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ลอ่งเรือส ำรำญส ูเ่มดิเตอรเ์รเนียน  

อิตำลี – ฝรัง่เศส – สเปน [10 วนั 7 คืน] 
 

สมัผสัประสบกำรณก์ำรเดินทำงสดุหรคูรัง้หน่ึงในชีวิตกบั 
กำรลอ่งเรอืส ำรำญระดบัโลกท่ีมีรปูลกัษณน์่ำหลงใหล  

Costa Diadema 

 

เดินทำง :13–22 เมษำยน 2559 



www.thaicruiseholiday.com  หนา้ 2 

99,900.- 

เพยีงกรุ๊ปเดียวเท่านัน้!!! ที่น่ังจ านวนจ ากัด...จองก่อน...มีสิทธ์ิก่อน 

ซวิติาเวคเคีย(โรม) – ลา สเปเซยี – ซาโวนา – มาร์เซย –บาร์เซโล
นา – พาลมา เดอ มายอร์กา – ซวิติาเวคเคีย(โรม) 

รายละเอียดโปรแกรม 
วันที่ 13 เม.ย.  กรุงเทพฯ          (1) 
 

18.00 น. พร้อมกนั ณ อาคารผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 สนามบินสวุรรณภมูิ เคาน์เตอร์สายการบิน 

 เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EMIRATES)  แถว T (ใช้ประตทูางเข้าหมายเลข 9) เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 
อ านวยความสะดวกในการเช็คอินตัว๋โดยสารเคร่ืองบิน กระเป๋าเดินทางเพ่ือรับบตัรขึน้เคร่ือง
ให้แก่ท่าน 

21.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมูิ โดยเท่ียวบินท่ี EK373 

วันที่ 14 เม.ย. กรุงเทพ – ดูไบ – โรม       (2) 
 

00.50 น. ตามเวลาท้องถ่ิน (ดูไบ) ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง ถึงสนามบินดูไบ แวะเปล่ียน
เคร่ืองบิน 

03.20 น. ออกเดินทางจากดไูบ โดยเท่ียวบินท่ี EK099 
07.25 น. ตามเวลาท้องถ่ิน (ประเทศอิตาลี) ซึง่ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง ถึงสนามบนิโรม ฟุมิซโิน 

เลียวโอนาโด ดาร์วินซี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร จากนัน้น าท่านโดยสาร
รถโคชปรับอากาศเข้าสู่ตวัเมืองฯ น าท่านเดินทางไปชม นครรัฐอิสระวาติกัน (VATICAN) 
ศูนย์กลางคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิค และท่ี
ประทบัของพระสนัตปาปา องค์ประมขุแห่งศาสนา ซึง่
กล่าวได้ว่าวาติกนัเป็นประเทศเอกราช หรือรัฐอิสระท่ี
เล็ก ท่ีสุดในโลก โดยมีเนื อ้ ท่ีประมาณ 250 ไร่ มี
ประชากรประมาณ 900 คน มีทหารรับจ้างชาวสวิสฯ 
ราว  100  คน  ท าห น้ า ท่ี เป็ นองค รัก ษ์ ขอ งอ งค์
สันตะปาปา ทหารรับจ้างสวิสฯนีมี้มาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1506 การแต่งกายของทหารสวิสฯ มี
เคร่ืองแบบท่ีออกแบบโดย ไมเคิล แองเจโล มีสถานีวิทยุวาติกัน ท่ีท าการไปรษณีย์วาติกัน 
สถานีรถไฟวาติกนั ธนาคารวาติกนั และร้านค้าปลอดภาษีของตนเอง นอกจากนัน้ ยงัมีคุก
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และส านักพิมพ์ของตนเองอีกด้วย น าท่านเข้าชม มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ (ST. PETER 

BASILICA) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกฝีมือการออกแบบของไมเคิล แอนเจโล ถ่ายภาพกับ  ทหาร
สวิสฯ ท่ีท าหน้าท่ีเป็นราชองครักษ์ขององค์พระสนัตะปาปา โดยงานการก่อสร้างวิหารเซนต์ปี
เตอร์นัน้อยู่ภายใต้การบริหารงานของสนัตะปาปาถึง 20 องค์ ใช้เงินในการก่อสร้างวิหารหลงั
นีร้าว 300 ล้านเหรียญ วิหารนีต้ัง้อยู่บริเวณจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ ซึ่งมีความกว้าง 240 เมตร 
ยาว 340 เมตร และสามารถจผุู้คนได้ถึง 250,000 คน มีเสาทัง้หมด 284 ต้น โดยเฉพาะตวั
โดมของวิหารนัน้ มีความสงู 136 ม. เส้นผ่าศนูย์กลาง 42 ม. เสาหินโอบิลิสก์บริเวณใจกลาง
จตัรัุสมีอายกุว่า 2,100 ปี สงูประมาณ 25.5 ม. 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางออกจากกรุงโรมสู่ ซิวิตาเวคเคีย (Civitavecchia) ชมุชนหนึ่งของเขตลาซโิอ

