
 

 

10 วนั ล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเนียน 
MSC SEAVIEW (เอม็เอสซี ซีววิ) 
เรือส ำรำญใหญ่ทีสุ่ดของยุโรป ปี 2018 

 
***โปรโมช่ัน...สำยกำรบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ส (TK)*** 

10 – 19 เมษำยน 2563  
รำคำเร่ิมต้นที่….89,900 บำท 

บำร์เซโลน่ำ – อำจคัซิโอ (เกำะคอซิก้ำ) – เจนัว (ปอร์โตฟิโน่) – ลำ สเปเซีย (ชิงเกว่ แตร์เร) 
โรม (วำติกนั)  - คำนส์ (อองทีป) – ปัลมำ เดอ มำยอร์กำ (โซลเลอร์) – บำร์เซโลน่ำ 

(พเิศษ!! รำคำนีร้วมทวัร์พำเทีย่วทุกประเทศ ไม่รวมค่ำวซ่ีำเชงเก้น /รวมทิปไกด์ คนขบัแล้ว) 
ขอสงวนสิทธ์ิหำกเรือมีกำรปรับเปลีย่นท่ำเทยีบเรือ ซ่ึงทำงทวัร์จะท ำกำรแจ้งให้ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำต่อไป 

ท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อำจมกีำรปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม ขึน้อยู่กบักำรเข้ำออกของตำรำงเดนิทำงเรือ 
ช่วงวนัเดนิทำงปี 2563 ตรงกบัวันหยุดเทศกำลอสีเตอร์ของฝ่ังยุโรป สถำนที่ท่องเทีย่วบำงแห่งและร้ำนช้อปป้ิงอำจปิดท ำกำร 



 

 

MSC SEAVIEW (เอม็เอสซี ซีววิ) 
เรือส ำรำญใหญ่ที่สุดของยุโรป ปี 2018 

เรือมีขนำด 153,516 ตนั จุผู้โดยสำรได้กว่ำ 5,179 คน มีทั้งหมด 18 ช้ัน 
ประเภทห้องพกั (เตยีงสำมำรถแยกเป็น เตยีงคู่ได้) 

 

▪ ห้องพักบนเรือแบบกรุ๊ปจะเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่ำนมีควำมประสงค์จะพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง                       
( TRIPLE ROOM ) ต้องท ำกำรตรวจสอบกบับริษัท เน่ืองจำกห้องพกับนเรือ ทีส่ำมำรถพกัได้ 3 ท่ำน มีจ ำนวนจ ำกดั 

▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรจัดเลขห้องพักให้กับคณะ เน่ืองจำกห้องพักบนเรือเป็นกำรจองแบบกรุ๊ป และ ขึน้อยู่กับข้อก ำหนด
ของประเภทห้องพกัในระดบัทีต่่ำงกนั ซ่ึงอำจจะท ำให้ท่ำนไม่ได้ห้องพกัติดกนัหรือ ช้ันเดยีวกนั ตำมทีลู่กค้ำต้องกำร 

▪ ทั้งนีห้้องพกัแบบมีระเบยีงทีจ่องแบบกรุ๊ป อำจเจอห้องทีต่ดิเรือชูชีพได้ 

• ห้องพกัแบบธรรมดำ  (Interior) 

 
 

• ห้องพกัมีระเบียงววิทะเล  (Ocean View with Balcony) 

 
 

เส้นทำงเดนิเรือ MSC SEAVIEW (เอม็เอสซี ซีววิ) 

 
 
 



 

 

10 เม.ย. 63 กรุงเทพมหำนคร  
 

18.30 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.45 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 65 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10 ชัว่โมง) เพลิดเพลิน
กบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง สายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหว่าง
เท่ียวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี  

 

11 เม.ย. 63 อสิตันบูล – บำร์เซโลน่ำ 
 

04.10 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน TK1853 อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตนับูลซ่ึงมีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย  

07.25 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่สนามบินบาร์เซโลน่า (BCN) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส 
บริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 4 ชม.) 

