารปรับปรงุตามแบบ ฉบับของอันโต

นโิอ เกาดี ้สถาปนกิและผูอ้อกแบบผูม้ชี ือ่เสยีงแห่งเมอืงบารเ์ซโลน่า ในชว่งระหวา่งปี ค.ศ.1901-1914 นํา

ทา่นเขา้ชมความงดงามภายในมหาวหิารแหง่ปลัมา ชมความงามของสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิโรมันที่

ตกแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ตกแตง่ดว้ยกระจกลายสทีีใ่หญท่ีส่ดุในโลกอกีดว้ย จากนัน้อสิระใหท้า่น

ไดเ้ดนิเล่นและเก็บภาพความสวยงามของเมืองตามอัธยาศัย หรือจะเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลกึที่มี

จําหน่ายมากมาย 

 
 

 



 

 

16.00 น. นําทา่นเดนิทางสูท่า่เทยีบเรอืปลัมา เดอ มายอรก์า 

18.00 น. เรอืออกเดนิทางจากทา่เทยีบเรอื ปัลมา เดอ มายอรก์า มุ่งหนา้สู่ท่าเทยีบเรอืมารก์เซย ์(โพรวองซ)์ 

อสิระใหท้่านพักผ่อน บนเรอืสําราญหรตูามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลอืกรับประทานอาหารหรอืน่ังเลน่ใน

คลับ เลาจน ์หรอืทํากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืสําราญมากมายไดต้ามใจชอบไมว่า่จะเป็นชอ้ปป้ิงทีร่า้นขายสนิคา้

ปลอดภาษีบนเรอื (Duty Free) สว่นสนัทนาการอืน่ๆ อกีมากมาย กจิกรรมความบันเทงิอันหลากหลายทีท่า่น

สามารถเลอืกใชบ้รกิารบนเรอืสําราญ 

 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืสําราญ 

 **หอ้งพกั แบบ INSIDE  พกัผอ่นอยา่งเต็มทีก่บัการเดนิทางสุดแสนพเิศษบนเรอื COSTA 

SMERALDA CRUISE **เรอืเทยีบฝั่งระหวา่งเวลา 08.00 – 18.00 น. กรุณากลบัลงเรอื 1 ช ัว่โมง 

กอ่นเรอืออก 

 

 
วนัพธุที ่4 ม.ีค.63(4)  รว่มสนกุพกัผอ่นกบักจิกรรม บนเรอืสําราญสดุหร ู

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืสําราญ 

 อสิระใหท้่านพกัผ่อน บนเรอืสําราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลอืกรบัประทานอาหารหรอื

น ัง่เลน่ในคลบั เลาจน ์หรอืทํากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืสําราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไมว่า่จะเป็นช้

อปป้ิงทีร่า้นขายสนิคา้ปลอดภาษบีนเรอื (Duty Free) และส่วนสันทนาการอืน่ๆอกีมากมายกจิกรรม

ความบันเทงิอันหลากหลายทีท่่านสามารถเลอืกใชบ้รกิารบนเรอืสําราญ เชน่ Public Room :บารแ์ละ

เลาจน์ หอ้งสมดุ หอ้งอนิเตอรเ์นตEntertainment :ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืมจีัดแสดงหรอืจะเลอืกน่ังเลน่

ในคลับ เลาจน ์บารต์า่งๆหลากหลายSport and Activities :สระวา่ยน้ํา สปอรท์ คอรท์ ฟิตเนต มนิกิอลฟ์

Spa and Wellness :หอ้งสปา หอ้งสตรมี บวิตี ้ซาลอน โยคะ และอืน่ๆ อกีมากมาย  

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรอืสําราญ 

 

บา่ย ใหไ้ดท้า่นพกัผอ่นบนเรอืสําราญหรตูามอธัยาศยั 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืสําราญ 

 

 
 



 

 

วนัพฤหสัฯที ่5 ม.ีค.63(5) ชวิคิตาเวคเคยี - กรงุโรม - กรงุวาตกินั - โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์ 

  สนามกฬีาโคลอสเซยีม - นํา้พเุทรว ี- บนัไดสเปน 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืสําราญ 

