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MSC World Europa เป็นเรือส ำรำญสุดหรูระดับโลก จำกอู่ต่อเรือ Chantiers de l'Atlantique ในแซงต์-นำแซร์ ประเทศ
ฝร่ังเศส MSC World Europa เร่ิมให้บริกำรตั้งแต่วนัท่ี 20 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 และไดใ้ห้บริกำรเป็นเรือของโรงแรมในเมือง
โดฮำ ระหวำ่งกำรแข่งขนัฟุตบอลโลกปี 2022 
เรือ MSC World Europa เป็นเรือระดับเวิลด์ คลำสล ำแรกของฝูงและจะมีเรือพี่น้องอีก  3 ล ำในปี 2024, 2025 และ 2027 
ตำมล ำดบั ตวัเรือมีน ้ ำหนกัประมำณ 200,000 ตนักรอส (GT) และมีห้องโดยสำรมำกกว่ำ 2,700 ห้องส ำหรับรองรับผูโ้ดยสำร
ไดป้ระมำณ 5,400 คน 
กำรออกแบบและขอ้มูลจ ำเพำะ : ตวัเรือจะมีควำมยำว 1,083 ฟุต (330 ม.) และกวำ้ง 154 ฟุต (47 ม.) และรวมกำรออกแบบ
ตวัถงัรูปทรงตวั "Y" เพื่อมุมมองท่ีกวำ้งไกล และกำรออกแบบคนัธนูรูปทรง "G" เพื่อกำรประหยดัเช้ือเพลิงและควำมมัน่คง 
เน่ืองจำก MSC World Europa ใชพ้ลงังำนจำกก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) จึงมีรำยงำนว่ำเรือล ำน้ีจะช่วยให้เรือแล่นได้โดย
ลดกำรปล่อยก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลง  99% กำรปล่อยก๊ำซไนตริกออกไซด์ลดลง  85% และลดกำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซดล์ง 20% เม่ือเทียบกบัเรือล ำอ่ืนๆ 
 

วนัแรกของการเดินทาง(1)  สนามบินสุวรรณภูมิ  
23.30 สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศชั้น 4 เคำน์เตอร์ Q 

สำยกำรบินเอมิเรตส์ Emirates 

วนัที่สองของการเดินทาง(2) บาร์เซโลน่า(สเปน) – ยอดเขา “มองต์จูอคิ – ชมเมือง 
                                          เข้าชมมหาวหิารซากราด้า ฟามิเลยีร์   
02.00 เหิรฟ้ำสู่สนำมบินกรุงดูไบ โดยสำยกำรบินเอมิเรสต ์Emirates เท่ียวบินท่ี EK377  
06.00 ถึงสนำมบินกรุงดูไบ รอเปล่ียนเคร่ือง  
08.15 เหิรฟ้ำสู่กรุงบำร์เซโลน่ำ...โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK185  
13.30 เดินทำงถึงเมืองบำร์เซโลน่ำ ประเทศสเปนหลงัผ่ำนพิธีตรวจคนเขำ้เมืองเรียบร้อยแลว้ น ำท่ำนเดินทำงชมควำม

งำมของเมืองบำร์เซโลน่ำ แวะบันทึกภำพกับ สนำมกีฬำโอ
ลิมปิค 1992 และชมทิวทัศน์รอบตัวเมืองบนยอดเขำ “มองต์
จู อิค”Mont Juic จำกนั้ นผ่ำนชม อนุสำวรีย์ ค ริสโตเฟอร์ 
โคลมับสั นักเดินเรือผูย้ิ่งใหญ่ท่ีออกเดินทำงจำกกรุงบำร์เซโล
นำ ไปพบหมู่เกำะแคริบเบียนและทวีปอเมริกำในปี ค.ศ.1492 
เขำ้ชมภำยในและบนัทึกภำพกบัมหำวิหำรซำกรำดำ้ ฟำอมิ
เลียร์ (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่งส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีสูง
ใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้ำงอย่ำงสวยงำมแปลกตำ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1882 เป็นผลงำนชั้นยอดท่ีแสดงถึง
อัจฉริยภำพของ อันโตนี เกำด้ี สถำปนิกผูเ้ล่ืองช่ือ (ในกรณีท่ีไม่สามารถเข้าไปชมในโบสถ์ได้ เน่ืองจากปิด
ซ่อมแซม มีงานพธิีต่าง บริษัทฯ จะเปลีย่นน าคณะเข้าไปชมท่ีสวน  GUELL PARK แทน) 

 



 

 