ในจังหวัดโรม และเป็นเมืองท่าบนทะเลไทร์เรเนียน 
(Tyrrhenian Sea) อยู่ห่างจากกรุงโรมทางตะวนัตกเฉียง
เหนือราว 80 กิโลเมตร ซิวิตาเวคเคียมีความหมายว่าเมือง
โบราณ มีปราการไมเคิลแองเจโลท่ีได้รับการออกแบบโดย
สถาปนิกชาวอิตาเลียนนามว่า บรามานเต (Bramante) 
และถูกสร้างขึน้เพ่ือปกป้องท่าเรือของโรมตามค าสั่งของ
สันตปาปาจูเลียส ท่ี 2 (Pope Julius II) การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1535 ด้านบนซึ่ง
ได้แก่หอคอยมาซชิโอ ทรง หกเหล่ียม (Maschio Tower) ถูกออกแบบโดยไมเคิล แองเจโล 
อันเป็นท่ีมาของช่ือปราการแห่งนี ้ปราการแห่งนีมี้ก าแพงหนากว้างประมาณ 6 ถึง 7.60 
เมตร เป็นป้อมปราการในยคุโรมนัโบราณท่ีมีกองทหารประจ าการไว้คอยป้องกนัการรุกราน
ของกองทพัจกัรวรรดิ์ ต่อมาในปลาบศตวรรษท่ี 15 วงัท่ีประทบัได้รับการก่อสร้างเพิ่มเติมขึน้ 
ในชุมชนคิวิตาเวคเคียมีโบสถ์ในนิกายฟรานซิสกันท่ีได้รับการปรับปรุงสร้างเสริมขึน้ในปี 
ค.ศ. 1610ด้วยสถาปัตยกรรมบาร็อก-นิโอคลาสสิกจากโบสถ์เล็ก ๆ หลงัเดิม 

16.00 น. น าท่านสู่ท่าเรือฯ เพ่ือด าเนินการเช็คอินขึน้เรือส าราญ Costa Diadema รับบตัรขึน้เรือ หรือ 
Cruise Card บตัรส าคญัท่ีท่านต้องพกติดตวัตลอดการเดินทางบนเรือส าราญฯ บตัรนีใ้ช้เป็น
บตัรผ่านขึน้เรือส าราญ เป็นกญุแจเปิดเข้าห้องพกั และใช้แทนเงินสดส าหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ขณะท่านอยู่บนเรือส าราญฯ  น าท่านผ่านพิธีการขึน้เรือ Costa Diadema เรือส าราญสดุหรู
ล าล่าสดุของ Costa Crociere 

19.00 น. เรือส าราญฯออกเดินทางจากท่าเรือซวิิคตาเวคเคีย สู่ La Spezia ประเทศอิตาลี 
 *** ทางเรือจดักิจกรรมซ้อมขัน้ตอนการรักษาความปลอดภยัและอบรมเก่ียวกบั Emergency 

Drill เพ่ือความปลอดภยัแก่ผู้ โดยสารเรือทกุ ๆ ท่าน ซึง่ต้องขอให้ลกูค้าและผู้ โดยสารทกุท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมนี ้เพื่อเป็นการเตียมตวัในการเดินทางทางเรืออย่างปลอดภยั  จากนัน้อิสระ
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พกัผ่อนบนเรือส าราญสดุหรูล าใหม่ล่าสดุ และใหญ่ท่ีสดุของ COSTA ซึง่ท่านสามารถเลือก
รับประทานอาหารหรือนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมาย
ได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิง้ท่ีร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วน
สนัทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใช้บริการ
บนเรือส าราญนี ้เช่น  

RESTAURANTS  9 Dining Options 
Sissi Restaurant: ห้องอาหารนานาชาติท่ีจะให้บริการอาหารเช้า ระหว่างเวลา 07.30  – 09.30 น. 

อาหารกลางวนั ระหว่างเท่ียงวันถึง บ่าย 2 โมง และอาหารค ่าระหว่างเวลา 19.00  – 
21.00 น. ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มส าหรับอาหาร แต่ มีค่าใช้จ่ายส าหรับเคร่ืองด่ืม *ต้อง
ส ารองท่ีนัง่ส าหรับมือ้ค ่า 

Ristorante Club Diadema:  ห้องอาหารท่ีให้บริการอาหารในเมนูพิเศษท่ีได้รับการปรุงรสและจัดตกแต่ง
อย่างหรูหรา แต่ค่าใช้จ่ายส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืม **ต้องส ารองท่ีนัง่ส าหรับมือ้ค ่า 

Buffet:  ห้องอาหารบุฟเฟท่ีเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและสารพรรณอาหารให้เลือกรับประทาน ไม่
ว่าจะเป็นออมเล็ต แซนด์วิช และอาหารประเภทปิ้งย่าง และพิซซ่า เปิดให้บริการ
อาหารเช้าระหว่างเวลา 07.30 – 09.30 น. มือ้กลางวนัระหว่างเท่ียงวนั ถึงบ่าย 2 โมง 
เวลาอาหารมือ้ค ่าต้องตรวจสอบกับเจ้าหน้าท่ีเรือ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มส าหรับอาหาร 
แต่มีค่าใช้จ่ายส าหรับเคร่ืองด่ืม 

Pizzeria:  ห้องอาหารท่ีให้บริการพิซซานานาชนิดท่ีร้อนกรุ่นอบใหม่จากเตาตลอดเวลา ไม่มี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มส าหรับอาหาร แต่มีค่าใช้จ่ายส าหรับเคร่ืองด่ืม *กรุณาตรวจสอบเวลา
ให้บริการจากเจ้าหน้าท่ีเรือ 

Samsara Restaurant: ห้องอาหารท่ีได้รับการตกแต่งไว้อย่างสวยงามพร้อมกับเมนูอาหารส าหรับผู้
ต้องการรักษาสุขภาพ อนามัย ให้บริการอาหารเช้า อาหารกลางวนั และอาหารค ่า 
เป็นห้องอาหารท่ีจัดไว้บริการลูกค้าท่ีใช้บริการห้องพักชัน้สปาเคบิน **มีค่าใช้จ่าย
ส าหรับลกูค้าอ่ืน ๆ และต้องส ารองท่ีนัง่ส าหรับมือ้ค ่า 

Tavola Teppanyaki:  ห้องอาหารท่ีให้บริการอาหารเอเชีย แต่มีค่าใช้จ่ายส าหรับอาหาร และเคร่ืองด่ืม 
กรุณาตรวจสอบเลาจ์ให้บริการกบัเจ้าหน้าท่ีเรือ 