07.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืชวิคิตาเวคเคยี นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่นครรฐัวาตกินั “ประเทศเอกราช” หรอื “รฐั

อสิระทีเ่ล็กทีสุ่ดในโลก” มเีนือ้ทีป่ระมาณ 250 ไร่ เป็นทีป่ระทับของ พระสันตะปาปา ซึง่เป็นประมุข

สงูสดุแหง่ศาสนาครสิต ์นกิายโรมันคาทอลกิ จากน ัน้นําทา่นตอ่ควิเขา้ชมในสว่นของ“ มหาวหิารเซนต์

ปีเตอร ์” (St.Peter's Basilica) ซึง่เป็นสิง่กอ่สรา้งทีใ่หญ่และสําคัญทีส่ดุในนครรัฐวาตกิัน เป็นสถานที่

ศักดิส์ทิธข์องพระศาสนจักรโรมันคาทอลกิทีม่ขีนาด “ ใหญ่ทีส่ดุในโลก ” ไดร้ับการออกแบบโดย “ ไมเคลิ

แองเจลโล ” ภายในมหาวหิารประดับประดาไปดว้ยงานศลิปะชิน้เอกมากมาย อาทเิชน่ “ ปิเอตา้ ” (The 

Pieta) รปูแกะสลักหนิออ่นแมพ่ระมารยีอ์ุม้พระศพของพระเยซเูจา้ไวบ้นตัก ผลงานของไมเคลิ แองเจโล ได ้

แกะสลักหนิออ่นงานชิน้นีเ้มือ่เขาอาย ุ25 ปี และยังเป็นงานชิน้เดยีว ทีไ่มเคลิแองเจลโลแกะสลักชือ่ตัวเอง 

 

 
 

 นําทา่นชมสนามกฬีาโคลอสเซยีม 1 ใน 7 ส ิง่มหศัจรรยข์องโลก(เก็บภาบจากดา้นนอก) ทีส่รา้ง

ขึ้นมาเพื่อเ ป็นสัญลักษณ์แห่งอํานาจของ 

“จักรพรรดเิวสปาเรยีน ” Vespasian เริม่สรา้ง

ขึน้เมื่อ ค.ศ. 72 แลว้เสร็จปี ค.ศ. 80 ในสมัย

ของ Titus บตุรชายของจักรพรรดิเ์วสปาเรยีน 

โดยโคลอสเซยีมแหง่นี้ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น

ม รด กของชาวโ รมั น โบ ร าณ  เ ด่ น ใ นแ ง่

สถาปัตยกรรม และความยิง่ใหญ่ทีส่ามารถจคุน

ไดถ้งึ 50,000 ผ่านชมกรุงโรมชม “จัตุรัสเวเน

เซยี” Piazza Venezia จตรุัสทีย่ ิง่ใหญ่ใจกลาง

กรุงโรม ผ่านชมระเบยีงปาลาสโซ สถานทีใ่ช ้

กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลนิีในโอกาสต่างๆ 

“อนุสาวรีย์พระเจา้วคิเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2” 

ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นพระบดิาของชาวอติาล ี“ประตชูยัคอนสแตนตนิ” สัญลักษณ์แหง่ชยัชนะและทีม่าของ “ถนน

ทกุสายมุง่สูก่รงุโรม” จากนัน้ผา่นชมรอ่งรอยของศนูยก์ลางแหง่จักรวรรดโิรมันอนัศักดิส์ทิธิ ์ “โรมันฟอร่ัม”   

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

 

บา่ย นําท่านชมความสวยงามของ “น้ําพุเทรวี่” น้ําพุเทรวี่นี้ถือเป็นผลงานชิน้เอกที่สรา้งความประทับใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วทั่วโลก สว่นกลางของน้ําพนัุน้มรีปูปัน้ของเทพเจา้เนปจนูขีร่ถมา้ตดิปีกแสดงถงึความมสีขุภาพที่

แข็งแรงและความอดุมสมบูรณ์ของอาณาจักร จากนัน้เดนิทางสู ่“ ย่านบันไดสเปน ” สถานทีท่่องเทีย่วทีม่ี

ชือ่เสยีง และเป็นสัญลักษณ์อกีอยา่งหนึง่ของกรงุโรม ซึง่บรเิวณนี้เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโรมันทีส่วยงาม

