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Code: IH14-Cruise-Med-Grandiosa-10WY-08-17Apr2023-99-A220919 

 

10 วนั ลอ่งเรอืทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน 

MSC GRANDIOSA (เอ็มเอสซ ีแกรนดโิอซา) 

 

 

***โปรโมช ัน่พเิศษ...สายการบนิโอมาน แอร ์(WY)*** 

8-17 เมษายน 2566 

99,900 บาท 

(พเิศษ!! ราคานีร้วมทวัรพ์าเทีย่วทกุประเทศ / ไมร่วมคา่วซีา่เชงเกน้ /รวมทปิไกด ์คนขบัแลว้) 

 

มลิาน (พกัคา้ง 1 คนื) – ปอรโ์ตฟิโน – เจนวั – โรม – วาตกินั – ชวิคิตาเวคเคยี  – ปาแลรโ์ม  

มอลตา้ – วาเลตตา้ – เมดนิา – บารเ์ซโลนา – มารก์เซย ์– ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต  

 

ขอสงวนสทิธิห์ากเรอืมกีารปรบัเปลีย่นทา่เทยีบเรอื ซึง่ทางทวัรจ์ะท าการแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้ตอ่ไป 

ทอ่งเทีย่ว Shore Excursion ของเรอื อาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัการเขา้ออกของ

ตารางเดนิทางเรอื 

ชว่งวนัเดนิทางปี 2565 ตรงกบัวนัหยดุเทศกาลอสีเตอรข์องฝั่งยโุรป สถานทีท่อ่งเทีย่วบางแหง่และรา้นชอ้ปป้ิง

อาจปิดท าการ 
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MSC GRANDIOSA (เอ็มเอสซ ีแกรนดโิอซา) 

เรอืส าราญปี 2019 ของ MSC Cruise 

เรอืมขีนาด 181,000 ตนั มที ัง้หมด 19 ช ัน้ 

ประเภทหอ้งพกั (เตยีงสามารถแยกเป็น เตยีงคูไ่ด)้ 

 หอ้งพกับนเรอืแบบกรุป๊จะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 

ทา่น / 3 เตยีง                       ( TRIPLE ROOM ) ตอ้งท าการตรวจสอบกบับรษิทั เนือ่งจากหอ้งพกับนเรอื 

ทีส่ามารถพกัได ้3 ทา่น มจี านวนจ ากดั 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการจดัเลขหอ้งพกัใหก้บัคณะ เนือ่งจากหอ้งพกับนเรอืเป็นการจองแบบกรุ๊ป และ 

ข ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของประเภทหอ้งพกัในระดบัทีต่า่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัหรอื ช ัน้

เดยีวกนั ตามทีล่กูคา้ตอ้งการ 

 ท ัง้นีห้อ้งพกัแบบมรีะเบยีงทีจ่องแบบกรุป๊ อาจเจอหอ้งทีต่ดิเรอืชูชพีได ้

 หอ้งพกัแบบธรรมดา  (Interior) 

 

 

 หอ้งพกัมรีะเบยีงววิทะเล  (Ocean View with Balcony) 

 

 

เสน้ทางเดนิเรอื MSC GRANDIOSA (เอ็มเอสซ ีแกรนดโิอซา) 
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8 เม.ย. 2566 กรงุเทพมหานคร - มสักตั - มลิาน 

 

06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิ สายการบนิโอมาน แอร ์ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

09.10 น. ออกเดนิทางสูก่รุงมัสกัต ประเทศโอมาน โดยเที่ยวบนิ WY818 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 5.55 ชั่วโมง) 

เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสี่วนตัวทุกทีน่ั่ง สายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารเชา้ ระหว่าง

เทีย่วบนิสูก่รงุมสักตั ประเทศโอมาน  

12.05 น. เดนิทางถงึกรุงมัสกัต แวะเปลีย่นเครือ่ง เทีย่วบนิ WY143 อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบนิตามอธัยาศัย  

14.40 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิมัสกัต (MCT) สูส่นามบนิมัลเพนซา (MXP) บรกิารอาหารกลางวันบนเครือ่งบนิ 

(ใชเ้วลาบนิประมาณ 7.05 ชม.) 