10.00 น. เดินทางถึงสนามบินบาร์เซโลน่า ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านชม Parc de la Ciutadella สวนสาธารณะใจกลางเมืองบาร์เซโลน่า ไม่ไกลจากถนนลารัมบลามากนัก                 
มีพื้นท่ีรวมกว่า 70 เอเคอร์ หรือประมาณ 280,000 ตารางเมตร เป็นพื้นท่ีสีเขียวขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวของ
เมือง ซ่ึงพื้นท่ีส่วนหน่ึงเป็นท่ีท าการของสวนสตัว ์พิพิธภณัฑศิ์ลปะแบบ Art Modern และท่ีตั้งของรัฐสภาแห่ง
แควน้คาตาลนั นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของชาวเมืองในยามวา่งและวนัหยดุ เน่ืองจากมีความ
สมบูรณ์ของธรรมชาติอนัเขียวชะอุ่ม และมีทะเลสาบจ าลองส าหรับใหเ้ช่าเรือพายดว้ย 

 

15.00 น. น าท่านเช็คอินข้ึนเรือส ำรำญที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปปี 2018 ของ MSC Cruise “MSC SEAVIEW” ซ่ึงเป็นเรือ
ส าราญท่ีจะเปิดปฐมฤกษ์ในเส้นทางล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในปี 2018 ด้วยระวำงเรือขนำด 153,516 ตัน           
จุผู้โดยสำรได้กว่ำ 5,179 คน พร้อม Entertainment Complex ขนาดใหญ่ ท่ีพร้อมใหบ้ริการบนเรือส าราญ 

 

18.00 น. เรือส าราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือบาร์เซโลน่า มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรืออาจคัซิโอ ประเทศฝร่ังเศส 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

 

12 เม.ย. 63 อำจัคซิโอ (เกำะคอร์ซิก้ำ) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพกัผอ่น บนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นใน
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้



 

 

ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ี
ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room : บาร์และเลาจน์, หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เนต 
Entertainment: ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์
คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

12.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรืออาจคัซิโอ ประเทศฝร่ังเศส 
 

บ่าย น าท่านชมเมือง อาจคัซิโอ (Ajaccio) เมืองหลวงแห่งเกาะคอร์ซิกา อยูภ่ายใตก้ารปกครองของประเทศฝร่ังเศส 
เกาะท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 4 รองจาก ซิซิลี ซาร์ดิเนีย และไซปรัส แห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน น าท่านเดินเท่ียวชม
ย่านเมืองเก่า (Old Town) ซ่ึงเต็มไปดว้ยกลุ่มอาคารท่ีมีสถาปัตกรรมแบบบาโรคตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16 น าท่าน
แวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ของนโปเลียน ซ่ึงสร้างเป็นอนุสรณ์สถานแด่จักรพรรดิผูล่้วงลับ ซ่ึงเกาะน้ีมี
ความส าคญัส าหรับประเทศฝร่ังเศสมาก เน่ืองจากเป็นบา้นเกิดของจกัรพรรดินโปเลียน โบนาปาร์ต ในปี ค.ศ.
1769 ซ่ึงคร้ังหน่ึงในช่วงศตวรรษท่ี 19 เป็นผูน้ าพาประเทศชาติสู่ความเป็นมหาอ านาจเหนือหลายๆประเทศใน
ทวีปยุโรป จากนั้ นน าท่านเข้าชมวิหารแห่งเมืองอาจัคซิโอ (Ajacio Cathedral) โบสถ์ดั้ งเดิมประจ าเมือง 
ก่อสร้างเม่ือปี ค.ศ.1593 เป็นโบสถ์โรมนัคาธอลิค สไตล์บาโรกแมนเนอริส  สร้างข้ึนอุทิศแก่พระแม่มารี 
โบสถ์น้ีมีความส าคญัส าหรับชาวเมือง เน่ืองจากเป็นสถานท่ีในการท าพิธีศีลจุ่มตามศาสนาคริสต์ให้กับ      
นโปเลียนในวยัเดก็เม่ือปี ค.ศ.1771 จากนั้นมีเวลาอิสระใหท่้านเดิมชมเมืองตามอธัยาศยั 

18.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรืออาจคัซิโอ 
19.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรืออาจคัซิโอ มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเจนวั 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
 
 
 

13 เม.ย. 63  เจนัว – ปอร์โตฟิโน่ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ีท่าเรือเจนวั (อิตาลี) 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองปอร์โตฟีโน (Portofino) เมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ีมีช่ือเสียงในระดบัโลก 

ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขต จงัหวดัของเจนวั ท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยท่าเรือเล็กๆ จนไดรั้บการขนานนามว่าเป็น "สวรรคแ์ห่ง
เมืองท่า" เมืองปอร์โตฟิโน เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีแสนน่ารัก ภายในตวัเมืองประกอบไปดว้ยดว้ยบา้นเรือนหลาก
สีสัน ซ่ึงตั้งเบียดเสียดกนัไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่ม โอบลอ้มอ่าวท่ีมี เรือยอร์ช (Yatch )จอดเตม็ไปหมด น าท่าน
ชมความงดงามของ โบสถเ์ซนตม์าร์ติน (St. Martin) ซ่ึงสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 12 โดยตวัโบสถน์ั้นมีขนาดท่ี



 

 

ไม่ใหญ่โต แต่ก็มีความสวยงามมากพอสมควร จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทและป้อม
ปราการ Castello Brown ซ่ึงสร้างมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 16 ในอดีตเคยใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกนัขา้ศึก แต่
ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ ์และยงัเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามอีกแห่งของเมืองอีกดว้ย  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเจนวั น าท่านแวะถ่ายรูปกบั อนุสาวรียข์องคริสโตเฟอร์ โคลมับสั นกัเดินเรือช่ือดงั
กอ้งโลก และเป็นชาวยโุรป  คนแรกท่ีคน้พบทวีปอเมริกา ซ่ึงถือก าเนิด ณ เมืองเจนวัแห่งน้ี น าท่านชมบริเวณ
อ่าวเจนวั อนัเป็นท่าเทียบเรือส าราญ เรือยอร์ชหรู เรือใบสีขาวละลานตา และยงัคงมีเรือโบราณจ าลองขนาด
ยกัษ์ สลกัเสลาดว้ยรูปป้ันอนัวิจิตรคลา้ยย  ้าเตือนให้ระลึกถึงความส าเร็จอนัยิ่งใหญ่ของชาวเมืองเจนัวคนน้ี          
น าชมประภาคาร Lanterna ท่ีสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1543 เป็นฉากหลงั น าท่านเขา้ชมโบสถป์ระจ าเมือง หรือ ดู
โอโม่ (Genoa Duomo) ท่ีสร้างข้ึนในแบบโรมนัเนสคแ์ละโกธิคสมยัศตวรรษท่ี 12-14 และน ้าพกุลางเมือง  

17.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ ท่าเรือเจนวั  
18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือเจนวั เพื่อมุ่งหนา้สู่ท่าเรือลา สเปเซีย ประเทศอิตาลี 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 
 

14 เม.ย. 63 ลำ สเปเซีย 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) ประเทศอิตาลี 

 น าท่าน นัง่รถไฟสู่ชิงเกว ่แตร์เร (CINQUE TERRE) หมู่บา้นเลก็ๆ ท่ีตั้งอยูบ่นชายฝ่ังริเวียร่าของอิตาลี หมู่บา้น
สีสันสดใส 5 หมู่บา้นท่ีเรียงรายกนัอยูริ่มทะเลลิกูเรีย อดีตบริเวณน้ีเคยเป็นชุมชนชาวประมงอาศยัการจบัปลา
และปลูกไร่องุ่นตามแนวชายเขา ดว้ยเสน่ห์ของเมืองริมทะเลท่ีคงความเป็นธรรมชาติ จึงไดรั้บการประกาศเป็น
มรดกโลกจากยู เนสโก  ห มู่บ้านทั้ งห้ าคื อ  MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, 
MANAROLA และ RIOMAGGIORE 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 



 

 

 
 

บ่าย น าท่านชมความงามของหมู่บา้นริโอแมกจิโอเร (Riomaggiore) หมู่บา้นเลก็ๆ ท่ีมีเสน่ห์และบรรยากาศเหมือน
เมืองตุ๊กตา บา้นเรือนสีสันสดใสตั้งลดหลัน่กนับนหน้าผาท่ีปกคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขียวขจีตดักนักบัน ้ าทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียนสีเทอร์คอยซ์ ท าให้กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮิตท่ีหากมีโอกาสตอ้งเขา้มาสัมผสั อิสระให้
ท่านชมความงดงามและถ่ายรูปตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัโดยรถไฟกลบัสู่ท่าเรือ ลา สเปเซีย 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

17.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ ท่าเรือ ลา สเปเซีย 
19.00 น.  เรือออกเดินทางจากท่าเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย 
15 เม.ย. 63  โรม – วำติกนั 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ ชิวิคตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี 