และรา้นขายของทีร่ะลกึแบรนดเ์นมชือ่ดังนานาชนดิ มเีวลาใหท้่านไดเ้ดนิเทีย่วชมเมอืง หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้

ตามอธัยาศัย 

17.00 น. นําทา่นเดนิทางกลบัสูเ่รอืสําราญ 

19.00 น. เรอืออกเดนิทางจากทา่เทยีบเรอื ชวิคิตาเวคเคยี เพือ่มุง่หนา้สู ่ทา่เรอืลา สปีเซยี 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืสําราญ // หลงัอาหารอสิระใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั

หรอืสนกุสนานกบักจิกรรมบนเรอื**หอ้งพกั แบบ INSIDE  พกัผอ่นอยา่งเต็มทีก่บัการเดนิทางสุด

แสนพเิศษบนเรอื COSTA SMERALDA CRUISE **เรอืเทยีบฝั่งระหวา่งเวลา 08.00 – 19.00 น. 

กรณุากลบัลงเรอื 1 ช ัว่โมง กอ่นเรอืออก 

 

วนัศกุรท์ ี ่6 ม.ีค.63(6)   ลา สเปเซยี – ชงิเกว ่แตรเ์ร(่หมูบ่า้นท ัง้หา้) – ปิซา่ – หอเอนปิซา่  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืสําราญ 

08.30 น. เรอืจอดเทยีบท่า ณ ท่าเทยีบเรอืเมอืงลา สเปเซยี นําท่าน น่ังรถไฟสู่ ชงิเกว ่แตรเ์ร (Cinque Terre) 

หมูบ่า้นเล็กๆ ทัง้หา้ ทีต่ัง้อยูบ่นชายฝ่ังรเิวยีรา่ ของอติาล ีCINQUE TERRE มคีวามหมายวา่ “หา้ดนิแดน” 

(FIVE LANDS) ประกอบดว้ย หมู่บา้นหา้แห่ง ไดแ้ก่ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, 

CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทัง้หา้หมูบ่า้นนี้มหีบุเขาลอ้มรอบ ประกอบกันเป็น

สว่นหนึง่ของอทุยานแหง่ชาตฯิ และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกอ้กีดว้ย แวะชม

ความงามของหมู่บา้นรโิอแมกจโิอเร (RIOMAGGIORE) เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ทีม่เีสน่ห  ์และมี

บรรยากาศเหมอืนเมอืงตุก๊ตา บา้นเรอืนทีต่ัง้ลดหลั่นกนับนหนา้ผาทีป่กคลมุดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจตีัดกับน้ําทะเล

เมดเิตอรเ์รเนียนสเีทอรค์วอยซ ์ทําใหก้ลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดฮติแห่งหนึง่อย่างไมต่อ้งสงสัย อสิระ

ใหท้า่นชมความงดงาม และถา่ยภาพตามอธัยาศัย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปิซา่ 
 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําทา่นเปลีย่นเป็นรถ Shutter Bus เขา้ชมความมหัศจรรยข์อง “หอเอนแหง่เมอืงปีซา่” 1 ใน 7 สิง่

มหศัจรรยข์องโลก ถกูสรา้งดว้ยหนิออ่น สงู 181 ฟตุ ม ี8 ชัน้โดยเริม่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1174 แลว้เสร็จเมือ่ 

ค.ศ.1350 ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 176 ปี พรอ้มชมความสวยงามของ“หอสวดมนตท์ีส่รา้งในสไตล์



 

 

โรมนัเนสก ์ ” จตุรสัดูโอโมแห่งปิซา

ไดร้บัเลอืกโดยองคก์ารยูเนสโกใหข้ ึน้

ทะเบียนเ ป็นมรดกโลก เมื่อ ปี  ค.ศ. 