19.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิมลัเพนซา เมอืงมลิาน  ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

 น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั Crowne Plaza Milan Malpensa Airport Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

9 เม.ย. 2566 มลิาน – เจนวั - ปอรโ์ตฟิโน 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงปอรโ์ตฟีโน (Portofino) (ระยะทาง 175 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ช.ม.) 

เมอืงท่าแห่งชายทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนทีม่ชี ือ่เสยีงในระดับโลก ซึง่ตัง้อยู่ในเขต จังหวัดของเจนัว ทีถู่ก

ลอ้มรอบดว้ยท่าเรอืเล็กๆ จนไดรั้บการขนานนามว่าเป็น "สวรรคแ์ห่งเมอืงท่า" เมอืงปอรโ์ตฟิโน เป็นเมอืง

เล็กๆ ทีแ่สนน่ารัก ภายในตัวเมอืงประกอบไปดว้ยดว้ยบา้นเรอืนหลากสสีัน ซึง่ตัง้เบยีดเสยีดกันไปตามเชงิ

เขาเขยีวชอุม่ โอบลอ้มอา่วทีม่ ีเรอืยอรช์ (Yatch )จอดเต็มไปหมด  

 

น าทา่นชมความงดงามของ โบสถเ์ซนตม์ารต์นิ (St. Martin) ซึง่สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่12 โดยตัวโบสถนั์น้มี

ขนาดทีไ่มใ่หญโ่ต แตก่็มคีวามสวยงามมากพอสมควร  
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จากนัน้น าท่านเขา้ชมความยิง่ใหญ่ของ ปราสาทและป้อมปราการ Castello Brown ซึง่สรา้งมาตัง้แต่สมัย

ศตวรรษที ่16 ในอดตีเคยใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกนัขา้ศกึ แตปั่จจบุนัเป็นพพิธิภณัฑ ์และยงัเป็นจุดชมววิที่

สวยงามอกีแหง่ของเมอืงอกีดว้ย  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงเจนัว น าทา่นชมบรเิวณอา่วเจนัว อนัเป็นท่าเทยีบเรอืส าราญ เรอืยอรช์หรู เรอืใบ

สขีาวละลานตา และยงัคงมเีรอืโบราณจ าลองขนาดยกัษ์ สลักเสลาดว้ยรปูปัน้อนัวจิติรคลา้ยย ้าเตอืนใหร้ะลกึ

ถงึความส าเร็จอนัยิง่ใหญข่องชาวเมอืงเจนัวคนนี ้         

14.30 น. น าท่านเชค็อนิขึน้เรอืส าราญ MSC Cruise “MSC GRANDIOSA” ดว้ยระวางเรอืขนาด 181,000 ตัน พรอ้ม 

Entertainment Complex ขนาดใหญ ่ทีพ่รอ้มใหบ้รกิารบนเรอืส าราญ 

17.00 น. เรอืส าราญเดนิทางออกจากทา่เทยีบเรอืเจนัว มุง่หนา้สูท่า่เทยีบเรอืชวิคิตาเวคเคยี กรงุโรม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

 

 

 



Page 5 of 20 

 

 

 

10 เม.ย. 2566  โรม - ชวิคิตาเวคเคยี  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

07.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอื ชวิคิตาเวคเคยี ประเทศอติาล ี

 

น าท่านเดนิทางสู่ นครรัฐวาตกิัน (Vatican) รัฐอสิระทีเ่ล็กทีสุ่ดและเป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิาย

โรมนัคาทอลกิ  

 

จากนัน้น าทา่นชมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St. Peter’s Basilica) ซึง่ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นมหาวหิารทีใ่หญ่

ทีส่ดุในโลก รูจ้ักกันโดยชาวอติาลวี่า Basilica di San Pietro in Vaticano หรอื เซนตปี์เตอรบ์าซลิกิา 

(Saint Peter's Basilica) มหาวหิารนี้เป็นมหาวหิารหนึง่ในสีข่องมหาวหิารหลักในกรุงโรม ประเทศอติาล ี 

(อกี 3  มหาวหิารคอื: มหาวหิารเซนตจ์อหน์แลเตอรรั์น มหาวหิารซานตามาเรยีมายอเร และ มหาวหิารเซนต์