น าท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน (Vatican) รัฐอิสระท่ีเล็กท่ีสุดและเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์นิกาย
โรมนัคาทอลิก จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปดา้นนอกกบัมหาวิหารเซนตปี์เตอร์ (St. Peter’s Basilica) ซ่ึงไดรั้บ
การขนานนามว่าเป็นมหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก รู้จกักนัโดยชาวอิตาลีว่า Basilica di San Pietro in Vaticano 
หรือ เซนตปี์เตอร์บาซิลิกา (Saint Peter's Basilica) มหาวิหารน้ีเป็นมหาวิหารหน่ึงในส่ีของมหาวิหารหลกัใน
กรุงโรม ประเทศอิตาลี  (อีก 3  มหาวิหารคือ: มหาวิหารเซนตจ์อห์นแลเตอร์รัน มหาวิหารซานตามาเรียมายอเร 
และ มหาวิหารเซนต์พอลนอกก าแพง) อยู่ในนครรัฐวาติกนั เป็นดินแดนท่ีตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรมและเป็นท่ี
ประทับของพระสันตะปาปา ซ่ึงเป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนาคริสต์ นิกาย Roman Catholic State of the 
Vatican City ซ่ึงนครรัฐวาติกนัจดัว่าเป็นประเทศท่ีมีขนาดเลก็ท่ีสุดในโลก อนัมีศูนยก์ลางคือมหาวิหารเซนตปี์
เตอร์ ซ่ึงไดรั้บการออกแบบโดยอจัฉริยะบุคคล Michelangelo จากนั้นน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์คาปิโตลิเน 



 

 

(Capitoline Museum) หน่ึงในพิพิธภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของกรุงโรม จุดเร่ิมตน้ของการ
ก่อตั้งพิพิธภณัฑ์แห่งน้ีในอดีต เร่ิมจากพระสันตะปาปา โป๊ป ซิกตุส ท่ี 4 (Pope Sixtus IV) ได้บริจาคทอง
สัมฤทธ์ิโบราณ หรือ Ancient Bronze ให้แก่ชาวกรุงโรม เม่ือปี ค.ศ.1471 หลงัจากนั้นงานสะสมมาข้ึนเร่ือยๆ
จนถูกเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการเม่ือปี ค.ศ.1734 และเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของโลก ปัจจุบัน
บริหารงานโดยสภาของกรุงโรม ใช้เป็นสถานท่ีจัดเก็บและจัดแสดงงานศิลปะ โบราณวตัถุ อีกทั้ งยงัมี
ประติมากรรมทางโบราณคดีอนัล ้าค่ามากมายตั้งแต่ยคุโรมนั ยคุกลาง และยคุเรอเนซองส์  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านชม กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงอนัยิ่งใหญ่ของจกัรวรรดิโรมนัซ่ึงมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี น าท่าน           
แวะถ่ายรูปกบัโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลก ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นสนามกีฬา
กลางแจง้ขนาดใหญ่เร่ิมสร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิเวสปาเซียนแห่งอาราจกัรโรมนัและสร้างเสร็จในสมยั
จกัรพรรดิติตสั (Titus) สามารถจุคนกว่า 50,000 คน จากนั้นน าท่านชม น ้ าพุเทรวี่ (The Trevi Fountain) น ้ าพุท่ี
เหล่านักท่องเท่ียวนิยมมาโยนเหรียญอธิษฐานเพื่อให้ไดก้ลบัมาเยือนกรุงโรมอีกคร้ัง ไดเ้วลาน าท่านสู่ย่าน 
บนัไดสเปน (Spanish Step) แหล่งนัดพบของชาวโรมและนักท่องเท่ียวทัว่โลก เป็นจตุัรัสท่ีมีอาคารสวยงาม
และจ าหน่ายสินคา้แบรนด์เนมต่างๆ อิสระให้ท่านช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ Louis Vuitton, 
Prada, Dior, Chanel และอ่ืนๆอีกมากมาย หรือจะเลือกเก็บภาพบรรยากาศใจกลางเมืองบริเวณ บนัไดสเปน  
ใหท่้านสมัผสับรรยากาศเมืองหลวงของอิตาลี อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

16.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย 
18.00 น. เรือส าราญออกจากท่าเทียบเรือชิวิคตาเวคเคียมุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือคานส์ ประเทศฝร่ังเศส 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 

หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 
 

16 เม.ย. 63 คำนส์ – อองทปี 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองคานส์ ประเทศฝร่ังเศส  



 

 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอองทีป (Antibes) เมืองรีสอร์ทเลก็ๆริมชายฝ่ังเฟร้นช์ริเวียร่าท่ีห่างจากเมืองคานส์เพียง 
11 กิโลเมตร มีพื้นท่ีราว 27 ตารางกิโลเมตร และประชากรอาศัยราว 7 หม่ืนคน  จากนั้ นน าท่านเข้าชม 
พิพิธภณัฑปิ์กสัโซ่ (Picasso Museum) ซ่ึงในอดีตเป็นคฤหาสตหิ์นโบราณของตระกลูกรีมลัดี ซ่ึงสืบเช้ือสายมา
จากเมืองเจนวัและรัฐโมนาโก จากนั้นเคยถูกใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยัของศิลปินชาวสเปนช่ือดงั นาม ปาโบล ปิกสัโซ่ 
เป็นระยะราว 6 เดือนช่วงปี ค.ศ.1946 ซ่ึงปิกสัโซ่ไดบ้ริจาคงานศิลปะร่วมสมยัแก่พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเป็นจ านวน 
67 ช้ิน ประกอบดว้ยภาพวาด 44 ช้ินและจิตรกรรม 23 ช้ิน ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์เปิดให้นักท่องเท่ียวเขา้ชม
งานศิลปะของปิกสัโซ่ ซ่ึงจดัเกบ็ไวร้าว 245 ช้ินงาน 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองคานส์ (Cannes) หรือเมืองซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีส าหรับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติท่ี
จดัข้ึนในเดือนพฤษภาคมของทุกปี ตั้งอยูท่างภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกของฝร่ังเศส และติดกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
มีทิวทศัน์สวยงามทั้งภูเขาและทอ้งทะเล น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑแ์คสเตอร์ (Musee de la Castre) ตั้งอยูบ่นเชิง
เขาซูเควท ภายในปราสาทโบราณ เป็นสถานท่ีจัดเก็บโบราณวตัถุทางดนตรีของ 4 ทวีป อาทิเช่น เอเชีย 
แอฟริกา อเมริกา และโอเชียเนีย นอกจากนั้นยงัมีงานศิลปะดั้งเดิมของชาวทิเบตหิมาลายนัและยคุล่าอาณานิคม
ดว้ย บนเชิงเขาแห่งน้ีสามารถเห็นวิวมุมกวา้งของเมืองคานส์และชายฝ่ังเฟร้นชริ์เวียร่าไดอ้ยา่งงดงาม จากนั้นมี
เวลาน าท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ีถนนสายหลกัของเมือง ณ Rue d’Antibes บริเวณไม่ไกลจากท่าเรือ 

 

16.30 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ เมืองคานส์  
17.30 น.  เรือออกเดินทางจาก ท่าเรือเมืองคานส์ เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา้ ประเทศสเปน 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 

17 เม.ย. 63 ปัลมำ เดอ มำยอร์ก้ำ – โซลเลอร์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน     
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ี
ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด หอ้งอินเตอร์เนต 
Entertainment  : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆ 
   หลากหลาย สไตล ์คาสิโน ดิสโกเ้ธค หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 

Spa and Wellness  : หอ้งสปา หอ้งสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมายเรือ 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 



 

 
 

13.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) หมู่เกาะมายอร์กา (Mallorca)  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโซลเลอร์ (Soller) เมืองท่องเท่ียวในชนบทเลก็ๆทางตอนเหนือของหมู่เกาะแบลิเอลิริก 