1987  เมืองแห่งนี้ยังเป็นบา้นเกิดของ

นักวทิยาศาสตร์ และนักดาราศาสตร์เอก

ของโลก “กาลเิลโอ” ซึง่เขาไดพ้สิูจน์กฎ

การณ์ดงึดดูของโลกโดยปลอ่ยวตัถใุหต้กมา

จากทีสู่งเขาสังเกตพบว่า ไม่ว่าวัตถุหนัก

หรอืเบา ต่างตกถงึพื้นดนิพรอ้มกัน และให ้

ชาวโลกรู ้โดยทําการทดลองปล่อยลูกบอล

จากหอเอนปิซา่แห่งนี้ และเขายังเป็นคน

แรกทีใ่ชก้ลอ้งโทรทัศน์ (Telescope) สอ่งดูดาวเมือ่ประมาณ 400 ปีกอ่นและไดป้ระกาศสิง่ทีค่น้พบซึง่ทา้

ทายความเชือ่ของคนในสมัยนัน้ซึง่เชือ่กันวา่โลกเป็นศูนยก์ลางของสรุยิะจักรวาลแตก่าลเิลโอยนืยันวา่ดวง

อาทติยต์า่งหากเป็นศนูยก์ลางของสรุยิะจักรวาล จนทําใหเ้ขาถกูจับคมุขงัในทีส่ดุ 

 

19.00 น. นําทา่นเดนิทางสูท่า่เทยีบเรอืเมอืงลา สเปเซยี 

20.30 น. เรอืออกเดนิทางจากทา่เทยีบเรอืลา สเปเซยี เพือ่มุง่หนา้สู ่ทา่เรอืซาโวนา่(Savona) 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืสําราญ // หลงัอาหารอสิระใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั

หรอืสนกุสนานกบักจิกรรมบนเรอื** หอ้งพกั แบบ INSIDE  พกัผอ่นอยา่งเต็มทีก่บัการเดนิทางสุด

แสนพเิศษบนเรอื COSTA SMERALDA CRUISE **เรอืเทยีบฝั่งระหวา่งเวลา 08.30 – 20.30 น. 

กรณุากลบัลงเรอื 1 ช ัว่โมง กอ่นเรอืออก 

 

วนัเสารท์ ี ่7 ม.ีค.63(7) ซาโวนา่ - มอนต ิคารโ์ร(่โมนาโค) - อสิระชอ้ปป้ิง  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืสําราญ 

 นําท่านเดนิทางสู่ มลรฐัโมนาโค รฐัอสิระทีต่ ัง้อยู่

ทางตอนใตข้องฝร ัง่เศส ชมเมอืงมอนตคิารโ์ล เมอืง

หลวงของประเทศโมนาโค ซึง่เป็นทีป่ระทับของเจา้ผู ้

ครองแควน้ตัง้อยู่บนหนา้ผาสูง 60 เมตร ตามสไตล์

ชยัภมูขิองอศัวนิในยคุกลาง นําทา่นเก็บภาพพระราชวัง

แหง่ โมนาโค ซึง่เป็นทีป่ระทับของประมขุแหง่รัฐโมนา

โคในปัจจุบัน เขา้ชมภายในวหิารโมนาโค ที่สรา้งใน

รูปแบบนี้โอโรมานซ์ เป็นที่ฝังพระศพของเจา้หญิง

เกรซแห่งโมนาโกและเจา้ชายเรนิเยร ์พระสวามี เก็บ

ภาพดา้นหนา้ของคาสิโน และโรงแรมเดอะปารีส ์

โรงแรมสดุหรขูองมอนตคิารโ์ล ชมความหรหูราแบบสดุๆของเมอืงนี้เดนิเลน่ไปตามทางเดนิในเมอืง ซึง่สอง

ขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรอืนรา้นคา้ ทีม่รีูปแบบสถาปัตยกรรมอันงดงาม อสิระทุกท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้

แบรนดเ์นม อาท ิLOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอืน่ๆ 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร 

14.30 ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางกลบัสูท่ ีเ่รอืซาโวนา่ 

18.00 น. เรอืออกเดนิทางจากทา่เทยีบเรอืมารก์เซย ์มุง่หนา้สูท่า่เทยีบเรอืมารก์เซย ์

 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืสําราญ // หลงัอาหารอสิระใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั

หรอืสนกุสนานกบักจิกรรมบนเรอื**หอ้งพกั แบบ INSIDE  พกัผอ่นอยา่งเต็มทีก่บัการเดนิทางสุด

แสนพเิศษบนเรอื COSTA SMERALDA CRUISE **เรอืเทยีบฝั่งระหวา่งเวลา 07.00 – 18.00 น. 