Piazza Pizza Pizzeria: ห้องอาหารอิตาเล่ียนและพิซซ่า แต่มีค่าใช้จ่ายส าหรับอาหาร และเคร่ืองด่ืม 
กรุณาตรวจสอบเลาจ์ให้บริการกบัเจ้าหน้าท่ีเรือ 

Gelateria Amarillo: ห้องไอศครีม มีค่าใช้จ่ายส าหรับไอศตรีม และเคร่ืองด่ืม กรุณาตรวจสอบเลา
ให้บริการกบัเจ้าหน้าท่ีเรือ 

Room Service: ท่านสามารถเรียกใช้บริการรูมเซอร์วิสเพ่ือสัง่อาหารว่าง หรือแซนด์วิชได้ตลอดเวลา 
24 ชัว่โมง 
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BARs: 
- Birreria La Fiamma' pub 
- 'Vinoteca Huit-Huit' wine bar 
- 'Bar Bollicine' Prosecco bar 
ENTERTAINMENT 
Cinema :  ห้องฉายภาพยนต์ในระบบ 4D มีสเปเชียลเอฟเฟกกลิ่น และสมัผสัเพิ่มขึน้จากระบบ 

3D Games Area เป็นคอมเพล็กซ์ 2 ชัน้  ส าห รับท่านท่ี ต้องการหาความ
เพลิดเพลินจาก Video games, Laser Games และ Laser Shooting 

Emerald Theatre: โรงละคร 2 ชัน้ท่ีให้บริการด้านความบนัเทิงในเสียงเพลง และโชว์ การแสดงต่าง ๆ 
Disco:  สถานบนัเทิงส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบการเต้นร า 
Country Rock Club: เพลิดเพลินไปกบัการจิบเคร่ืองด่ืมเย็น ๆ พร้อมกบัฟังเพลงคนัทรีแสนไพเราะ 
Pool Deck:  โต๊ะเล่นพลูบนชัน้ดาดฟ้าภายใต้หลงัคาท่ียืดหดได้ 
Casino:  ห้องคาสิโนส าหรับท่านท่ีต้องการเส่ียงโชค วดัดวงกบัเกมพนนัต่าง ๆ 
Granx Prix Simulator: ท่ีจะท าให้ท่านได้รับความเพลิดเพลินระคนความต่ืนเต้นใจระทึกกับการบงัคบัรถ

ฟอร์มลู่าวนัประชนัแข่งความเร็ว 
WELLNESS & SPORT 
Samsara Spa: ห้องสปาเต็มรูปแบบ 4 ชัน้ในพืน้ท่ี 7,800 ตารางเมตร ส าหรับท่านท่ีต้องการใช้

บริการด้านฟิตเนสยิม สปา วารีบ าบัด ห้องบ าบัดรักษาผิวพรรณ ห้องอบซาวนา ท่ี
อาบแดด UVA 

Swimming Pools: สระว่ายน า้ท่ีมีอยู่ 3 สระ โดยท่ีหนึ่งในสามนัน้จะมีหลงัคาท่ียืดหดได้ และมีสระว่าย
น า้ส าหรับเด็กเล็กแยกเป็นสดัส่วนต่างหาก 

Hot Tubs:  มีอ่างน า้ร้อน 8 อ่างไว้บริการ 
Multisports Pitch: ลานกีฬา ท่ีด้านนอกมีบริเวณส าหรับการวิ่งจ็อกกิง้ 
PROMENADE: พรอมีนาดท่ีมีความยาวถึง 1,640 ฟตุ บนชัน้ 5 จะท าให้ท่านได้รับประสบการณ์การ

ล่องท่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ีแตกต่าง เป็นลานทางเดินท่ียาวท่ีสุดของกองเรือ 
Costa 

PASSENGER SERVICES:  
 มี Wi-Fi packages ไว้ให้ท่านเลือกซือ้เพ่ือไม่ให้ขาดการติดต่อ มีเจ้าหน้าแผนกต้อนรับคอย

ดแูลให้ข้อมลู และอ านวยความสะดวกแก่ท่าน มีห้องท่ีท าการส าหรับการซือ้/จองทวัร์บนฝ่ัง 
หรือ Shore Excursion ศนูย์เวชกรรม, ช้อปปิง้เซ็นเตอร์, ห้องภาพ หรือโฟโตช็อป, ห้องสวด
มนต์คาธอลิก, ห้องประชมุ, ห้องสมดุ (หนงัสือ), มมุอินเตอร์เนต, ห้องเล่นไพ่ และแผนกซกั
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รีด ท่านสามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือซึ่งมีบริการตลอด 
24 ช.ม. ตามห้องอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน TODAY ทกุวนั 

 

วันที่ 15 เม.ย.  ลา สเปเซีย ประเทศอิตาลี       (3) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ 
08.30 น. เรือส าราญ Costa Diadema เข้าเทียบท่า Molo Garibaldi เมืองลา สเปเซีย (La Spezia) 

เมืองหลวงของจังหวัดลา สเปเซีย แคว้นลิกูเรีย 
ตัง้อยู่ระหว่างเมืองเจนัว และเมืองปิซ่า ทะเลลิกู
เรียน เป็นท่าเรือพาณิชย์ และท่าเรือรบท่ีส าคัญ
แห่งหนึ่งของอิตาลี อีกทัง้เป็นคลังสรรพาวุธของ
กองทัพเรืออิตาลีจากเมืองลา สเปเซียจะมีทัง้ทาง
รถไฟ และเรือ เป็นเส้นทางคมนาคมเช่ือมต่อไปยงั 
ซิงเกว แตร์เร (Cinque Terre) หรือ 5 หมู่บ้านมรดกโลก ได้แก่ Riomaggiore, Manarola, 
Corniglia, Vernazza และ Monterosso 