ห่างเพียง 25 กิโลเมตรจากเมืองปัลมา เดอ มายอร์กา เมืองน้ีมีประชากรอาศยัเพียง 14,000 คน เป็นหน่ึงในเมือง
วินเทจท่ีมีเสน่ห์ยอ้นยุคน่าหลงไหล น าท่านชม จตุัรัส Plaza de la Constitucion จุดนัดพบของชาวเมืองใน
วนัหยดุและเป็นแหล่งท่องเท่ียวซ่ึงเตม็ไปดว้ยร้านน่ารักๆและคาเฟ่มากมาย น าท่านเขา้ชม โบสถเ์ซนตบ์าโธมิว 
(Church of St Bartomeu) โบสถ์โบราณยุคศตวรรษท่ี 16 ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณจตุัรัสแห่งน้ี ไดรั้บการบูรณะเม่ือปี 
ค.ศ.1904 และออกแบบโดยสถาปนิกชาวคาตาลนั นาม Joan Rubio หน่ึงในศิษยเ์อกของศิลปินเอกแห่งสเปน 
อนัโตนิโอ เกาด้ี ภายในคงความสวยงามดั้งเดิมแบบโกธิค ในขณะท่ีภายนอกออกแบบใหม่ให้มีความทนัสมยั
แบบโมเดิร์น ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางด้วยรถแทรมสายวินเทจ ท่ีขบัเคล่ือนดว้ยพลงังานไฟฟ้า เปิด
ใหบ้ริการคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 4 ต.ค. 1913  สู่ เมืองพอร์ต ดิ โซลเลอร์ (Port de Soller) เมืองท่าซ่ึงตั้งอยูบ่นอ่าวรูป
เกือกมา้ทางตอนเหนือของเมืองโซลเลอร์ มีประชากรอาศยัเพียงราว 3,000 คน เป็นเมืองรีสอร์ทขนาดเล็กท่ี
เหมาะส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาตากอากาศและตอ้งการความเงียบสงบไม่วุ่นวาย ซ่ึงต่างจากเมือง
ท่าทางตอนใตข้องเกาะซ่ึงเตม็ไปดว้ยนกัท่องเท่ียวท่ีแน่นขนดั น าท่านเดินเท่ียวชมบริเวณชายหาดท่ีเตม็ไปดว้ย
ร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านขายสินคา้พื้นเมือง จากนั้นไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางดว้ยรถโคช้กลบัสู่เมือง ปัล
มา เดอ มายอร์กา (***หากรถแทรมไม่สามารถรองรับคณะได้ บริษทัจะน าท่านเดินทางด้วยรถโค้ชแทน) 

 

18.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปัลมา เดอ มายอร์กา 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

22.30 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบ เรือปัลมา เดอ มายอร์กา้ เพื่อมุ่งหนา้สู่ กรุงบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน 
หมายเหตุ      ก่อนเรือกลบัเทียบท่าในค ่าวนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลง 

 จากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทาง
ใบเลก็ เพราะเจา้หนา้ท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะ
ถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัรุ่งข้ึน ส าหรับท่านท่ีตอ้งการช าระผา่นบตัรเครดิต ทางบริษทั
เรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ีท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 

 

18 เม.ย. 63 บำร์เซโลน่ำ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ีท่าเรือบาร์เซโลน่า 
08.30 น. น าท่านเช็คเอาทอ์อกจากเรือส าราญ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ 
 น าท่านเท่ียวชม ยา่นเมืองเก่าโกธิคควอเตอร์ (Gothic Quarter) หน่ึงในยา่นท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของ

เมืองบาร์เซโลน่าในแง่ของสถาปัตยกรรมโบราณอนังดงาม ในอดีตย่านเมืองเก่าริมท่าเรือแห่งน้ีเป็นแหล่ง
อาศยัของชุมชนชาวยวิ ซ่ึงกลุ่มอาคารในปัจจุบนัไดมี้การถูกบูรณะใหมี้ความโมเดิร์นมากข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 
20 บนพื้นฐานของสถาปัตยกรรมเดิมตั้งแต่ยุคโรมนั หลายส่วนของยา่นน้ี เป็นถนนแคบๆ และส่วนมากเป็น
เพียงทางเทา้ซ่ึงไม่สามารถเดินรถได ้น าท่านแวะถ่ายรูปกบั วิหารแห่งบาร์เซโลน่า (Cathedral of Barcelona) 
หรือช่ืออยา่งเป็นทางการ คือ The Cathedral of the Holy Cross and Saint Eulalia วิหารสไตลโ์กธิคโบราณซ่ึงมี
ความสวยงามไม่แพซ้ากราด้า แฟมิเลียร์ ใช้เวลาก่อสร้างราว 200 ปี ตั้ งแต่ศตวรรษท่ี 13 ถึงศตวรรษท่ี 15 



 

 

จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารซากราดา้ ฟามิเลียร์” (Sagrada Familia) สัญลกัษณ์แห่งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีสูง
ใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 โบสถ์ท่ีสร้างไม่เสร็จน้ีเป็น
สญัลกัษณ์ของบาร์เซโลนา  เป็นงานชั้นยอดท่ีแสดงถึงอจัฉริยภาพของ เกาด้ี สถาปนิกผูเ้ล่ืองช่ือ มหาวิหารแห่ง
น้ีมีความสูง 170 เมตร ตั้งอยู่บนถนน Carrer de Mallorca งานช้ินน้ีมีความแปลกตาจากงานช้ินอ่ืนของเกาด้ี 
ตรงสีสันอนัเรียบน่ิงแบบโทนสีธรรมชาติ ให้ความรู้สึกท่ีสงบผ่อนคลายและเยือกเย็นเพราะความท่ีเป็น
สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ แต่กย็งัคงรายละเอียดละเมียดท่ีละไม ดูจากลวดลายสลกัเสลาท่ีดา้นนอกตวัโบสถแ์ละภายใน 
แสดงใหเ้ห็นถึงแรงศรัทธาในศาสนาอยา่งท่วมทน้  

 

 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านสู่ถนนช้อปป้ิงสายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ย่านท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ                    
บาร์เซโลน่าแหล่งท่องเท่ียวอนัเป็นท่ีช่ืนชอบของคนทุกวยั ถนนสายเลก็ๆ ท่ีมีความยาวเพียง  1.2 กิโลเมตรแต่
มีสีสันเสน่ห์น่าประทบัใจทั้งกลางวนัและกลางคืน    อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือก
ซ้ือสินคา้และเส้ือผา้แบรนดเ์นมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม
ชั้นน าซ่ึงมีร้าน ตั้งอยู่ตลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้อาทิ LOUIS VUITTON, 
CHANEL, GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ 

 

16.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินบาร์เซโลน่า (BCN) เพื่อเช็คอินและท า Tax Refund  
19.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินบาร์เซโลน่า สู่ สนามบินอิสตนับูลโดยเท่ียวบินท่ี TK1856 (ใชเ้วลาบินประมาณ 4 

ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่น บนเคร่ืองบิน 
23.30 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี แวะเปล่ียนเคร่ือง 
 

19 เม.ย. 63 กรุงเทพมหำนคร 
01.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบิน TK 68 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค ่า และ อาหารเชา้ 
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 



 

 

10 วนั ล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเนียน 
MSC SEAVIEW (เอม็เอสซี ซีววิ) 

เรือส ำรำญใหญ่ทีสุ่ดของยุโรป ปี 2018 
อตัรำค่ำบริกำร 10 – 19 เม.ย. 2563 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องคู่ INSIDE)  ท่านละ 89,900 

อพัเกรดเป็นหอ้งพกัแบบมีระเบียงทะเล (พกัห้องคู่ Sea-View Balcony) ท่านละ 13,000 

พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ (คิดท่ีหอ้งพกัแบบ INSIDE ซ่ึงเป็นราคาเร่ิมตน้) 30,000 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (รำคำยืนยนัได้กต่็อเม่ือทีน่ั่ง confirm เท่ำน้ัน) 95,000-130,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัค่าใชจ่้าย (ผูใ้หญ่)  (ไม่รวมตัว๋ BKK-IST-BCN-IST-BKK) 20,000 

กรณีมีวีซ่าแลว้หรือไม่ตอ้งยืน่วีซ่า หกัค่าใชจ่้าย ไม่รวมวีซ่ำ 
 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี  22 ก.ค. 2562) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 
โปรแกรมท่องเท่ียวล่องเรือส าราญ (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
▪ ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
  

อตัรำนีไ้ม่รวมถึง 
▪ ค่ำวซ่ีำเชงเก้น ประมำณ 2,800 – 3,000 บำท 
▪ ค่ำบริกำรเรือ (Service Fee) ท่ำนละ EUR 70 ซ่ึงเรือจะชำร์ตเข้ำครุยส์กำร์ด (อำจมีกำรปรับได้ตำมประกำศของทำงเรือ) 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 



 

 

▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 45,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
    ส ำรองทีน่ั่ง (ผู้เดินทำงพกัเดี่ยว) ท่ำนละ 60,000 บำท 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 60 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลกิ 
* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  
* ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ า 25% 
* ยกเลิก 60-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ า 50% 
* ยกเลิก 30-59 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ าเตม็จ านวน  
* ยกเลิก 08-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จ านวน 
* ยกเลิก นอ้ยกวา่ 7 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จ านวน 
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก

วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์กต็าม*** 
หมายเหตุ :  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆเพื่อ