กรณุากลบัลงเรอื 1 ช ัว่โมง กอ่นเรอืออก 

 

 

 

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


 

 

วนัอาทติยท์ ี ่8 ม.ีค.63(8) มารเ์ซย ์– อสิระชมเมอืง 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืสําราญ 

08.30 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เทยีบเรอืมารก์

เซย ์(โพรวองซ)์ ประเทศฝร ัง่เศส อสิระ

ทุ ก ท่ า น ช ม  “ เ มื อ ง ม า ร์ เ ซ ย์ ” 

( Marseille)  เ มือ ง ท่า ที่สํ า ค ัญ ข อ ง

ประเทศฝร ัง่เศส เป็นเมอืงชายหาดรเิวยีรา่

ทีง่ดงาม ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นประตูเมดเิตอรเ์ร

เนยีนของฝรั่งเศส มารเ์ซยเ์ป็นเมอืงทา่ทาง

ตอนใตท้ี่สําคัญที่สุดของฝร่ังเศสเป็นด่าน

ตรวจคนเขา้เมอืงและการคา้นับตัง้แตก่อ่ตัง้

โดยชาวกรกีประมาณ 600 ปีกอ่นครสิตกาล 

กลางใจเมืองมีโบสถ์ Basilique Notre-

Dame-de-la-Garde เป็นโบสถ ์Romanesque-Byzantine สถานทีส่ําคัญทันสมัย 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารภายในเรอืสําราญ  

บา่ย อสิระทกุทา่นเดนิเลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆตามอัธยาศัย ในยา่นถนน Rue Saint Ferreol หรอืยา่นถนน Rue 

Paradis  เป็นถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืงมารเ์ซย ์

16.00 น. กลบัสูเ่รอืสําราญคอสตา้ 

17.00 น. เรอืออกเดนิทางจากทา่เทยีบเรอืมารก์เซย ์มุง่หนา้สูท่า่เทยีบเรอืบารเ์ซโลนา่ 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืสําราญ พเิศษคํา่คนืกอ่นการจากลา งานเลีย้งอําลาของ

กปัตนัเรอื (แตง่กายแบบสากล)**หอ้งพกั แบบ INSIDE  พกัผอ่นอยา่งเต็มทีก่บัการเดนิทางสุด

แสนพเิศษบนเรอื COSTA SMERALDA CRUISE **หมายเหต.ุ..ในคนืนีห้วัหนา้ทวัรจ์ะแจก ป้าย

ผูกกระเป๋าสําหรบันําลงจากเรอืใหแ้กทุ่กทา่น และในตอนกลางคนืใหน้ํากระเป๋าของทา่นไวห้นา้

หอ้งไปต ัง้แตก่ลางดกึแลว้พนกังานจะนํากระเป๋าของทา่นไปเตรยีมไว ้และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆทีท่า่นใช้

จา่ยบนเรอื  จะถกูสง่มาใหท้า่นตรวจเช็คและชําระในวนัรุง่ข ึน้  

เรอืเทยีบฝั่งระหวา่งเวลา 08.00 – 17.00 น. กรณุากลบัลงเรอื 1 ช ัว่โมง กอ่นเรอืออก 

 

วนัจนัทรท์ ี ่9 ม.ีค.63(9) บารเ์ซโลนา – ชมเมอืง – ชอ้ปป้ิง La Roca Outlet – สนามบนิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืสําราญ 

08.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอืบารเ์ซโลนา่ / นําทา่นเชคเอาทอ์อกจากเรอืสําราญ พรอ้มรบักระเป๋า

สมัภาระ นําทา่นขึน้สูจ่ดุชมทวิทัศน์รอบตัวเมอืง บนยอด

เขา “มองตจ์อูคิ” Mont Juic เป็นเนนิเขาในบารเ์ซโล

น่า ทีม่ทีัศนียภาพอันงดงาม ทางดา้นตะวันออกของเนิน

เขายังมีหนา้ผาสูงชันซึง่ทําหนา้ที่เป็นดั่งกําแพงเมือง 

สว่นดา้นบนเป็นทีต่ัง้ของป้อมปราการหลายแหง่ อสิระให ้

ทา่นไดช้อ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้

และเสือ้ผา้แบรนดเ์นมทัง้ H&M, ZARA, BENETON, 

TOPSHOP หรอืจะชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้นําซึง่มี

รา้น ตัง้อยู่ตลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่าน

สามารถเลอืกซือ้สนิคา้อาท ิLOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอืน่ๆ 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําทา่นสู ่ลา โรคคา่ เอาทเ์ลต (La Roca Village Shopping Center) เอาทเ์ลตแบรนดเ์นมขนาด