พอลนอกก าแพง) อยู่ในนครรัฐวาตกิัน เป็นดนิแดนที่ตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรมและเป็นที่ประทับของพระ

สันตะปาปา ซึง่เป็นประมขุสงูสดุแห่งศาสนาครสิต ์นกิาย Roman Catholic State of the Vatican City ซึง่

นครรัฐวาตกินัจัดวา่เป็นประเทศทีม่ขีนาดเล็กทีส่ดุในโลก อนัมศีนูยก์ลางคอืมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์ซึง่ไดรั้บ

การออกแบบโดยอจัฉรยิะบคุคล Michelangelo  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 
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บา่ย น าท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือชวิ ิคตาเวคเคีย น าท่านถ่ายรูปกับป้อมปราการไมเคิลแองเจโล (Forte 

Michelangelo) เป็นปราสาทยุคโบราณสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที่ 16 โดยมกีารสรา้งก าแพงลอ้มรอบ

ปราสาท เพือ่ใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกันการรุกรานจากขา้ศกึในอดตี ปราสาทแห่งนี้สรา้งขึน้ใกลก้ับท่าเรอื

และใชเ้ป็นป้อมปราการด่านหนา้ในการเรยีกเก็บระวางเรอืและภาษีในสมัยกอ่น โดยหอคอยตรงกลางป้อม

ปราสาทแห่งนี้ออกแบบโดยไมเคลิ แองเจโล สรา้งในสมัยโรมันโบราณ โดยผนังของป้อมปราการแห่งนี้มี

ความหนากวา่ 6 เมตร อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความยิง่ใหญใ่นการสรา้งป้อมปราการทีย่ังคงตัง้ตระหง่านใน

เมอืงชวิคิตาเวคเคยี 

15.30 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูท่า่เรอืชวิคิตาเวคเคยี 

17.00 น. เรอืส าราญออกจากทา่เทยีบเรอืชวิคิตาเวคเคยีมุง่หนา้สูท่า่เทยีบเรอืปาแลรโ์ม  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผ่อนตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 
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11 เม.ย. 2566  ปารแ์ลโม ่(เกาะซซิลิ ีประเทศอติาล)ี 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 

09.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ เมอืงปารแ์ลโม่ (เกาะซซิลิี ประเทศอติาล)ี เมอืงหลวงของแควน้ปกครองตนเองซซิ ิ

ล ี ซึง่เป็นเกาะใหญ่ปลายรองเทา้บู๊ตของอติาล ีมปีระวัตติ่อเนื่องยาวนานกว่า 4,000 ปี เป็นจุดยทุธศาสตร์

ส าคัญแห่งหนึง่ของยุโรปจงึตกเป็นเป้าหมายของการยดึครองจากชนชาตทิีม่อี านาจเขม้แข็งในชว่งเวลา

ต่างๆเริม่ตัง้แต่กรีก โรมัน คาร์เทธ อาหรับ นอร์มัง เยอรมัน ฝร่ังเศส และสเปน แต่ละชาตผิลัดเปลี่ยน

หมนุเวยีนกันเขา้มาปกครองดนิแดนนี้ขณะเดยีวกันก็ไดน้ าเอาศลิปวัฒนธรรมของตนเขา้มาดว้ย เกาะนี้จงึมี

สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมทีห่ลากหลายผสมผสานกันหากแต่ลงตัว นอกจากนี้ยังอดุมไปดว้ยความงาม

ทางธรรมชาต ิของทัง้ชายหาด ทะเล และภูเขาไฟ ดว้ยความทีอ่ยู่ห่างไกลออกมาจะสามารถสัมผัสไดถ้งึ

ความเป็นอติาเลยีนดัง้เดมิ อยา่งที ่             หาไมพ่บอกีแลว้ตามเมอืงใหญใ่นอติาลภีาคพืน้ทวปี  

 

น าทา่นแวะถา่ยรปู Cappella Palatina โบสถส์ว่นพระองคข์องกษัตรยิโ์รเจอรท์ี ่2 พระราชาซึง่เคยไดช้ือ่ว่ามี

ฐานะล ่าซ าทีส่ดุในยโุรป โดยโบสถน์ี้ยังถอืเป็นตน้แบบของวหิาร Monreale ทีส่รา้งขึน้ในอกี 40 ปีใหห้ลัง

