10 วัน ล่ องเรื อทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน
MSC SEAVIEW (เอ็มเอสซี ซีววิ )
เรื อสำรำญใหญ่ ทสี่ ุ ดของยุโรป ปี 2018

***โปรโมชั่น...สำยกำรบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ ส (TK)***

10 – 19 เมษำยน 2563
รำคำเริ่มต้ นที่….89,900 บำท
บำร์ เซโลน่ ำ – อำจัคซิโอ (เกำะคอซิก้ำ) – เจนัว (ปอร์ โตฟิ โน่ ) – ลำ สเปเซีย (ชิงเกว่ แตร์ เร)
โรม (วำติกนั ) - คำนส์ (อองทีป) – ปัลมำ เดอ มำยอร์ กำ (โซลเลอร์ ) – บำร์ เซโลน่ ำ

(พิเศษ!! รำคำนีร้ วมทัวร์ พำเทีย่ วทุกประเทศ ไม่ รวมค่ำวีซ่ำเชงเก้น /รวมทิปไกด์ คนขับแล้ว)
ขอสงวนสิ ทธิ์หำกเรื อมีกำรปรับเปลีย่ นท่ ำเทียบเรื อ ซึ่งทำงทัวร์ จะทำกำรแจ้ งให้ ลูกค้ ำทรำบล่ วงหน้ ำต่ อไป
ท่ องเที่ยว Shore Excursion ของเรื อ อำจมีกำรปรับเปลีย่ นตำมควำมเหมำะสม ขึน้ อยู่กบั กำรเข้ ำออกของตำรำงเดินทำงเรื อ
ช่ วงวันเดินทำงปี 2563 ตรงกับวันหยุดเทศกำลอีสเตอร์ ของฝั่งยุโรป สถำนที่ท่องเทีย่ วบำงแห่ งและร้ ำนช้ อปปิ้ งอำจปิ ดทำกำร

MSC SEAVIEW (เอ็มเอสซี ซีววิ )
เรื อสำรำญใหญ่ ที่สุดของยุโรป ปี 2018
เรื อมีขนำด 153,516 ตัน จุผู้โดยสำรได้ กว่ ำ 5,179 คน มีท้งั หมด 18 ชั้น
ประเภทห้ องพัก (เตียงสำมำรถแยกเป็ น เตียงคู่ได้ )
▪ ห้ อ งพั ก บนเรื อ แบบกรุ๊ ป จะเป็ นแบบห้ อ งพั ก คู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ ท่ ำนมี ค วำมประสงค์ จ ะพั ก แบบ 3 ท่ ำน / 3 เตี ย ง
( TRIPLE ROOM ) ต้ องทำกำรตรวจสอบกับบริษัท เนื่องจำกห้ องพักบนเรื อ ทีส่ ำมำรถพักได้ 3 ท่ ำน มีจำนวนจำกัด
▪ บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรจัดเลขห้ องพักให้ กับคณะ เนื่ องจำกห้ องพักบนเรื อเป็ นกำรจองแบบกรุ๊ ป และ ขึน้ อยู่กับข้ อกำหนด
ของประเภทห้ องพักในระดับทีต่ ่ ำงกัน ซึ่งอำจจะทำให้ ท่ำนไม่ ได้ ห้องพักติดกันหรื อ ชั้นเดียวกัน ตำมทีล่ ูกค้ ำต้ องกำร
▪ ทั้งนีห้ ้ องพักแบบมีระเบียงทีจ่ องแบบกรุ๊ป อำจเจอห้ องทีต่ ดิ เรื อชู ชีพได้

• ห้ องพักแบบธรรมดำ (Interior)

• ห้ องพักมีระเบียงวิวทะเล (Ocean View with Balcony)

เส้ นทำงเดินเรื อ MSC SEAVIEW (เอ็มเอสซี ซีววิ )

10 เม.ย. 63 กรุงเทพมหำนคร
18.30 น.
21.45 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่ และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์ เช็คอิ น U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคาร
ผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชัว่ โมง) เพลิดเพลิน
กับภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง สายการบินฯ มีบริ การ อาหารค่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เที่ยวบินสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

11 เม.ย. 63 อิสตันบูล – บำร์ เซโลน่ ำ

10.00 น.

เดินทางถึงกรุ งอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่ อง เที่ยวบิน TK1853 อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย
ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินบาร์เซโลน่า (BCN) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ ไลน์ส
บริ การอาหารเช้าบนเครื่ องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชม.)
เดินทางถึงสนามบินบาร์เซโลน่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านชม Parc de la Ciutadella สวนสาธารณะใจกลางเมืองบาร์ เซโลน่ า ไม่ไกลจากถนนลารั มบลามากนัก
มีพ้ืนที่รวมกว่า 70 เอเคอร์ หรื อประมาณ 280,000 ตารางเมตร เป็ นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่เพียงแห่ งเดียวของ
เมือง ซึ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็ นที่ทาการของสวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะแบบ Art Modern และที่ต้ งั ของรัฐสภาแห่ ง
แคว้นคาตาลัน นอกจากนี้ยงั เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองในยามว่างและวันหยุด เนื่องจากมีความ
สมบูรณ์ของธรรมชาติอนั เขียวชะอุ่ม และมีทะเลสาบจาลองสาหรับให้เช่าเรื อพายด้วย

15.00 น.