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  การนดั

หยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชนข์อง
ผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ การท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฎิ
เสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้ าการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ มาแลว้  หากท่านถูกปฎิ
เสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

▪ สถานฑูตเกบ็ค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะ ไม่รับผดิชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคธรรมดา  
 

กรณเีดินทำงโดยลูกค้ำจัดกำรตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆกต็าม 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 



 

 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็โดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 

สัมภำระและค่ำพนักงำนยกสัมภำระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ี
ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่เกิน 7.5 x 
13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้ าหนกัส่วนท่ีเกิน 



 

 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกรณเีกดิกำรสูญหำย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เข้ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชย
ไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าให้
โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ี
บริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุก
ประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้
เท่านั้น 

▪ กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำอติำล ี
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 10-15 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 
เพ่ือขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ และไม่ช ำรุด ขำด หรือเปียกน ำ้ 
2. รูปถ่ำยสีหน้ำตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร 2 รูป พืน้ฉำกหลงัรูปต้องเป็นพืน้สีขำว (อย่ำถ่ำยเอง เพรำะพืน้เป็นสี
เทำ ใช้ไม่ได้) เปิดหู เปิดหน้ำผำก ห้ำมสวมแว่นสำยตำหรือใส่คอนแท็กเลนส์ (รูปถ่ำยต้องถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดือน... 
(สถำนฑูตมีกำรเทียบรูปกบัหน้ำวซ่ีำที่เคยได้)  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเดก็ต ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์: (หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  
- เดก็ เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เดก็ เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เดก็ เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
หนังสือยนิยอมให้เดินทำงไปต่ำงประเทศ จะต้องรับรองเอกสำร ประทับตรำจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
เท่ำน้ัน 
 

กรณีอ านาจการปกครองบุตรฝ่ายใดฝ่ายนึง 
-ใบส าเนาบนัทึกการหยา่ โดยระบุวา่บุตรอยูใ่นอ านาจการปกครองของใคร 
-ใบปกครองบุตร (ปค. 14) จากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) หรือ ใบฟ้องหยา่ผูใ้ชอ้  านาจศาล 
เอกสำรกำรปกครองบุตร จะต้องรับรองเอกสำร ประทับตรำจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศเท่ำน้ัน 

 
กรณีบุตรบุญธรรม 
-ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางอ าเภอ/เขต 



 

 

ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จะต้องรับรองเอกสำร ประทับตรำจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศเท่ำน้ัน 
***ถา้เอกสารมิใช่เอกสารออกจากประเทศไทย จะตอ้งไดรั้บการรับรองเอกสารจากสถาณทูตของประเทศนั้นๆ 
ประจ าการในประเทศไทย*** 
 

9. หลกัฐานการท างาน (จดหมำยรับรองกำรท ำงำน) ท ำเป็นภำษำองักฤษ 
(ไม่ต้องระบุสถำนทูต ประเทศและวนัที่เดินทำง) 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 

เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 

10.หลกัฐานการเงิน :   
ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 3 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการ
รับรอง  1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 7 วนัก่อนยืน่วีซ่า) 

หมำยเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 

ขา้มไปเป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement และยอดล่าสุดอพัเดท 7 วนันบั
จากวนัยืน่วีซ่า จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

************* ตอ้งเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่ำน้ัน ************** 
 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุ

ช่ือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่า

เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

แบบฟอร์มกำรส ำรองที่น่ัง 

10 วนั ล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเนียน 



 

 

MSC SEAVIEW (เอม็เอสซี ซีววิ) 

เรือส ำรำญใหญ่ทีสุ่ดของยุโรป ปี 2018 

บำร์เซโลน่ำ – อำจคัซิโอ (เกำะคอซิก้ำ) – เจนัว (ปอร์โตฟิโน่) – ลำ สเปเซีย (ชิงเกว่ แตร์เร) 
โรม (วำติกนั)  - คำนส์ (อองทีป) – ปัลมำ เดอ มำยอร์กำ (โซลเลอร์) – บำร์เซโลน่ำ 

 

รำคำทวัร์ 89,900 บำท  10-19 เมษำยน 2563      
 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ หอ้งพกั 
(INSIDE/ 

BALCONY) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 
โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการยืน่ 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
(หลงัวนัท่ี 14 พ.ย. 2556) 
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