ดว้ย  

  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเขา้ชมพระราชวัง Palazzo dei Normanni อดตีราชวังของกษัตรยิน์อรแ์มน ปัจจุบันใชเ้ป็นสภา

ทอ้งถิน่ประจ าเมอืง  

 

 จากนัน้น าท่านเขา้ชมมหาวหิารมอนเรอาเล (Monreale Duomo) ที่ไดรั้บการยกย่องว่าเป็นสุดยอด

สถาปัตยกรรมไบเซนไทนแ์หง่หนึง่ของโลก สรา้งขึน้โดยกษัตรยิว์ลิเลีย่มที ่2 ผูป้กครองดนิแดนซซิลิ ีในชว่ง

ปี ค.ศ. 1060 ภายในวหิารท่านจะไดพ้บกับความอลังการของโมเสกทอง ซึง่ว่ากันว่าใชท้องในการประดับ

ประดาทัง้หมด 2,200 กก.เลยทเีดยีว นับเป็นโบสถโ์มเสกทีใ่หญ่อันดับ 2 ของโลก  รองจากโบสถเ์ซนต์

โซเฟียทีต่รุก ีและทีน่่าอศัจรรยค์อื โมเสกทีเ่ห็นทัง้หมดนีใ้ชเ้วลาสรา้งแค ่8 ปีเทา่นัน้  

 

 ไดเ้วลาน าท่านชม น ้าพุ Fontana della Vergogna น ้าพุแกะสลักสไตลไ์ฮเรเนอซองสซ์ ึง่สั่งท าจากเมอืง

ฟลอเรนซ ์ 

 

 หลังจากนัน้แวะถ่ายรูปกับ โบสถ ์La Matorana โบสถส์ไตลไ์บเซนไทน์ประดับประดาดว้ยโมเสกทอง แต่

บรเิวณทางเขา้เป็นสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และแวะถ่ายรูปกับ โบสถ ์San Cataldo โบสถซ์ ึง่สรา้งขึน้ใน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B5
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สมยัปี ค.ศ. 1160 แตก่ารกอ่สรา้งก็ตอ้งหยดุชะงักลงเมือ่ผูล้งทนุทรัพย ์เสยีชวีติลง จงึมสีภาพเปลอืยเปล่าดู

คลาสสกิตามสไตลโ์บสถท์อ้งถิน่ 

 

 

 

16.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เทยีบเรอืปารแ์ลโม ่

17.00 น.  เรอืเดนิทางออกจากทา่เรอืปารแ์ลโม ่เพือ่มุง่หนา้สู ่ทา่เรอืวาเลตตา้ ประเทศมอลตา้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

12 เม.ย. 2566  วลัเลตตา - เมดนิา่ (ประเทศมอลตา้) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

09.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เทยีบเรอืเมอืงวัลเลตตา ประเทศมอลตา้   

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเอ็มดนิา (Mdina) เมอืงหลวงเกา่ของมอลตา อายปุระมาณ 1,500 – 1,000 ปีกอ่น

ครสิตกาล ตัง้อยูบ่นเนนิเขาความสงูประมาณ 150 เมตรจากระดับน ้าทะเล สรา้งขึน้ในชว่งการปกครองของ

ชาวฟินเิชยี (Phoenician) เมอืงนี้ไดรั้บอทิธพิลของศลิปะยคุกลาง สไตลเ์มดวิัล ผสมผสานสถาปัตยกรรม

ระหวา่งอาหรับ และยโุรป จนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ภายนอกเมอืงลอ้มรอบดว้ยก าแพงสงูสทีอง  
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น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัประตูเมอืง (Mdina Gate) สรา้งขึน้ในปี 1724 สถาปัตยกรรมบาโรค น าท่านเดนิเทีย่ว

ชมภายในเมอืงเกา่ และน าทา่นแวะถา่ยรปูกบัจตรัุสเมสคติา (Mesquita Square) ซึง่เป็นหนึง่ในสถานทีถ่่าย

ท าซรียีด์ัง Game of Thornes  

 