นาท่านเช็คอินขึ้นเรื อสำรำญที่ใหญ่ ที่สุดของยุโรปปี 2018 ของ MSC Cruise “MSC SEAVIEW” ซึ่ งเป็ นเรื อ
สาราญที่จะเปิ ดปฐมฤกษ์ในเส้นทางล่องทะเลเมดิ เตอร์ เรเนี ยนในปี 2018 ด้ วยระวำงเรื อขนำด 153,516 ตัน
จุผู้โดยสำรได้ กว่ ำ 5,179 คน พร้อม Entertainment Complex ขนาดใหญ่ ที่พร้อมให้บริ การบนเรื อสาราญ

18.00 น.

เรื อสาราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรื อบาร์เซโลน่า มุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรื ออาจัคซิโอ ประเทศฝรั่งเศส

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

04.10 น.
07.25 น.

12 เม.ย. 63 อำจัคซิโอ (เกำะคอร์ ซิก้ำ)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสาราญหรู ตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนัง่ เล่นใน
คลับ เลาจน์ หรื อทากิจกรรมที่มีภายในเรื อสาราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้า

ปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่
ท่านสามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสาราญ เช่น
Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เนต
Entertainment: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อมีจดั แสดงหรื อจะเลือกนัง่ เล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์
คาสิ โน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายน้ า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิ ตเนต, มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรี ม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ

12.00 น.

เรื อเทียบท่า ณ ท่าเรื ออาจัคซิโอ ประเทศฝรั่งเศส

บ่าย

นาท่านชมเมือง อาจัคซิ โอ (Ajaccio) เมืองหลวงแห่ งเกาะคอร์ ซิกา อยูภ่ ายใต้การปกครองของประเทศฝรั่งเศส
เกาะที่ใหญ่เป็ นอันดับที่ 4 รองจาก ซิซิลี ซาร์ดิเนีย และไซปรัส แห่ งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน นาท่านเดินเที่ยวชม
ย่านเมืองเก่า (Old Town) ซึ่ งเต็มไปด้วยกลุ่มอาคารที่มีสถาปั ตกรรมแบบบาโรคตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 นาท่าน
แวะถ่ า ยรู ป กับ อนุ ส าวรี ย ์ข องนโปเลี ย น ซึ่ งสร้ า งเป็ นอนุ ส รณ์ ส ถานแด่ จ ัก รพรรดิ ผู ล้ ่ ว งลับ ซึ่ งเกาะนี้ มี
ความสาคัญสาหรับประเทศฝรั่งเศสมาก เนื่ องจากเป็ นบ้านเกิดของจักรพรรดินโปเลียน โบนาปาร์ ต ในปี ค.ศ.
1769 ซึ่งครั้งหนึ่งในช่วงศตวรรษที่ 19 เป็ นผูน้ าพาประเทศชาติสู่ความเป็ นมหาอานาจเหนือหลายๆประเทศใน
ทวี ป ยุโ รป จากนั้น น าท่ านเข้าชมวิ ห ารแห่ งเมื อ งอาจัค ซิ โอ (Ajacio Cathedral) โบสถ์ด้ ังเดิ ม ประจ าเมื อ ง
ก่ อสร้ างเมื่ อปี ค.ศ.1593 เป็ นโบสถ์โรมันคาธอลิ ค สไตล์บาโรกแมนเนอริ ส สร้ างขึ้น อุทิศแก่ พ ระแม่มารี
โบสถ์น้ ี มี ค วามส าคัญ ส าหรั บ ชาวเมื อ ง เนื่ อ งจากเป็ นสถานที่ ในการท าพิ ธี ศีล จุ่ ม ตามศาสนาคริ ส ต์ให้กับ
นโปเลียนในวัยเด็กเมื่อปี ค.ศ.1771 จากนั้นมีเวลาอิสระให้ท่านเดิมชมเมืองตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื ออาจัคซิโอ
เรื อออกเดินทางจากท่าเทียบเรื ออาจัคซิโอ มุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรื อเจนัว
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ

18.00 น.
19.00 น.
ค่า

13 เม.ย. 63 เจนัว – ปอร์ โตฟิ โน่
เช้า
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อจอดเทียบท่าที่ท่าเรื อเจนัว (อิตาลี)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์โตฟี โน (Portofino) เมืองท่าแห่ งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยนที่มีชื่อเสี ยงในระดับโลก
ซึ่ งตั้งอยูใ่ นเขต จังหวัดของเจนัว ที่ถูกล้อมรอบด้วยท่าเรื อเล็กๆ จนได้รับการขนานนามว่าเป็ น "สวรรค์แห่ ง
เมืองท่า" เมืองปอร์ โตฟิ โน เป็ นเมืองเล็กๆ ที่แสนน่ ารัก ภายในตัวเมืองประกอบไปด้วยด้วยบ้านเรื อนหลาก
สี สัน ซึ่ งตั้งเบียดเสี ยดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่ม โอบล้อมอ่าวที่มี เรื อยอร์ช (Yatch )จอดเต็มไปหมด นาท่าน
ชมความงดงามของ โบสถ์เซนต์มาร์ ติน (St. Martin) ซึ่ งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 โดยตัวโบสถ์น้ นั มีขนาดที่

ไม่ใหญ่โต แต่ก็มีความสวยงามมากพอสมควร จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทและป้ อม
ปราการ Castello Brown ซึ่ งสร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 ในอดีตเคยใช้เป็ นป้อมปราการป้องกันข้าศึก แต่
ปัจจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ และยังเป็ นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งของเมืองอีกด้วย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเจนัว นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ อนุสาวรี ยข์ องคริ สโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรื อชื่อดัง
ก้องโลก และเป็ นชาวยุโรป คนแรกที่คน้ พบทวีปอเมริ กา ซึ่ งถือกาเนิ ด ณ เมืองเจนัวแห่ งนี้ นาท่านชมบริ เวณ
อ่าวเจนัว อันเป็ นท่าเทียบเรื อสาราญ เรื อยอร์ ชหรู เรื อใบสี ขาวละลานตา และยังคงมีเรื อโบราณจาลองขนาด
ยักษ์ สลักเสลาด้วยรู ปปั้ นอันวิจิตรคล้ายย้ าเตือนให้ระลึกถึงความสาเร็ จอันยิ่งใหญ่ของชาวเมืองเจนัวคนนี้
นาชมประภาคาร Lanterna ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1543 เป็ นฉากหลัง นาท่านเข้าชมโบสถ์ประจาเมือง หรื อ ดู
โอโม่ (Genoa Duomo) ที่สร้างขึ้นในแบบโรมันเนสค์และโกธิคสมัยศตวรรษที่ 12-14 และน้ าพุกลางเมือง
นาท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรื อเจนัว
เรื อออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อเจนัว เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อลา สเปเซีย ประเทศอิตาลี
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

17.00 น.
18.00 น.
ค่า

14 เม.ย. 63 ลำ สเปเซีย
เช้า
07.00 น.

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อ ลา สเปเซีย (La Spezia) ประเทศอิตาลี
นาท่าน นัง่ รถไฟสู่ ชิงเกว่ แตร์เร (CINQUE TERRE) หมู่บา้ นเล็กๆ ที่ต้ งั อยูบ่ นชายฝั่งริ เวียร่ าของอิตาลี หมู่บา้ น
สี สันสดใส 5 หมู่บา้ นที่เรี ยงรายกันอยูร่ ิ มทะเลลิกูเรี ย อดีตบริ เวณนี้ เคยเป็ นชุมชนชาวประมงอาศัยการจับปลา
และปลูกไร่ องุ่นตามแนวชายเขา ด้วยเสน่ห์ของเมืองริ มทะเลที่คงความเป็ นธรรมชาติ จึงได้รับการประกาศเป็ น
มรดกโลกจากยู เ น สโก ห มู่ บ้ า น ทั้ งห้ า คื อ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA,
MANAROLA และ RIOMAGGIORE
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านชมความงามของหมู่บา้ นริ โอแมกจิโอเร (Riomaggiore) หมู่บา้ นเล็กๆ ที่มีเสน่ห์และบรรยากาศเหมือน
เมืองตุ๊กตา บ้านเรื อนสี สันสดใสตั้งลดหลัน่ กันบนหน้าผาที่ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีตดั กันกับน้ าทะเลเมดิ
เตอร์ เรเนี ยนสี เทอร์ คอยซ์ ทาให้กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่หากมีโอกาสต้องเข้ามาสัมผัส อิสระให้
ท่านชมความงดงามและถ่ายรู ปตามอัธยาศัย ได้เวลานาท่านเดินทางกลับโดยรถไฟกลับสู่ ท่าเรื อ ลา สเปเซีย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
17.30 น. นาท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรื อ ลา สเปเซีย
19.00 น. เรื อออกเดินทางจากท่าเรื อ ลา สเปเซีย (La Spezia) เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อชิวิคตาเวคเคีย
15 เม.ย. 63 โรม – วำติกนั
เช้า
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเรื อ ชิวิคตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี
น าท่ านเดิ น ทางสู่ นครรั ฐวาติ กัน (Vatican) รั ฐอิ ส ระที่ เล็กที่ สุดและเป็ นศูน ย์กลางของศาสนาคริ สต์นิกาย
โรมันคาทอลิก จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ปด้านนอกกับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) ซึ่ งได้รับ
การขนานนามว่าเป็ นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก รู ้จกั กันโดยชาวอิตาลีว่า Basilica di San Pietro in Vaticano
หรื อ เซนต์ปีเตอร์ บาซิ ลิกา (Saint Peter's Basilica) มหาวิหารนี้ เป็ นมหาวิหารหนึ่ งในสี่ ของมหาวิหารหลักใน
กรุ งโรม ประเทศอิตาลี (อีก 3 มหาวิหารคือ: มหาวิหารเซนต์จอห์นแลเตอร์รัน มหาวิหารซานตามาเรี ยมายอเร
และ มหาวิหารเซนต์พอลนอกกาแพง) อยู่ในนครรัฐวาติกนั เป็ นดิ นแดนที่ต้ งั อยู่ใจกลางกรุ งโรมและเป็ นที่
ประทับ ของพระสั น ตะปาปา ซึ่ งเป็ นประมุ ข สู งสุ ด แห่ งศาสนาคริ ส ต์ นิ ก าย Roman Catholic State of the
Vatican City ซึ่งนครรัฐวาติกนั จัดว่าเป็ นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก อันมีศูนย์กลางคือมหาวิหารเซนต์ปี
เตอร์ ซึ่ งได้รับการออกแบบโดยอัจฉริ ยะบุคคล Michelangelo จากนั้นนาท่านเข้าชมพิพิธภัณ ฑ์คาปิ โตลิเน