ใหญใ่กลเ้มอืงบารเ์ซโลน่า มสีนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่ Camper, Coach, Gucci, Guess, G-Star, 

Lacoste, Loewe, MaxMara, Ray Ban, Samsonite, Tag Heuer, Timberland, Versace, etc. อสิระให ้

ทา่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย จากนัน้ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ 

21.35 ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิการต์า้ แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR142 

 



 

 

วนัองัคารที ่10 ม.ีค.63(10) โดฮา - กรงุเทพฯ  

05.25 เดนิทางถงึสนามบนิ โดฮา ประเทศการต์า้ 

07.15 ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิการต์า้ แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR832 

17.45 เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

*** หมายเหต.ุ.. โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาพ ลม ฟ้า 

อากาศ,การลา่ชา้อนัเนือ่งมาจากสายการบนิ และสถานการณ์ในตา่งประเทศทีท่างคณะเดนิทางใน

ขณะน ัน้ เพือ่ความปลอดภยัในการเดนิทาง โดยบรษิทัฯ ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัรผ์ูน้ําทวัร ์มี

อํานาจตดัสนิใจ ณ ขณะน ัน้ท ัง้นีก้ารตดัสนิใจ  จะคาํนงึถงึผลประโยชนข์องหมูค่ณะเป็นสําคญั เมือ่

ทา่นทาํการจองและชําระเงนิมดัจาํแลว้ บรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขของทางบรษิทัฯแลว้ 

 
อตัราค่าบรกิาร 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผูใ้หญ่พกั 
หอ้งละ 2 ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 
12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 1 
ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 
12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 2 
ท่าน  
( มเีตยีงเสรมิ ) 

พกัท่าน
เดยีว / 
 หอ้งจ่าย
เพิม่ 
 

01-10 ม.ีค.63 66,900 66,900 66,900 20,900 
ตอ้งการเดนิทางโดยช ัน้ธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจา้หน้าที่
บรษิทัฯ 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ กรงุเทพฯ-บาเซโลน่า-กรงุเทพฯ 

 คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่าํนาญเสน้ทาง  

 คา่อาหารทีร่ะบใุนรายการ ใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 

 คา่ประกันอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรรมธรรม)์ หากอายเุกนิ 75 ปี ทา่น 

ตอ้งซือ้ประกนัเพิม่ 

 บรกิารขนสมัภาระขึน้-ลงเรอืสําราญ 

 รวมคา่หอ้งพักแบบดา้นในไมม่หีนา้ตา่ง คา่ภาษีทา่เรอืและคา่อาหาร ภายในเรอื  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนียมในการยืน่วซีา่ยุโรปหรอืกลุม่เชงเกน้วซีา่ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ ทางสถานทตูไม่คนืใหท้่านไมว่า่ทา่นจะ

ผา่นการพจิารณาหรอืไมก็่ตาม  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่และอาหารนอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่ผกผันของภาษีน้ํามันทีท่างสายการบนิแจง้เปลีย่นแปลงกะทันหัน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี , คา่เครือ่งดืม่และอาหารนอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ  

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรร์ะหว่างการท่องเทีย่ว โดยเฉลีย่ 100 บาท / ท่าน / วนั(หากท่านประทบัใจในการ

เดนิทาง)  

 คา่ทปิพนักงานขบัรถ (14 EURO) 

 คา่ทปิบรกิรทีค่อยบรกิารทา่นในเรอื(70 Euro) ทางเรอืจะเก็บแบบอตัโนมัต ิเขา้คา่ใชจ้า่ยหอ้งพัก 

 