น าท่านแวะถ่ายรูปกับวหิารเซ็นตพ์อล (St.Paul Cathedral) หรอืวหิารเอ็มดนิา ขึน้ในศตวรรษที ่12 เพือ่

อทุศิใหแ้กนั่กบญุพอล ตอ่มาไดรั้บความเสยีหายจากเหตกุารณ์แผน่ดนิไหว จงึสรา้งขึน้ใหมใ่นปี ค.ศ. 1696-

1705 อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ ถา่ยรปูในเมอืงเอ็มดนิาไดต้ามอธัยาศัย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

 

 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมป้อมปราการเซนตเ์อลโม (Fort Saint Elmo) เป็นป้อมปราการทีส่รา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่16 

บรเิวณดา้นลา่งเป็นพพิธิภณัฑส์งครามแหง่ชาต ิ(National War Museum) เป็นสถานทีจ่ัดแสดงเหรยีญตรา 

อาวธุ รถถัง เครือ่งบนิ และสิง่ของในสมยัสงครามโลกครัง้ทีส่อง นอกจากนีป้้อมแหง่นีใ้นอดตี เคยใชเ้ป็นคุก

ขงัเชลยศกึมากอ่น ส าหรับดา้นบนมปืีนใหญป่ระจ าจดุตา่งๆ ตรงนีเ้ราสามารถชมววิท่าเรอืมารซ์กัลอกก ์และ

ทา่เรอืแกรนดฮ์ารเ์บอร ์ 

 

จากนัน้น าท่านชมอนุสรณ์ Siege Bell Memorial ระฆังสทีองขนาดใหญ่สไตลน์ีโอคลาสกิ สรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ. 1992 เพือ่สดดุแีกผู่เ้สยีสละชวีติในสงครามโลกครัง้ทีส่อง และในตอนเทีย่งของทุกวัน จะมกีารตรีะฆัง

เพือ่ระลกึถงึเหตกุารณ์และการสญูเสยีของชาวมอลตา้ในครัง้นัน้ 



Page 10 of 20 

 

 

 

 

 

16.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เทยีบเรอืเมอืงวัลเลตตา 

17.00 น. เรอืออกเดนิทางจากทา่เทยีบเรอืวัลเลตตา เพือ่มุง่หนา้สู ่กรงุบารเ์ซโลนา ประเทศสเปน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

13 เม.ย. 2566  At Sea 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 

อสิระใหท้า่นพักผอ่น บนเรอืส าราญหรตูามอธัยาศัย ทา่นสามารถเลอืกรับประทานอาหารหรอืน่ังเล่นในคลับ 

เลาจน์ หรอืท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไมว่่าจะเป็นชอ้ปป้ิงทีร่า้นขายสนิคา้

ปลอดภาษีบนเรอื (Duty Free) และสว่นสนัทนาการอืน่ๆอกีมากมาย กจิกรรมความบันเทงิอันหลากหลายที่

ทา่นสามารถเลอืกใชบ้รกิารบนเรอืส าราญ เชน่ 

Public Room  :บารแ์ละเลาจน ์หอ้งสมดุ หอ้งอนิเตอรเ์นต 

Entertainment  :ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืมจีดัแสดงหรอืจะเลอืกน่ังเลน่ในคลับ เลาจน ์ บารต์า่งๆ

หลากหลาย 

 Sport and Activities :สระวา่ยน ้า สปอรท์คอรท์ ฟิตเนต มนิกิอลฟ์ 

Spa and Wellness  :หอ้งสปา หอ้งสตรมี บวิตี ้ซาลอน โยคะ และอืน่ๆ อกีมากมาย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

 หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

14 เม.ย. 2566  บารเ์ซโลนา  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

09.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เทยีบเรอื บารเ์ซโลนา ประเทศสเปน 

  

น าท่านเขา้ชมมหาวหิารซากราดา้ ฟามเิลยีร์ (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่งสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ทีส่งูใหญ่ถงึ 

170 เมตร ออกแบบก่อสรา้งอย่างสวยงามแปลกตาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1882 โบสถ์ที่สรา้งไม่เสร็จนี้เป็น

สญัลักษณ์ของบารเ์ซโลนา  เป็นงานชัน้ยอดทีแ่สดงถงึอจัฉรยิภาพของ เกาดี ้สถาปนกิผูเ้ลือ่งชือ่ มหาวหิาร