(Capitoline Museum) หนึ่ งในพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสี ยงและเก่าแก่ที่สุดแห่ งหนึ่ งของกรุ งโรม จุดเริ่ มต้นของการ
ก่ อตั้งพิ พิ ธภัณ ฑ์แห่ งนี้ ในอดี ต เริ่ มจากพระสัน ตะปาปา โป๊ ป ซิ กตุ ส ที่ 4 (Pope Sixtus IV) ได้บ ริ จาคทอง
สัมฤทธิ์ โบราณ หรื อ Ancient Bronze ให้แก่ชาวกรุ งโรม เมื่อปี ค.ศ.1471 หลังจากนั้นงานสะสมมาขึ้นเรื่ อยๆ
จนถูก เปิ ดเป็ นพิ พิ ธภัณ ฑ์อย่างเป็ นทางการเมื่ อปี ค.ศ.1734 และเป็ นพิ พิ ธภัณ ฑ์แ ห่ งแรกของโลก ปั จจุ บ ัน
บริ ห ารงานโดยสภาของกรุ งโรม ใช้เป็ นสถานที่ จ ัด เก็ บ และจัด แสดงงานศิ ล ปะ โบราณวัต ถุ อี ก ทั้งยังมี
ประติมากรรมทางโบราณคดีอนั ล้ าค่ามากมายตั้งแต่ยคุ โรมัน ยุคกลาง และยุคเรอเนซองส์
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านชม กรุ งโรม (Rome) เมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิ โรมันซึ่ งมีอายุเก่ าแก่ กว่า 2,000 ปี นาท่าน
แวะถ่ายรู ปกับโคลอสเซี ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก ได้รับการขนานนามว่าเป็ นสนามกีฬา
กลางแจ้งขนาดใหญ่ เริ่ มสร้ างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ เวสปาเซี ยนแห่ งอาราจักรโรมัน และสร้ างเสร็ จในสมัย
จักรพรรดิติตสั (Titus) สามารถจุคนกว่า 50,000 คน จากนั้นนาท่านชม น้ าพุเทรวี่ (The Trevi Fountain) น้ าพุที่
เหล่านักท่องเที่ยวนิ ยมมาโยนเหรี ยญอธิ ษฐานเพื่อให้ได้กลับมาเยือนกรุ งโรมอีกครั้ง ได้เวลานาท่านสู่ ย่าน
บันไดสเปน (Spanish Step) แหล่งนัดพบของชาวโรมและนักท่องเที่ยวทัว่ โลก เป็ นจัตุรัสที่มีอาคารสวยงาม
และจาหน่ ายสิ น ค้าแบรนด์เนมต่างๆ อิ สระให้ท่านช้อปปิ้ งสิ น ค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ Louis Vuitton,
Prada, Dior, Chanel และอื่นๆอีกมากมาย หรื อจะเลือกเก็บภาพบรรยากาศใจกลางเมืองบริ เวณ บันไดสเปน
ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศเมืองหลวงของอิตาลี อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

16.30 น.
18.00 น.
ค่า

นาท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรื อชิวิคตาเวคเคีย
เรื อสาราญออกจากท่าเทียบเรื อชิวิคตาเวคเคียมุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรื อคานส์ ประเทศฝรั่งเศส
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

16 เม.ย. 63 คำนส์ – อองทีป
เช้า
08.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส

นาท่านเดินทางสู่ เมืองอองทีป (Antibes) เมืองรี สอร์ ทเล็กๆริ มชายฝั่งเฟร้นช์ริเวียร่ าที่ห่างจากเมืองคานส์เพียง
11 กิ โ ลเมตร มี พ้ื น ที่ ร าว 27 ตารางกิ โ ลเมตร และประชากรอาศัย ราว 7 หมื่ น คน จากนั้ นน าท่ านเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ปิกัสโซ่ (Picasso Museum) ซึ่งในอดีตเป็ นคฤหาสต์หินโบราณของตระกูลกรี มลั ดี ซึ่งสื บเชื้อสายมา
จากเมืองเจนัวและรัฐโมนาโก จากนั้นเคยถูกใช้เป็ นที่พกั อาศัยของศิลปิ นชาวสเปนชื่อดัง นาม ปาโบล ปิ กัสโซ่
เป็ นระยะราว 6 เดือนช่วงปี ค.ศ.1946 ซึ่งปิ กัสโซ่ได้บริ จาคงานศิลปะร่ วมสมัยแก่พิพิธภัณฑ์แห่ งนี้ เป็ นจานวน
67 ชิ้น ประกอบด้วยภาพวาด 44 ชิ้นและจิตรกรรม 23 ชิ้น ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์เปิ ดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม
งานศิลปะของปิ กัสโซ่ ซึ่งจัดเก็บไว้ราว 245 ชิ้นงาน
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคานส์ (Cannes) หรื อเมืองซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันดีสาหรับเทศกาลภาพยนตร์ นานาชาติที่
จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุกปี ตั้งอยูท่ างภาคใต้ฝั่งตะวันออกของฝรั่งเศส และติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
มีทิวทัศน์สวยงามทั้งภูเขาและท้องทะเล นาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์แคสเตอร์ (Musee de la Castre) ตั้งอยูบ่ นเชิง
เขาซู เควท ภายในปราสาทโบราณ เป็ นสถานที่ จ ัด เก็บ โบราณวัต ถุ ท างดนตรี ของ 4 ทวีป อาทิ เช่ น เอเชี ย
แอฟริ กา อเมริ กา และโอเชียเนีย นอกจากนั้นยังมีงานศิลปะดั้งเดิมของชาวทิเบตหิ มาลายันและยุคล่าอาณานิคม
ด้วย บนเชิงเขาแห่งนี้สามารถเห็นวิวมุมกว้างของเมืองคานส์และชายฝั่งเฟร้นช์ริเวียร่ าได้อย่างงดงาม จากนั้นมี
เวลานาท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ถนนสายหลักของเมือง ณ Rue d’Antibes บริ เวณไม่ไกลจากท่าเรื อ

16.30 น.
17.30 น.

นาท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อ เมืองคานส์
เรื อออกเดินทางจาก ท่าเรื อเมืองคานส์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อปัลมา เดอ มายอร์กา้ ประเทศสเปน

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

17 เม.ย. 63 ปัลมำ เดอ มำยอร์ ก้ำ – โซลเลอร์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสาราญหรู ตามอัธยาศัย ท่ านสามารถเลื อกรับประทานอาหารหรื อนั่งเล่น ใน
คลับ เลาจน์ หรื อทากิจกรรมที่มีภายในเรื อสาราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้า
ปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่
ท่านสามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสาราญ เช่น
Public Room
: บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต
Entertainment
: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อมีจดั แสดงหรื อจะเลือกนัง่ เล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆ
หลากหลาย สไตล์ คาสิ โน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายน้ า สปอร์ทคอร์ท ฟิ ตเนต มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness : ห้องสปา ห้องสตรี ม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมายเรื อ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ

13.00 น.

เรื อจอดเทียบท่าที่ ท่าเรื อปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) หมู่เกาะมายอร์กา (Mallorca)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโซลเลอร์ (Soller) เมืองท่องเที่ยวในชนบทเล็กๆทางตอนเหนื อของหมู่เกาะแบลิเอลิริก
ห่างเพียง 25 กิโลเมตรจากเมืองปั ลมา เดอ มายอร์กา เมืองนี้มีประชากรอาศัยเพียง 14,000 คน เป็ นหนึ่งในเมือง
วิน เทจที่ มีเสน่ ห์ ยอ้ นยุคน่ าหลงไหล น าท่ านชม จัตุรัส Plaza de la Constitucion จุดนัดพบของชาวเมื องใน
วันหยุดและเป็ นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเต็มไปด้วยร้านน่ารักๆและคาเฟ่ มากมาย นาท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์บาโธมิว
(Church of St Bartomeu) โบสถ์โบราณยุคศตวรรษที่ 16 ซึ่ งตั้งอยู่บริ เวณจัตุรัสแห่ งนี้ ได้รับการบูรณะเมื่อปี
ค.ศ.1904 และออกแบบโดยสถาปนิ กชาวคาตาลัน นาม Joan Rubio หนึ่ งในศิษย์เอกของศิลปิ นเอกแห่ งสเปน
อันโตนิ โอ เกาดี้ ภายในคงความสวยงามดั้งเดิมแบบโกธิค ในขณะที่ภายนอกออกแบบใหม่ให้มีความทันสมัย
แบบโมเดิ ร์น ได้เวลาสมควรนาท่านเดิ นทางด้วยรถแทรมสายวินเทจ ที่ ขบั เคลื่ อนด้วยพลังงานไฟฟ้ า เปิ ด
ให้บริ การครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 1913 สู่ เมืองพอร์ต ดิ โซลเลอร์ (Port de Soller) เมืองท่าซึ่งตั้งอยูบ่ นอ่าวรู ป
เกื อกม้าทางตอนเหนื อของเมืองโซลเลอร์ มีประชากรอาศัยเพียงราว 3,000 คน เป็ นเมืองรี สอร์ ทขนาดเล็กที่
เหมาะสาหรั บนักท่องเที่ ยวที่ เดิ นทางมาตากอากาศและต้องการความเงี ยบสงบไม่วุ่น วาย ซึ่ งต่างจากเมื อง
ท่าทางตอนใต้ของเกาะซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่แน่นขนัด นาท่านเดินเที่ยวชมบริ เวณชายหาดที่เต็มไปด้วย
ร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านขายสิ นค้าพื้นเมือง จากนั้นได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางด้วยรถโค้ชกลับสู่ เมือง ปั ล
มา เดอ มายอร์กา (***หากรถแทรมไม่ สามารถรองรั บคณะได้ บริ ษทั จะนาท่ านเดินทางด้ วยรถโค้ ชแทน)