10.00 น. น าท่านเดินชม เมืองลา สเปเซีย เร่ิมจาก Morin พรอมเมอนาร์ดท่ีมีต้นปาล์มประดับราย
เรียง พร้อมกับสวนสาธารณะท่ีจะสร้างเสริมบรรยากาศและความเพลินในการเดินทัวร์ใน
ครัง้นี ้มัคคุเทศก์ท้องถ่ินจะน าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์กองทัพเรือท่ีจะเล่าท้าวความถึงอดีต 
ประวตัิศาสตร์ความเป็นมา วิวฒันาการทางเทคโนโลยีด้านการเดินเรือ มีนิทศัการแสดงภาพ
ของการสู้ รบทางทะเลของประเทศอิตาลี มีการเก็บรวบรวมชิน้ส่วนของเรือรบทาง
ประวตัิศาสตร์ และรูปจ าลองของเรือรบโบราณเก่าแก่ต่าง ๆ จากนัน้น าท่านเดินเท้าสู่ ถนน 
Cavour ถนนสายหลกัสายหนึ่งของ ลา สเปเซีย ท่ีจะน าท่านมุ่งสู่ทะเลและ จัตุรัส เบเวอ
รีนี (Piazza Beverini) ซึง่ท่าจจะได้พบกับอาคารสิ่งก่อสร้างในศตวรรษท่ี 19 ท่ีแสนจะสง่า
งาม และโบสถ์ St. Mary Assumption ซึ่งสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1954 มีด้านหน้าได้รับการ
ตกแต่งเป็นสีด า สลับขาวแลดูแปลกตา ต่อจากนัน้จะน าท่านแวะร้านอาหารท้องถ่ินท่ีไม่
ใหญ่โตนกั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย มคัคุเทศก์ท้องถ่ินจะพาท่านเดินขึน้สู่ระเบียงด้านบนของ ปราสาทซาน จิออร์จิโอ (San 

Giorgio’s Castle) ท่ีถูกสร้างขึน้ในคริสต์ศตวรรษท่ี 13 เพ่ือด่ืมด ่าไปกับทัศนีย์ภาพอัน
สวยงามของเมืองลา สเปเซีย ก่อนท่ีจะน าท่านกลบัสู่ท่าเรือเพ่ือกลบัขึน้เรือ Costa Diadema 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ  
20.30 น. เรือส าราญ Costa Diadema ออกจากลา สเปเซียกลบัสู่ซาโวนา 
 หลงัอาหาร  อิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือสนกุสนานกบักิจกรรมบนเรือมากมาย 
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วันที่ 16 เม.ย. ซาโวน่า ประเทศอิตาลี       (4) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ 
07.00 น. เรือส าราญ Costa Diadema เข้าเทียบท่าซาโวน่า (Savona) เมืองท่าทางทะเลอีกเมืองหนึ่ง

ของแคว้นลิกเูรีย ซาโวน่าเคยเป็นหนึ่งในศนูย์กลางการผลิตเหล็กท่ีส าคญัของประเทศอิตาลี 
มีการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า โรงหล่อผลิต
เรือเดินสมทุร และงานการรถไฟ ซาโวนาใน
อดีตกลาลนัน้มีการผลดัเปล่ียนผู้ครอบครอง
และปกครองเมืองอยู่เนือง ๆ โดยท่ีประมาณ
ปี ค.ศ. 640 พวกลอมบาร์ดได้บุกท าลาย 
ต่อมาในปี ค.ศ. 1528 ได้ตกอยู่ภายใต้การ
ปกครองของพวกเจนัว แต่กลับตกไปอยู่
ภายใต้การปกครองของฝร่ังเศสระหว่างปี ค.ศ. 1805 – 1815 

09.00 น. น าท่านร่วมเดินเท้าไปกบัโปรแกรมทวัร์เสริมบนฝ่ัง ซึง่มคัคเุทศก์ท้องถ่ินจะน าท่านเดินไปชม
สถานท่ีส าคญั ๆ ทางประวตัิศาสตร์ และน าท่านแวะชม ป้อมปราการ Priamar ซึง่เป็นท่ีคมุ
ขงั กุสซิปปี การิบัลดิ (Guiseppe Garibaldi) ท่ีสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1542 จากนัน้เดินสู่ย่าน
กลางเมืองเพ่ือไปชม Pinacoteca Civica แกลเลอร่ีท่ีเก็บรวบรวมและจัดแสดงภาพวาด 
Madonna and child ของ Taddeo di Bartolo ภาพวาดของปิคาสโซ รวมทัง้เซรามิก ใน
สมยัศตวรรษ ท่ี 14 – 15 ต่อจากนัน้น าท่านโดยสารรถโค้ชเพ่ือไปชมโรงงานเซรามิกท่ีเก่าแก่
ท่ีสดุของ Albissola น าท่านชมหตัถกรรมงานฝีมือในการปัน้แต่งเซรามิกสีฟ้า ขาว ตามหลกั
ศิลปะ Albissola เก่าแก่   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
17.00 น. เรือส าราญ Costa Diadema ออกจากซาโวนาสู่เมืองมาร์เซย์ ประเทศฝร่ังเศส 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ  
 หลงัอาหาร  อิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือสนกุสนานกบักิจกรรมบนเรือมากมาย 
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วันที่ 17 เม.ย.  มาร์เซย์ ประเทศฝร่ังเศส        (5) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ  
08.00 น. เรือส าราญ Costa Diadema เข้าเทียบท่าเมือง มาร์เซย์ (Marseille) หรือ มาร์เซย์ ตาม