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ และการชําระเงนิ  

 กรุณาจองลว่งหนา้พรอ้มชําระงวดเดยีว 30,000  บาท กอ่นการเดนิทาง พรอ้มแฟกซส์ําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง 

Passport  มายังบรษัิท และคา่ใชจ้า่ยสว่นทีเ่หลอืกรณุาชําระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 14 วัน มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่น

ยกเลกิการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 10 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ตอ่เมือ่ไมส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 

20 ทา่น และหรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 20 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ ทางบรษัิทฯ ยนิดี

คนืเงนิใหท้ัง้หมดหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 



 

 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็น สดุวสิัย จนไมอ่าจแกไ้ข

ได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บ ทีน่อกเหนือความ รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์

และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 

 เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้ และออกประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 เมือ่ทา่นไดช้าํระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทางบรษัิท

ฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

หมายเหต ุ

 ทางบรษิทัจะทําการยืน่วซี่าของทา่นก็ตอ่เมือ่ในคณะมผีูส้ํารองทีน่ ัง่ครบ  25 ทา่น และไดร้บัควิการตอบรบั

จากทางสถานทตู เนื่องจากบรษัิทจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆทีเ่ป็นกรุ๊ปในการยืน่วซีา่ อาท ิตั๋วเครีอ่งบนิ , หอ้งพักทีค่อน

เฟิรม์มาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ทา่น จงึจะสามารถยืน่วซีา่ใหก้ับทาง

ทา่นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่า่นเดนิทางควิวซีา่กรุป๊ในการยืน่วซี่าเต็ม ทางบรษัิทตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่เดีย่ว ซึง่ทาง

ทา่นจะตอ้งเดนิทางมายืน่วซีา่ดว้ยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทตู โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอย

ดแูล และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ชใ้นการยืน่วซี่าท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูกํ้าหนดออกมา มใิช่บรษัิททัวร์เป็นผู ้

กําหนด ท่านทีม่คีวามประสงคจ์ะยืน่วซี่าท่องเทีย่วทวปียุโรป กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที่

สถานทตูตอ้งการ เพราะจะมผีลต่อการพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษัิททัวรเ์ป็นแตเ่พยีงตัวกลาง และอํานวยความสะดวก

ในการยืน่วซีา่เทา่นัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วซีา่ใหก้บัทางทา่น 

 กรณีวซีา่ทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิที่

เกดิข ึน้ดงัตอ่ไปนี ้

-  คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่และคา่ดาํเนนิการ ทางสถานทตูจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมใดๆทัง้สิน้แมว้า่จะผ่านหรอืไม่

ผา่นการพจิารณา 

-  คา่มดัจาํต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืต ัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยืน่วซีา่ ซึง่ตั๋วเป็นเอกสารทีส่ําคัญในการยืน่วซีา่ 

หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณา ตั๋วเครือ่งบนิถา้ออกตั๋วมาแลว้จะตอ้งทําการ REFUND โดยจะมคีา่ธรรมเนียมทีท่า่นตอ้งถกู

หักบางสว่น และสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้า่นภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตล่ะสายการบนิ) ถา้ยังไมอ่อกตั๋วทา่นจะเสยี

แตค่า่มัดจําตั๋วตามจรงิเทา่นัน้ 

-  คา่หอ้งพกัในการเขา้พกั ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไมผ่่านการพจิารณาวซีา่ ตามกฎทา่นจะตอ้งโดนคา่

มัดจําหอ้งพักทุกคืน ของการเดนิทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เขา้พัก ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% 

ในทันท ีทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ และมเีอกสารชีแ้จงใหท้า่นเขา้ใจ(ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการตอ่รองระหวา่งบรษิทัฯ

กบัแลนดโ์อเปอเรเตอรต์า่งประเทศหรอืโรงแรมทีพ่กัตา่งประเทศเพือ่ทีจ่ะไดป้ระโยชนส์ูงสุดแก่ลูกคา้เป็น

สําคญั) 

  หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ย

ท ัง้หมด 100% 

  ทางบรษิทัเร ิม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภูม  ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรือ

ตา่งประเทศ และจะสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึง่อยา่งใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี ้เพราะเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ทา่นควรจะให ้