แหง่นีม้คีวามสงู 170 เมตร ตัง้อยูบ่นถนน Carrer de Mallorca งานชิน้นี้มคีวามแปลกตาจากงานชิน้อืน่ของ

เกาด ี 

 

ไดเ้วลาน าทา่นเขา้ชมคาซามลิา (Casa Mila) สรา้งมาตัง้แต่ปี 1906 – 1912 เป็นอพารท์เมน้ทห์ลังสดุทา้ย

ทีอ่อกแบบโดยเกาด ี(Gaudi) เจา้ของตกึคอื Pere Milà และ Roser Segimón ชาวอเมรกินัทีม่ฐีานะจากการ

ท าสวนกาแฟในประเทศกัวเตมาลา โดยไดจ้า้งเกาดี (Gaudi) ใหม้าออกแบบอพารท์เมน้ท์ส่วนตัวให ้

โดยเฉพาะ และมแีผนในการเปิดใหค้นอืน่เชา่เพือ่อาศัย แมก้ระทั่งเจา้ชายจากประเทศอยีปิตก์็เคยมาเชา่

เพือ่พักอาศัยทีน่ีม่าแลว้  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูห่า้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ El Corte Ingles ซึง่เป็นหา้งทีร่วมสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ

มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม หรอื ของฝากตามอธัยาศัย  

 

 จากนัน้น าท่านสูถ่นนชอ้ปป้ิงสายใหญ่ของบารเ์ซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ยา่นทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ

ของบารเ์ซโลนาแหล่งท่องเทีย่วอันเป็นทีช่ ืน่ชอบของคนทุกวัย ถนนสายเล็กๆ ทีม่คีวามยาวเพยีง  1.2 

กโิลเมตรแต่มสีสีันเสน่หน่์าประทับใจทัง้กลางวันและกลางคนื อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ท่าน

สามารถเลอืกซือ้สนิคา้และเสือ้ผา้แบรนดเ์นมทัง้ H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรอืจะชอ้ปป้ิง

สนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าซึง่มรีา้น ตัง้อยูต่ลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้อาท ิ

LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอืน่ๆอกีมากมาย 

 

17.00 น.  น าทา่นกลบัสูท่า่เทยีบเรอืบารเ์ซโลนา 

18.00 น. เรอืเดนิทางออกจากทา่เรอืบารเ์ซโลนา เพือ่มุง่หนา้สูท่า่เทยีบเรอืมารก์เซย ์

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

15 เม.ย. 2566  มารก์เซย ์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

09.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เทยีบเรอืมารก์เซย ์(โพรวองซ)์ ประเทศฝร่ังเศส 

 

น าทา่นเขา้ชมโบสถน์อเทรอดาม เดอลาการด์ (Basilique Notre-Dame de la Garde) ทีต่ัง้อยูบ่นยอดเขา 

โบสถแ์ห่งนี้สรา้งขึน้อยา่งงดงามดว้ยรูปแบบสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นเอกลักษณ์ โดยมรีูปพระแม่มารเีป็นองค์

ประธาน เลา่กันว่าในสมัยกอ่นคนแถบนี้มักมาขอพรกับพระนางเพือ่ใหก้ารเดนิเรอืปลอดภัยและเมือ่เดนิเรอื
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ปลอดภัยกลับมาแลว้ก็มักจะน าเอาเครือ่งแขวนมาเป็นของแกบ้น แต่เมือ่เวลาผ่านไปทางเทศบาลเมอืงได ้

ปรับปรงุใหส้ถานทีแ่หง่นีเ้ป็นอนุสรณ์สถานอนัศักดิส์ทิธิแ์ละกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืง

มารก์เซย ์  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

บา่ย  น าทา่นเขา้ชมป้อมปราการซองจวน (Fort Saint Jean) สรา้งขึน้ในปี 1660 โดย Louis XIV ทีป่ากทางเขา้ 

Old Port นับตัง้แตปี่ 2013 สะพานแหง่นีเ้ชือ่มโยงกนัดว้ยสะพานเชือ่มโยงสองแหง่กบัยา่นประวัตศิาสตร ์Le 