ส าเนียงฝร่ังเศส ‘มาร์เซย์’ เป็นเมืองทางตอนใต้ ท่ีกล่าวได้ว่าเป็นเมืองท่าท่ีใหญ่เป็นอนัดบั
สองของประเทศฝร่ังเศส และมีแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติมากมาย อิสระพกัผ่อนบนเรือส าราญสดุหรู
ของ COSTA ซึ่งท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร
หรือนั่งเล่นในคลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายใน
เรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้อป
ปิ้งท่ีร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย 
กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใช้บริการท่ีหลากหลายบนเรือ
ส าราญ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ 
บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมือง “มาร์เซย์” โดยเร่ิมต้นจากบริเวณนีเ้รียกว่า Le Vieux Port หรือ 

ท่าเรือเก่าซึ่งเป็นท่ี รู้จักกันในนามประตูสู่ เมดิเตอร์เรเนียน ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจท่ีส าคัญในการค้าขายระหว่างประเทศแถบชายฝ่ังทะเล เมดิเตอร์เรเนียนและ
ประเทศอาณานิคมของฝร่ังเศสด้วย น าท่านชมมหาวิหารบนยอดเขาท่ีมีช่ือว่า นอร์เทอร์
ดาม เดอลาการ์ด (Notre-Dame de la garde) เส้นทางสู่มหาวิหารแห่งนีค้่อนข้างเป็น
เส้นทางลาดชัน เล็กแคบ และคดเคีย้ว ณ บริเวณลานจอดรถด้านบนท่านสามารถชมวิว
ทิวทศัน์ท่ีงดงามยิ่งนกั น าท่านเดินจากลานจอดรถขึน้ไปตามบนัได ระหว่างทางจะมีลานโล่ง
ไว้ให้ชมวิวเป็นระยะ ๆ จนก็มาถึงลานหินอ่อนอนักว้างขว้างด้านบน ตวัอาคารมหาวิหารท า
จากหินอ่อนสีขาวสลบัเทามีรูปลกัษณ์คล้ายโบสถ์ท่ีเมืองฟลอเรนซ์ หน้าโบสถ์มีหอระฆงัทรง
ส่ีเหล่ียมตัง้ตระหง่านมีความสูงถึง 41 เมตร จากตัวอาคารสีขาว บนยอดจะมีรูปปัน้สีทอง
ของพระแม่มารีอุ้มทารกหนัหน้าออกสู่ทะเลเห็นเด่นเป็นสง่า เป็นท่ีเคารพบูชาของชาวเมือง
มาร์เซย์ ซึง่ว่ากนัว่าท่านจะช่วยปกปักรักษานกัเดินเรือยามล่องเรือออกทะเล จากนัน้น าท่าน
กลับลงสู่เมืองมาร์เซย์ให้ได้ได้มีโอกาสเลือกซือ้สินค้าของท่ีระสึก แล้วน าท่านกลับขึน้เรือ
ส าราญฯ 

18.00 น. เรือส าราญ Costa Diadema ออกจากเมืองมาร์เซย์สู่เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ 

หลงัอาหาร  อิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือสนกุสนานกบักิจกรรมบนเรือมากมาย 
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วันที่ 18 เม.ย. บาร์เซโลนา ประเทศสเปน       (7) 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ 
08.00 น. เรือส าราญ Costa Diadema เข้าเทียบท่าเรือบาร์

เซโลน่า ท่ีมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาเกือบ 
2000 ปี เป็นหนึ่งในเมืองท่าทางทะเลเมดิเตอร์เร-
เนียนท่ีส าคญัยิ่งเมืองหนึ่งของยุโรป บาร์เซโลนา 
(Barcelona) เมืองหลวงของแคว้นคาตาลุญญา  
เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 2 ทัง้ในด้านขนาดของพืน้ท่ีและประชากรของประเทศสเปน บาร์เซโล
นาตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของคาบสมทุรไอบีเรีย มีภาษาการส่ือสารท้องถ่ิน
เรียกว่าภาษาคาตาลัน พร้อม ๆ กับการใช้ภาษา
สเปนบาร์เซโลนาเป็นเมืองท่าส าคัญและเป็นเมือง
เก่าแก่ท่ีมีประวตัิศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นอาณา
นิคมของโรมนัมาก่อน เคยถกูยึดครองโดยชาติต่าง ๆ 
หลายครัง้รวมทัง้ฝร่ังเศสในปี ค.ศ. 1640 บาร์เซโลนา
มีช่ือเสียงด้านการท่องเท่ียว มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ท่ี
ส าคัญมากมาย อาคารท่ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวสเปนช่ือ อันโตนิโอ เกาดี  ้(Antonio 

Gaudi) ในสถาปัตยกรรมอาร์ตนูโว (Art Nouveau) ท่ีดแูปลกประหลาด เป็นจุดดึงดดูด้าน
การท่องเท่ียวท่ีส าคญั ในปี ค.ศ. 1992 เมืองบาร์เซโลนาได้รับเกรียติให้เป็นเจ้าภาพจดัการ
แข่งขนักีฬาโอลิมปิกครัง้ท่ี 22 โดยท่ีในอดีตเม่ือปี ค.ศ. 1888 ได้เคยจดังานแสดงสินค้าโลก 
หรือ World’s Fair ด้วย  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ 
บ่าย  น าท่านแวะเก็บภาพ “มหาวิหารซากราดา ฟามิ เลีย ” 

(Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท่ีสูงใหญ่ถึง 
170 เมตร ออกแบบก อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตัง้แต่ ปี 
ค.ศ.1882 โดย “เกาดี ”้ ซึ่งใช้เวลาท างานอยู่นานถึง 43 ปี 
ก่อนท่ีจะเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1926 ปัจจุบันยังคงด าเนินการ
ก่อสร้างและคาดว่าจะเสร็จสมบรูณ์ใน ปี ค.ศ. 2026 หลงัจาก
นัน้หากยงัพอมีเวลาจะน าท่านสู่ถนนช้อปปิง้สายใหญ่ของบาร์-
เซโลน่า “ถนนลารัมบลา” La Rambla Boulevard บริเวณซึ่ง
กล่าวได้ว่าเป็นจุดรวมพลของเหล่านักท่องเท่ียวจากทุกมุมโลกและเป็นท่ีตัง้ของตลาด
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นานาชาติ ท่านจะพบแหล่งของร้านอาหารท่ี La Boqueria ซึ่งมีอาหารหลากหลายชนิดไว้
บริการไม่ว่าจะเป็นผลิตผลจากคาตาลัน (Catalan) หรือ สเปน ท่านมีโอกาสท่ีจะเลือกซือ้
แฮมท้องถ่ินนามว่า jamon de bellota หรือใส้กรอกยอดนิยมท่ีเรียกขานกันว่า chorizo 
แม้กระทัง่เนยแข็งเช่น Mato และ Manchego ผลไม้จากทกุมมุโลกก็มีโอกาสได้พบเห็นได้ท่ีน่ี 
ให้ท่านได้มีโอกาสเลือกชม เลือกซือ้ สินค้าพืน้เมือง ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน ของฝาก สินค้าท่ี
ระลกึ ก่อนท่ีจะน าท่านกลบัขึน้เรือส าราญ Costa Diadema 

19.00 น.  เรือส าราญ Costa Diadema ออกจากบาร์เซโลนา  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ  

หลงัอาหาร  อิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือสนกุสนานกบักิจกรรมบนเรือมากมาย 
วันที่ 19 เม.ย. พาลมา เดอ มายอร์กา ประเทศสเปน     (8) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ  
08.00 น. เรือส าราญ Costa Diadema เข้าเทียบท่าเรือท่ีใหญ่ท่ีสดุในบรรดาท่าเรือทัง้ 5 ของเกาะบา-

เลียริก (The Balearic Islands) ของประเทศสเปน เป็นท่าเรือท่ีตัง้อยู่บริเวณกลาง ตรงเมือง
หน้าถนนเก่าแก่ท าให้บริเวณดงักล่าวกลายเป็นถนนคนเดินของเมืองเก่า  

09.30 น. ให้ท่านได้มีโอกาสท าความรุ้จกัเมือง พาลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) เมือง
หลวงและเมืองหลกัของหมู่เกาะบาเลียริก ซึง่ตัง้อยู่
ชายฝ่ังด้านใต้ของเกาะมายอร์กาบริเวณอ่าวพาล
ม า  มี  The Cabrera Archipelago Maritime – 

Terrestrial National Park อุทยานทางบกและ
ทางทะเลแห่งชาติท่ีกินบริเวณเกือบทัง้เกาะมายอร์
กา คือครอบครองพืน้ท่ีบนบกถึง 100 ตารางกิโลเมตร และบริเวณพืน้น า้ถึง 87 ตาราง
กิโลเมตร เป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัฤดรู้อน  Marivent Palace ของกษัตริย์ ฮวน คาร์ลอส ท่ี 1 
ของสเปน (Prince Juan Carlos 1 of Spain) ทรงใช้พระราชวัง ณ เกาะมายอร์กานีเ้ป็นท่ี
แปรพระราชสถานช่วงฤดูร้อน   น าท่านเดินเท้าจาก ลา เอสคอลเลรา (La Escollera) 

บริเวณริมน า้แล้วเดินต่อไปชมอนุสรณ์สัญลักษณ์ของเมือง เช่น ลา ลอเนีย (La Lonia) 

โบสถ์ หรือวังอัลมูไดนา (Almudaina Palace) แล้วน าท่านกลับไปยังท่าเรือ เพ่ือกลบัขึน้
เรือ Costa Diadema   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ 
 **หากท่านมีความประสงค์ท่ีจะเท่ียวชมเมืองพาลมาต่อด้วยตวัท่านเอง โปรดระมดัระวงัเร่ือง

เวลา ท่านต้องเดินทางกลบัขึน้สู่เรือส าราญ Costa Diadema ก่อนเวลาท้องถ่ิน 17.00 น. 
18.00 น. เรือส าราญ Costa Diadema ออกจากพาลมา เดอ มายอร์กา  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ  
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หลงัอาหาร  อิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือสนกุสนานกบักิจกรรมบนเรือมากมาย 
 

 

วันที่ 20 เม.ย.  ล่องน่านน า้สากล       (9) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ  
อิสระพกัผ่อนบนเรือส าราญสดุหรูล าใหม่ล่าสดุ และใหญ่ท่ีสดุของ COSTA ซึง่ท่านสามารถ
เลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญ
มากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิง้ท่ีร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) 
และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายท่ีท่านสามารถ
เลือกใช้บริการบนเรือส าราญนี ้เช่น  

 - นัง่เล่นบริเวณสระว่ายน า้ท่ีมีอยู่ 3 สระ โดยท่ีหนึง่ในสามนัน้จะมีหลงัคาท่ียืดหดได้  
 - สนกุสนานพร้อมกบัการออกก าลงักาย ณ ลานกีฬา ลานจ็อกกิง้ และห้องฟิตเนส 