18.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อปัลมา เดอ มายอร์กา

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

22.30 น. เรื อออกเดินทางจากท่าเทียบ เรื อปัลมา เดอ มายอร์กา้ เพื่อมุ่งหน้าสู่ กรุ งบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน
หมายเหตุ ก่อนเรื อกลับเทียบท่าในค่าวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋ าสี ต่างๆ ซึ่งเป็ นตัวกาหนดลาดับการนากระเป๋ าลง
จากเรื อ ท่านจะต้องจัดกระเป๋ าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่ องใช้ที่จาเป็ นไว้ในกระเป๋ าเดินทาง
ใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรื อจะมาเก็บกระเป๋ าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะ
ถูกส่ งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทาการชาระในวันรุ่ งขึ้น สาหรับท่านที่ตอ้ งการชาระผ่านบัตรเครดิต ทางบริ ษทั
เรื อจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ
18 เม.ย. 63 บำร์ เซโลน่ ำ
เช้า
07.00 น.
08.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อจอดเทียบท่าที่ท่าเรื อบาร์เซโลน่า
นาท่านเช็คเอาท์ออกจากเรื อสาราญ พร้อมรับกระเป๋ าสัมภาระ
นาท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าโกธิ คควอเตอร์ (Gothic Quarter) หนึ่ งในย่านท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงแห่ งหนึ่ งของ
เมืองบาร์ เซโลน่ าในแง่ของสถาปั ตยกรรมโบราณอันงดงาม ในอดี ตย่านเมืองเก่าริ มท่าเรื อแห่ งนี้ เป็ นแหล่ง
อาศัยของชุมชนชาวยิว ซึ่งกลุ่มอาคารในปัจจุบนั ได้มีการถูกบูรณะให้มีความโมเดิร์นมากขึ้นในช่วงศตวรรษที่
20 บนพื้นฐานของสถาปั ตยกรรมเดิมตั้งแต่ยุคโรมัน หลายส่ วนของย่านนี้ เป็ นถนนแคบๆ และส่ วนมากเป็ น
เพียงทางเท้าซึ่ งไม่สามารถเดินรถได้ นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ วิหารแห่ งบาร์ เซโลน่ า (Cathedral of Barcelona)
หรื อชื่ออย่างเป็ นทางการ คือ The Cathedral of the Holy Cross and Saint Eulalia วิหารสไตล์โกธิคโบราณซึ่งมี
ความสวยงามไม่ แพ้ซ ากราด้า แฟมิ เลี ยร์ ใช้เวลาก่ อสร้ างราว 200 ปี ตั้งแต่ ศตวรรษที่ 13 ถึ งศตวรรษที่ 15

จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ ” (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่ งสิ่ งศักดิ์สิ ทธิ์ ที่สูง
ใหญ่ ถึง 170 เมตร ออกแบบก่ อสร้ างอย่างสวยงามแปลกตาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 โบสถ์ที่สร้ างไม่เสร็ จนี้ เป็ น
สัญลักษณ์ของบาร์เซโลนา เป็ นงานชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริ ยภาพของ เกาดี้ สถาปนิกผูเ้ ลื่องชื่อ มหาวิหารแห่ ง
นี้ มีความสู ง 170 เมตร ตั้งอยู่บนถนน Carrer de Mallorca งานชิ้ นนี้ มีความแปลกตาจากงานชิ้ นอื่นของเกาดี้
ตรงสี สัน อัน เรี ยบนิ่ งแบบโทนสี ธรรมชาติ ให้ความรู ้ สึ ก ที่ ส งบผ่อนคลายและเยือกเย็น เพราะความที่ เป็ น
สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ แต่กย็ งั คงรายละเอียดละเมียดที่ละไม ดูจากลวดลายสลักเสลาที่ดา้ นนอกตัวโบสถ์และภายใน
แสดงให้เห็นถึงแรงศรัทธาในศาสนาอย่างท่วมท้น