Panier และพพิธิภณัฑอ์ารยธรรมยโุรปและเมดเิตอรเ์รเนียน น าท่านเขา้ชมความยิง่ใหญ่ของป้อมปราการที่

สะทอ้นใหเ้ห็นความรุง่เรอืงของฝร่ังเศสในยคุกอ่น  

 

 สมควรแกเ่วลาน าท่านสูถ่นนเลอพาเนีย (Le Panier) ยา่นเมอืงเกา่ของมารก์เซย ์เป็นบรเิวณทีช่าวกรกีได ้

เขา้มาตัง้รกรากทีน่ีก่วา่ 2,600 ปี ตัวเมอืงเกา่ตัง้อยูท่างตอนเหนอืของทา่เรอืเกา่ (Old Port)  

 

16.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เทยีบเรอืมารก์เซย ์

17.00 น. เรอืออกเดนิทางจากทา่เทยีบเรอืมารก์เซย ์มุง่หนา้สูท่า่เทยีบเรอืเจนัว 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 
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หมายเหต ุ กอ่นเรอืกลับเทยีบทา่ในค ่าวันนีท้า่นจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสตีา่งๆ ซึง่เป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋าลง 

 จากเรอื ท่านจะตอ้งจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของเครือ่งใชท้ีจ่ าเป็นไวใ้นกระเป๋า

เดนิทางใบเล็ก เพราะเจา้หนา้ทีข่องเรอืจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตัง้แต่กลางดกึ และบัญชี

คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ จะถกูสง่มาใหท้า่นตรวจเชค็กอ่นท าการช าระในวันรุง่ขึน้ ส าหรับทา่นทีต่อ้งการช าระผา่นบตัร

เครดติ ทางบรษัิทเรอืจะชารจ์ค่าใชจ้่ายผ่านบัตรเครดติทีท่่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวันทีท่่านเช็คอนิโดย

อตัโนมตั ิ

 

16 เม.ย. 2566  เจนวั - มลิาน 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

08.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอืเจนัว (อติาล)ี 

น าท่านเทีย่วชมเขตเมอืงเกา่ Via Garibaldi Palaces ซึง่เป็นถนนเมอืงเกา่ทีไ่ดรั้บการรับรองจากองคก์าร

ยเูนสโก ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี 2006 ถนนสายนีเ้ป็นทีต่ัง้ของหมูอ่าคารโบราณหลายแหง่ สรา้งขึน้ราวๆ

ศตวรรษที ่16 -17 ซึง่เรยีกไดว้่าเป็นเขตเมอืงเกา่ทีย่ังคงความสวยงามคลาสสคิ ในแบบฉบับอติาเลยีน น า

ทา่นเทีย่วชมบรเิวณเมอืงมรดกโลก  

 

สมควรแกเ่วลาน าท่านเขา้ชมมหาวหิารซานโรเลนโซ (San Lorenzo Cathedral) เป็นมหาวหิารทีส่ าคัญ

ทีส่ดุของเมอืงเจนัว สรา้งขึน้เพือ่อทุศิใหก้ับนักบญุลอวเ์รนซแ์ละยังเป็นทีป่ระทับของอารค์บชิอปแห่งเจนัว 

มหาวหิารแห่งนี้ไดรั้บการถวายโดยสมเด็จพระสันตปาปาเจลาซอิสุที ่2 ในปี ค.ศ. 1118 ใหเ้ป็นมหาวหิาร

ของเมอืงเจนัว มหาวหิารนีส้รา้งขึน้ในปี 1098  

 

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัอนุสาวรยีข์องครสิโตเฟอร ์โคลัมบสั นักเดนิเรอืชือ่ดังกอ้งโลก และเป็นชาวยโุรป  คน

แรกทีค่น้พบทวปีอเมรกิา ซึง่ถอืก าเนดิ ณ เมอืงเจนัว 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

บา่ย  น าท่านเดนิทางสูห่นึง่ในชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลทขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป SERRAVALLE Shopping Outlet 

(ระยะทาง 53 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) ซึง่ตัง้อยูใ่กลเ้มอืงมลิาน สถานทีร่วมสนิคา้แฟชัน่แบ