- ลองลิม้ชิมรสอาหารท่ีนอกเหนือไปจากมือ้กลางวนั และมือ้ค ่าในภตัตาคารท่ีท่านสามารถ
เลือกสัง่อาหารจานโปรดจากเมนขูอง 7 ภตัตาคาร เช่น Tappanyaki Restaurant, Pizzeria 
Piassa Pizza, Samasara Restaurant, Sissi Restaurant, Scudo Restaurang และ Club 
Restaurant Diadema. 
- บนเรือส าราญล าใหม่ล่าสดุนีน้อกจากจะได้รับการตกแต่งอย่างสดุหรูอลงัการ แค่เดินชมให้
ทัว่ถึงก็ได้รับความเพลิดเพลินเจริญตาแล้ว หากต้องการจะนัง่พกัจิบเคร่ืองด่ืมเพ่ือผ่อนคลาย
ความเม่ือยล้า บนเรือ Costa Diadema มีบาร์ไว้บริการท่านถึง 15 บาร์ เช่น Brewery the 
Flame, Vinoteca Huit-Huit, Proseccheria Bubbles Bar, Gelateria Amarillo แ ล ะ 
Grand Bar Orloy ท่ีสดุอลงัการ 
- ด้านการให้ความบันเทิง ท่านสามารถเลือกใช้บริการต่าง ๆ ท่ีได้คัดสรรจัดไว้ เช่น ชม
ภาพยนต์ 4D, โชว์การแสดงในห้องเธียเตอร์ 3 ชัน้ หรือเส่ียงโชคในสถานกาสิโน ดื่มด ่าไปกบั
เสียงเพลงท่ี Country Rock Club อีกทัง้ท่านจะไม่ขาดการติดต่อกบัผู้อยู่แดนไกลภาคพืน้ดิน
เพราะมี Internet Packages ไว้ให้ท่านเลือกซือ้บริการ ท่านผู้ ช่ืนชอบการเล่นเกมก็สามารถ
หาความเพลิดเพลินได้ท่ี Videogame Area นอกจากนัน้บนเรือ Costa Diadema ได้เพิ่ม
ความสนุกสนานให้แก่ท่านผู้ ช่ืนชอบการแข่งรถกรังปรีซ์โดยจัดให้มี Grand Prix Driving 
Simulator ไว้บริการอีกด้วย 
- ด้าน Spa และ Wellness เรือ Costa Diadema มีห้องสปา, ห้องสตรีม , บิวตี ้ซาลอน , 
โยคะ และอ่ืน ๆ อีกมากมายไว้บริการท่าน ท่านสามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม (ชา
, กาแฟ) ภายในเรือ ซึง่มีบริการตลอด 24 ช.ม. ตามห้องอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจ้งให้ท่าน
ทราบผ่าน Cruise Newsletter ทกุวนั 

กลางวัน / ค ่า  รับประทานอาหารกลางวนั และอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ 
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หมายเหตุ 
ในเย็นวันนีท้่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ  ซึ่งเป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋าลงจากเรือ  ท่าน
จะต้องจดักระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก 
เพราะเจ้าหน้าท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตัง้แต่กลางดกึ และบญัชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถกู
ส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัรุ่งขึน้ ส าหรับท่านท่ีต้องการช าระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัท
เรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตท่ีท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมตัิ 
 
 

วันที่ 21 เม.ย.  ซวิิตาเวคเซีย – โรม – สุวรรณภูมิ                   (10) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ  
08.00 น. เรือส าราญ Costa Diadema เข้าเทียบท่าซีวิตาเวคเซีย 
10.30 น. ผ่านขัน้ตอนพธีิการลงจากเรือ รับกระเป๋าเดินทาง น าท่านเดินทางออกจากกรุงโรม  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเท่ียวชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆของโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ชมด้านนอก

ของโคลีเซี่ ยม (COLOSSEUM) สนามประลอง
ยทุธของชาวโรมนัสร้างขึน้เม่ือ ค.ศ. 73 ซึ่งสามารถ
จุผู้ ชมได้ถึง 50 ,000 คน ผ่านชม โรมันฟอร่ัม 

(ROMAN FORUM) สถานท่ีของนักปราชญ์ และ
นักการเมืองในยุคโรมันโบราณ เซอร์คัส แม็คซีมุส 
สนามแข่งรถศึกอันเกรียงไกร ผ่านชมพระราชวัง
คีรีนาล ท าเนียบประธานาธิบดีในปัจจุบัน จากนัน้น าท่านเดินทางไปชม   น า้พุเทรว่ี 
(TREVI FOUNTAIN) น า้พุ ท่ี เหล่านักท่องเท่ียว
นิยมมาโยนเหรียญอธิษฐานเพ่ือขอให้ได้กลับมา
เยือนกรุงโรมอีกครัง้ ให้ท่านเก็บบนัทึกภาพไว้เป็นท่ี
ระลึก พร้อมกับอธิษฐานขอพรแล้วโยนเหรียญตาม
ธรรมเนียมและประสบการณ์การมาเยือนน า้พุท่ี
ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามแห่งนี ้ต่อจากนัน้น า
ท่านเท่ียวชมบรรยากาศย่าน บันไดสเปน (SPANISH STEPS) แหล่งนัดพบของชาวโรม 
ซึ่งนิยมมาพบปะกันบริเวณนี ้ซึ่งเป็นจตุรัสท่ีมีอาคารสวยงามต่าง ๆ มากมาย และเป็น
แหล่งช้อปปิ้งท่ีดีท่ีสุดของโรม มีสินค้าหลากหลายแบรนด์เนมดัง อาทิ กุชช่ี, อาร์มานี, 
พราด้า, หลุยส์ วิคตอง, เวอร์ซาเช่ อิสระให้เลือกชม เลือกซือ้ สินค้า ของท่ีระลึก ของฝาก 
ตามอธัยาศยัจนถึงเวลานดั 
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18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 หลังอาหารค ่า น าท่านโดยสารรถบัสสู่สนามบินฟูมิซิโน – โรม เพ่ือเช็คอินตั๋วโดยสาร

เคร่ืองบิน และกระเป๋าเดินทาง ณ เคาน์เตอร์สายการบินฯ 
22.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินโรม ลีโอนาโดดาวินซี โดยเท่ียวบินท่ี EK096 
วันที่ 22 เม.ย.  ดูไบ - กรุงเทพฯ            (11) 
 