กรุป๊ FINAL 100% กอ่นทีจ่ะสํารองยานพาหนะ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ   

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  45 วัน - คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุ หรอืเทศกาลและ

กรุ๊ปทีต่อ้งการนัตมีดัจํากบั สายการบนิ หรอื กรุ๊ปทีม่กีารการนัตคี่ามดัจําทีพ่กัโดยตรงหรอืโดยการผ่าน

ตวัแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 35 วนัขึน้ไป -  เก็บคา่ใชจ้า่ย 20,000 บาท    

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  25 วนัขึน้ไป  -  เก็บคา่ใชจ้า่ย  50 % ของราคาทัวร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  20 วนั – เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

 

 

 



 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซีา่ VISA  (ตอ้งมาโชวต์วัทีส่ถานทตูเพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น) 

 หนงัสอืเดนิทางทีเ่หลอือายใุชง้านไมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน และมหีนา้พาสปอรต์วา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  

 รปูถา่ยส ี(ตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ฉากหลงัเป็นสขีาวเทา่น ัน้ ) 1.5 X 2.0 นิว้ จาํนวน 3 รปู ขึน้อยูก่บั

ประเทศทีจ่ะเดนิทาง  

 หลกัฐานแสดงสถานะการทาํงาน 1 ชุด 

* คา้ขาย หลักฐานทางการคา้ เชน่ ใบรับรองจากกระทรวงพาณชิยห์รอืใบทะเบยีนการคา้ทีม่ชี ือ่ผูเ้ดนิทาง อายุ

ยอ้นหลังไมเ่กนิ 3 เดอืนนับจากเดอืนทีจ่ะเดนิทาง *พนกังานและผูถ้อืหุน้ หนังสอืรับรองการทํางานเป็น

ภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบคํุาวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะ

สถานทตู 

*ขา้ราชการและนกัเรยีน หนังสอืรับรองจากตน้สงักดั หนังสอืรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิทา่นละ 1 ฉบบั ( สถานทตูรบับญัชอีอมทพัยเ์ทา่น ัน้ สว่นบญัชอีืน่ๆนอกจากออม

ทรพัยแ์ละเอกสารแสดงทางการเงนิอืน่ๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เตมิได ้ท ัง้นีเ้พือ่ใหห้ลกัฐานการเงนิของทา่น

สมบรูณ์ทส่ดุ)  

* หนงัสอืรบัรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบคํุาวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทน

การใชช้ือ่แตล่ะสถานทตูพรอ้ม Statement  และ สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัย ์โดยละเอยีดทกุหนา้ 

ยอ้นหลงั 6 เดอืน กรณุาสะกดชือ่ใหต้รงกบัหนา้พาสปอรต์และหมายเลขบญัชเีลม่เดยีวกบัสําเนาทีท่า่นจะใชย้ืน่วซีา่

(ใชเ้วลาดําเนนิการขอประมาณ 3-5 วนัทําการ) 

* เด็กตอ้งทําเอกสารรับรองบญัชจีากทางธนาคารบดิาหรอืมารดา 

*สาม-ีภรรยาทีม่กีารจดทะเบยีนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงนิรว่มกันได ้แตใ่หท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละ

ชดุ 

 กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์  / หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา/มารดาคนใดคนหนึง่ หรอืบดิามารดาไมไ่ด ้

เดนิทางทัง้สองคน ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่ง ประเทศจากบดิา และ มารดา ซึง่จดหมายตอ้งออกโดย

ทีว่า่การอําเภอ 

 สําเนาบตัรประชาชน หรอื สําเนาสตูบิตัร 1 ชุด 

 สําเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด 

 สําเนาทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหยา่ 1 ชุด 

 สําเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 1 ชุด 

  การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ

ถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้ง

ใหมก็่ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทตูมกีารเรยีกสมัภาษณ์ ทางบรษิทัฯขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย

และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก

สถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั  

 กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิ

วซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 

 ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงั

ประเทศตามทีร่ะบเุทา่น ัน้ การปฏเิสธวซีา่อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวัตถปุระสงคใ์นการ

ยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่าน

หลังจากทัวรอ์อกเดนิทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมทัง้นี้จะคํานงึถงึ

ประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 