รนดเ์นมจากหลากหลายเมอืง และจากดไีซเนอรช์ัน้น าระดับแถวหนา้ของอติาล ีมรีา้นคา้แฟชั่นและสนิคา้

ต่างๆกว่า 180 รา้น ทัง้ Versace, Dolce & Gabbana, Prada, Roberto Cavalli, Bulgari, Trussardi, 

Calvin Klein, Guess, Etro, Nike, Mariella Burani, Swarovski และอืน่ๆอกีมากมาย โดยสนิคา้แฟชัน่จะ

ลดราคาตัง้แต ่30% - 70% ตลอดปี อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย  

 

17.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมลิาน (MXP) เพือ่เชคอนิและท า Tax Refund  

22.05 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิมลิาน สู ่สนามบนิมสักตั โดยเทีย่วบนิที ่WY144 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 6.20 

ชัว่โมง) สายการบนิมบีรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผอ่น บนเครือ่งบนิ 

 

17 เม.ย. 2566 กรงุเทพมหานคร 

 

06.25 น. เดนิทางมาถงึสนามบนิมสักตั แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 

08.25 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่WY815  

18.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 
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อตัราคา่บรกิาร 8-17 เมษายน 

2566 

ราคาผูใ้หญ ่(พกัหอ้งคู ่INSIDE)  ทา่นละ 99,900 

อพัเกรดเป็นหอ้งพักแบบหนา้ตา่ง (พกัหอ้งคู ่Ocean View) เพิม่เงนิทา่นละ 8,000 

อพัเกรดเป็นหอ้งพักแบบมรีะเบยีงววิทะเล (พกัหอ้งคู ่Sea-View Balcony) เพิม่เงนิทา่นละ 15,000 

พักเดีย่วเพิม่ ทา่นละ (คดิทีห่อ้งพักแบบ INSIDE ซึง่เป็นราคาเริม่ตน้) 25,000 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ (ราคายนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm 

เทา่น ัน้) 

95,000-

130,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิหักคา่ใชจ้า่ย (ผูใ้หญ)่  24,000 

กรณีมวีซีา่แลว้หรอืไมต่อ้งยืน่วซีา่ หักคา่ใชจ้า่ย ไมร่วมคา่วซีา่ 

 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิ 

ทีส่ายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่ 12 กนัยายน 2565) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 

กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วลอ่งเรอืส าราญ (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิโอมานแอร ์(กระเป๋าเดนิทาง นน. ไมเ่กนิ 20 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท  (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

85 ปี) 

 คา่ภาษี (Port Fee) ในทกุประเทศ  

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
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อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่วซีา่เชงเกน้ทา่นละ 4,000 บาท 

 คา่บรกิารเรอื (Service Fee) ทา่นละประมาณ EUR 70 ซึง่เรอืจะชารต์เขา้ครยุสก์ารด์ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วันหลังไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดนิทางแน่นอน 

    ส ารองทีน่ ัง่ (ผูเ้ดนิทางพกัเดีย่ว) ทา่นละ 61,000 บาท 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 60 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด  

กรณียกเลกิ 

* ยกเลกิ 120 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง คดิคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท 

* ยกเลกิ 90-119 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่มดัจ า 35% 

* ยกเลกิ 60-89 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หกัคา่มดัจ า 60% 

* ยกเลกิ 30-59 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หกัคา่มดัจ าเต็มจ านวน  

* ยกเลกิ 08-29 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หกัคา่ใชจ้า่ยเต็มจ านวน 

* ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 7 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่ใชจ้า่ยเต็มจ านวน 

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม*** 

หมายเหต ุ:  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางใน กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให ้ผูเ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 การทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีที่

ทา่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์การใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ ทา่นไดท้ าการตกลงหรอืแจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฎเิสธวซีา่และจะไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระ มาแลว้  หาก

ทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ หลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ 

 สถานฑตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่ และไมค่นืทกุกรณี 

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะ ไมรั่บผดิชอบ 

หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุค

ธรรมดา  
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กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะ

ใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 
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สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สญูหาย ดังนัน้ท่านจงึไมค่วร

โหลดของมคี่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกดิการสูญหาย ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชย

คา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ 

 
โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
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6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