05.55 น.  ถึงสนามบินดไูบ  แวะเปล่ียนเคร่ืองบินในการเดินทางฯ 
08.50 น.  ออกเดินทางจากดไูบ โดยเท่ียวบินท่ี EK418 
18.10 น.  ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 
 

อัตราค่าบริการ (คณะผู้เดนิทางเป็นผู้ใหญ่ขัน้ต ่า 20 ท่าน) 

ช่วงเวลาเดนิทาง 

13 – 22 เมษายน 2559 

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 

(คนท่ี1 และ 2) 

เดก็ต ่ากว่า 12 ปี 

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 

(คนท่ี3 และ 4) 

พักเดี่ยว 

จ่ายเพิ่ม 

ห้องแบบไม่มีหน้าต่าง 99,900 84,900 96,900 19,900 

ห้องแบบมีระเบียง 109,900 84,900 96,900 29,900 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม: 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการบินเอมิเรต แอร์ไลน์ 

2. ห้องพกับนเรือส าราญ 7 คืน และทวัร์ตามโปรแกรม 

3. รถรับส่งจากสนามบินและท่าเรือ 

4. อาหารทกุมือ้, กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ 

5. ค่าธรรมเนียมวีซา่เชงเก้น 

6. หวัหน้าทวัร์คนไทยร่วมเดินทางเพ่ือดแูลคณะ 
7. ภาษีท่าเรือ, ภาษีน า้มนัสายการบิน 

8. ทวัร์เสริมบนฝ่ัง, ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ 
9. ทิปพนกังานบนเรือ วนัละ EURO 10 ต่อท่าน 

10. ค่าขนกระเป๋าซึง่สายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หาก
น า้หนกัหรือจ านวนของกระเป๋าเกินกว่าท่ีก าหนดท่านอาจต้องช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกบัสายการบินท่ี
เคาน์เตอร์เช็คอิน 

11. ค่าประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุม่เกิน
70 ปี) 

12. ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัิเหต ุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุม่เกิน 70 ปี) 
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อัตรานีไ้ม่รวม: 
1.  ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 7 เปอร์เซน็ต์ ในกรณีออกใบก ากบัภาษี 

2.  ค่าท าหนงัสือเดินทาง (Passport) 
3.  ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์ ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
 

เงื่อนไข: 

1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือน
หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมี
การประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนได้ปรับขึน้ในช่วงใกล้วนัท่ีจะเดินทาง 

 

การส ารองการเดนิทาง: 

1. บริษัทฯ ขอรับค่ามดัจ าส าหรับการส ารองท่านละ 40,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษัท
ภายใน 3 วนั 

2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วนัมิฉะนัน้จะถือว่าการ
ส ารองการเดินทางนัน้ถกูยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 80 วนั หกัค่าบริการ ยึดค่ามดัจ า 40,000 บาท 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึน้ไป เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 

หมายเหตุ: 

1. กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้ เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯไม่สามารค
คืนค่าทวัร์ให้ได้ 

2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ 

3. หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซึง่ยงัไม่ได้ใช้นัน้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เช่น อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ 
การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอก
ประเทศ เป็นต้น 
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5. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะของ
สายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ เดินทางเป็น
หลกั 

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การน าสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือ
กลบัระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติท่ีส่อไปในทางเส่ือมเสียและ
ผิดกฏหมาย 
 

เอกสารส าหรับใช้ประกอบการย่ืนวีซ่า: 
1. หนงัสือเดินทางท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนบัถึงวนัเดินทาง 
2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 x 2 นิว้ จ านวน 2 รูป อายไุม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาด า พืน้หลงัสีขาว 

ห้ามใช้รูปสติ๊กเกอร์ 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ สตูิบตัร ในกรณีเด็กไม่มีบตัรประชาชน 

4. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ นามสกลุ 

5. ส าเนาทะเบียนบ้านทกุหน้าท่ีมีช่ือบคุคลในบ้าน 

6. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า 
7. ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝาก ออมทรัพย์ เท่านัน้ โดยปรับบญัชีเดือนล่าสดุทกุหน้าและย้อนหลงั 6 เดือน  

**ทางสถานฑูตจะไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวันในทกุกรณี** 
8. หลกัฐานการท างาน  

 พนักงานบริษัท: หนังสือรับรองการท างาน ระบุวันท่ี เร่ิมท างาน ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน เป็น
ภาษาองักฤษ 

 เจ้าของกิจการ: หนงัสือรับรองบริษัท อายไุม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีออกหนงัสือ ถึงวนัท่ีเดินทาง 

 นกัเรียน: หนงัสือรับรองจากสถาบนัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 

หมายเหตุ: 

ในกรณีท่ีต้องย่ืนวีซ่าเด่ียว จะต้องใช้เอกสารตามรายการข้างต้นพร้อมกับแนบเอกสารฉบับจริงต่อ
เจ้าหน้าท่ีสถานฑตูด้วยตวัเองเท่านัน้ ในกรณีของนกัเรียนท่ีจะเดินทางคนเดียว จะต้องมีหนงัสือยินยอม
จากบิดาหรือมารดา, หนงัสือรับรองการท างานหรือหนงัรับรองจดทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิย์
ของบิดาหรือมารดา และสมดุบญัชีเงินฝากธนาคาร และเอกสารแสดงความสมัพนัธ์กบับิดาหรือมารดา 
(ส าเนาใบสตูิบตัร, ส าเนาทะเบียนบ้านเป็นต้น) 
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ในกรณีที่ไม่ได้เดนิทางไปกับบดิาหรือมารดาแต่เดนิทางไปกับญาต ิกจ็ าเป็นต้องยื่นเอกสารดังกล่าวด้วย 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 

ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 