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

น าท่ า นสู่ ถ นนช้อ ปปิ้ งสายใหญ่ ข องบาร์ เซโลนา ถนนลารั ม บลา (Larambla) ย่า นที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด ของ
บาร์เซโลน่าแหล่งท่องเที่ยวอันเป็ นที่ชื่นชอบของคนทุกวัย ถนนสายเล็กๆ ที่มีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตรแต่
มีสีสันเสน่ ห์น่าประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืน อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือก
ซื้ อสิ นค้าและเสื้ อผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรื อจะช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม
ชั้นนาซึ่ งมีร้าน ตั้งอยู่ตลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าอาทิ LOUIS VUITTON,
CHANEL, GUCCI, LOEWE และอื่นๆ

16.00 น.
19.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินบาร์เซโลน่า (BCN) เพื่อเช็คอินและทา Tax Refund
ออกเดินทางจากสนามบินบาร์เซโลน่า สู่ สนามบินอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK1856 (ใช้เวลาบินประมาณ 4
ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหาร เครื่ องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่ องบิน
เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่ อง

23.30 น.

19 เม.ย. 63 กรุงเทพมหำนคร
01.25 น. ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯโดยเที่ยวบิน TK 68 สายการบินฯ มีบริ การอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค่า และ อาหารเช้า
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

10 วัน ล่ องเรื อทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน
MSC SEAVIEW (เอ็มเอสซี ซีววิ )

เรื อสำรำญใหญ่ ทสี่ ุ ดของยุโรป ปี 2018
อัตรำค่ ำบริกำร

10 – 19 เม.ย. 2563

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้ องคู่ INSIDE) ท่านละ

89,900

อัพเกรดเป็ นห้องพักแบบมีระเบียงทะเล (พักห้ องคู่ Sea-View Balcony) ท่านละ

13,000

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ (คิดที่หอ้ งพักแบบ INSIDE ซึ่งเป็ นราคาเริ่ มต้น)

30,000

ชั้นธุรกิจเพิม่ เงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ (รำคำยืนยันได้กต็ ่อเมื่อทีน่ ั่ง confirm เท่ำนั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักค่าใช้จ่าย (ผูใ้ หญ่)

(ไม่รวมตัว๋ BKK-IST-BCN-IST-BKK)

กรณี มีวีซ่าแล้วหรื อไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่า หักค่าใช้จ่าย

95,000-130,000
20,000
ไม่ รวมวีซ่ำ

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ ง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 22 ก.ค. 2562) **
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
▪ กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
▪ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรื อสาราญ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
▪ ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
▪ ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
▪ ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
▪ เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรำนีไ้ ม่ รวมถึง
▪ ค่ ำวีซ่ำเชงเก้น ประมำณ 2,800 – 3,000 บำท
▪ ค่ ำบริกำรเรื อ (Service Fee) ท่ ำนละ EUR 70 ซึ่งเรื อจะชำร์ ตเข้ ำครุยส์ กำร์ ด (อำจมีกำรปรับได้ ตำมประกำศของทำงเรื อ)
▪ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ

▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองที่นงั่ จ่าย 45,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ ปออกเดินทางแน่นอน
สำรองทีน่ ั่ง (ผู้เดินทำงพักเดี่ยว) ท่ ำนละ 60,000 บำท
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 60 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
* ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
* ยกเลิก 90-119 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจา 25%
* ยกเลิก 60-89 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจา 50%
* ยกเลิก 30-59 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจาเต็มจานวน
* ยกเลิก 08-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจานวน
* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจานวน
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์กต็ าม***
หมายเหตุ :
▪ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางใน กรณี ที่มีผูเ้ ดิ นทางต่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ ดิ นทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
▪ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อ
ทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัด
หยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคานึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
▪ การท่องเที่ยวนี้ เป็นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงินคืน ในกรณี ที่ท่านปฎิ
เสธหรื อสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้น ท่านได้ทาการตกลงหรื อแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
▪ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระ มาแล้ว หากท่านถูกปฎิ
เสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
▪ สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
▪ ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคธรรมดา

กรณีเดินทำงโดยลูกค้ ำจัดกำรตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
▪ ในกรณี ลูกค้าดาเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน

▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
▪ ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
▪ เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (
TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
▪ ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋ำเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
▪ กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณำใส่ ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
▪ หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภำระและค่ ำพนักงำนยกสั มภำระ
▪ สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ของสายการบินที่
ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
▪ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่ วนไม่เกิน 7.5 x
13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
▪ ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วนที่เกิน

▪ กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)

กำรชดเชยค่ ำกระเป๋ำในกรณีเกิดกำรสู ญหำย
▪ ของมี ค่าทุ กชนิ ด ขอแนะนำไม่ ค วรใส่ เข้ ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิ ดการสู ญ หาย สายการบิ นจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะชดเชย
ไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้
โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
▪ กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่
บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุก
ประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้น
เท่านั้น
▪ กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้

เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำอิตำลี
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทาการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ
เพื่อขอยืน่ วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย

(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ)
1. หนังสื อเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น และไม่ ชำรุ ด ขำด หรื อเปี ยกนำ้
2. รู ปถ่ ำยสี หน้ ำตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร 2 รู ป พืน้ ฉำกหลังรู ปต้ องเป็ นพืน้ สี ขำว (อย่ ำถ่ ำยเอง เพรำะพืน้ เป็ นสี
เทำ ใช้ ไม่ ได้ ) เปิ ดหู เปิ ดหน้ ำผำก ห้ ำมสวมแว่ นสำยตำหรื อใส่ คอนแท็กเลนส์ (รู ปถ่ ำยต้ องถ่ ำยไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน...
(สถำนฑูตมีกำรเทียบรู ปกับหน้ ำวีซ่ำที่เคยได้ )
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคานาหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สาเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คานาหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สู ติบตั ร (กรณี เด็กต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสู ติบตั รมา)
8. กรณี เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิม่ เติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้
ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้
ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)

หนังสื อยินยอมให้ เดินทำงไปต่ ำงประเทศ จะต้ องรับรองเอกสำร ประทับตรำจำกกระทรวงกำรต่ ำงประเทศ
เท่ ำนั้น
กรณี อานาจการปกครองบุตรฝ่ ายใดฝ่ ายนึง
-ใบสาเนาบันทึกการหย่า โดยระบุวา่ บุตรอยูใ่ นอานาจการปกครองของใคร
-ใบปกครองบุตร (ปค. 14) จากทางอาเภอ/เขต (ตัวจริ งเท่านั้น) หรื อ ใบฟ้องหย่าผูใ้ ช้อานาจศาล
เอกสำรกำรปกครองบุตร จะต้ องรับรองเอกสำร ประทับตรำจำกกระทรวงกำรต่ ำงประเทศเท่ ำนั้น
กรณี บุตรบุญธรรม
-ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางอาเภอ/เขต

ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จะต้ องรับรองเอกสำร ประทับตรำจำกกระทรวงกำรต่ ำงประเทศเท่ ำนั้น
***ถ้าเอกสารมิใช่เอกสารออกจากประเทศไทย จะต้องได้รับการรับรองเอกสารจากสถาณทูตของประเทศนั้นๆ
ประจาการในประเทศไทย***
9. หลักฐานการทางาน (จดหมำยรับรองกำรทำงำน) ทำเป็ นภำษำอังกฤษ
(ไม่ ต้องระบุสถำนทูต ประเทศและวันที่เดินทำง)
จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3
เดือน)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
- กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
- กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา

10.หลักฐานการเงิน :
สาเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 3 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการ
รับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสาเนา 7 วันก่อนยืน่ วีซ่า)

หมำยเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1
ข้ามไปเป็ นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement และยอดล่าสุ ดอัพเดท 7 วันนับ
จากวันยืน่ วีซ่า จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาเนาสมุดบัญชี

************* ต้องเป็ นบัญชีออมทรัพย์ เท่ ำนั้น **************
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสื อรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุ
ชื่อผูถ้ ูกรับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสู ติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่า
เป็ นคนในครอบครัวเดียวกัน

(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)

แบบฟอร์ มกำรสำรองที่นั่ง
10 วัน ล่ องเรื อทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน

MSC SEAVIEW (เอ็มเอสซี ซีววิ )

เรื อสำรำญใหญ่ ทสี่ ุ ดของยุโรป ปี 2018
บำร์ เซโลน่ ำ – อำจัคซิโอ (เกำะคอซิก้ำ) – เจนัว (ปอร์ โตฟิ โน่ ) – ลำ สเปเซีย (ชิงเกว่ แตร์ เร)
โรม (วำติกนั ) - คำนส์ (อองทีป) – ปัลมำ เดอ มำยอร์ กำ (โซลเลอร์ ) – บำร์ เซโลน่ ำ

รำคำทัวร์ 89,900 บำท
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

10-19 เมษำยน 2563
เบอร์โทรศัพท์

ห้องพัก
(INSIDE/

BALCONY)

เลขที่
สะสมไมล์

อาหาร
(หากแพ้อาหาร
โปรดระบุ)

สถานฑูตที่ท่านเคยสแกน
ลายนิ้วมือในการยืน่
วีซ่าเชงเก้น (กรุ ณาระบุ)
(หลังวันที่ 14 พ.ย. 2556)

ชื่ อผู้สำรองทีน่ ั่ง...................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ............................................ แฟกซ์ ................................. อีเมล์............................................................
โทรศัพท์ มือถือ..........................................................