 
ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง

วนัที่สามของการเดินทาง (3) บาร์เซโลน่า – ช้อปป้ิงบย่าน ถนน ลา รัมบลา (La Rambla)  
     *** ลงเรือส าราญ MSC WORLD EUROPA CRUISE *** 
เชำ้ บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
 น ำทุกท่ำนน ำท่ำนเก็บภำพบริเวณด้ำนหน้ำตึกประหลำด (ชมภำยนอก) อำคำรอพำร์ท

เมน้ทซ่ึ์งเป็นหน่ึงในผลงำนช้ินเอกของ Gaudi สถำปัตยกรรมท่ีแสดงถึงควำมเช่ือมโยงระหว่ำงเกำดิกบัธรรมชำติ 
ซ่ึงเป็นท่ีมำของแรงบนัดำลใจส ำหรับผลงำนทั้งหมดของเขำซ่ึงตั้งอยูใ่นใจกลำงบำร์เซโลนำ  
สร้ำงมำตั้ งแต่ปี 1906 – 1912 เป็นอพำร์ทเม้นท์
หลังสุดท้ำยท่ีออกแบบโดยเกำดี  จำกนั้ นเข้ำสู่  

11.00 น ำท่ ำน เชคอินลง เ รือส ำรำญ MSC WORLD 
EUROPA CRUISE 

เท่ียง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ภำยในเรือส ำรำญ 
18.00 เรือส ำรำญเดินทำงออกจำกท่ำเทียบเรือบำร์เซโลน่ำ มุ่งหนำ้สู่ท่ำเทียบเรือเมืองมำร์เซย ประเทศฝร่ังเศส 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ // หลงัอำหำรอิสระใหท้่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยัหรือ

สนุกสนำนกบักิจกรรมบนเรือ 

ที่พกั: เรือส าราญ MSC WORLD EUROPA CRUISE   
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ ค ่านี้ พบกบักปัตันเรือและลูกเรือ พร้อมงานเลีย้ง Welcome Night 
หรือ Captain Night สุดหรู  เพ่ือเป็นการต้อนรับทุกท่านสู่เรือ MSC WORLD EUROPA CRUISE (แต่งกายแบบสากล) 
 

 

 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง(4)  บาร์เซโลน่า – มาร์เซย (ฝร่ังเศส) – ชมเมือง 
07.00 เรือจอดเทียบท่ำท่ี ท่ำเทียบเรือ เมืองมำร์เซย  
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
 
 



 

 

 
08.00 ชมเมือง ‘มำร์เซย’์ (Marseille) เมืองท่ำท่ีส ำคญัของประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองชำยหำดริเวียร่ำท่ีงดงำม ซ่ึงไดช่ื้อว่ำ

เป็นประตูเมดิเตอร์เรเนียนของฝร่ังเศส มำร์เซยเ์ป็น
ท่ีรู้จกัในฐำนะสะพำนเช่ือมระหว่ำงแอฟริกำเหนือ
และยโุรป เป็นเมืองท่ีจะท ำใหคุ้ณหลงเสน่ห์ดว้ยน ้ ำ
ทะเลสีฟ้ำสวยงำมและเมืองเก่ำ ท่ีมีคุณค่ำทำง
ประวติัศำสตร์ ชมย่ำน ท่ำเรือ Vieux ท่ีมีชีวิตชีวำ 
ล้อมรอบไปด้วยอำคำรเก่ำแก่และเต็มไปด้วย
เรือประมง ให้ควำมรู้สึกรำวกับว่ำหยุดน่ิงอยู่ใน
กำลเวลำ และควรเป็น Old Port of Marseille มีอำยุ
ยอ้นไปถึง 600 ปีก่อนคริสตกำล ท่ีมีป้อมปรำกำรเก่ำแก่ตั้งตระหง่ำนท่ีริมน ้ ำ และมหำวิหำรบนยอดเขำ และคำเฟ่
เรียบๆ ท่ีเรียงรำยอยูต่ำมถนน 

เท่ียง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
17.00 น ำท่ำนกลบัสู่เรือส ำรำญ 
18.00 เรือออกเดินทำงจำกท่ำเทียบเรือ มุ่งหนำ้สู่ท่ำเทียบเรือชิวิคตำเวคเคีย ประเทศอิตำลี 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรภำยในเรือส ำรำญ // หลงัอำหำรอิสระใหท้่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยัหรือ

สนุกสนำนกบักิจกรรมบนเรือ 

 

 
 

วนัที่ห้าของการเดินทาง(5) มาร์เซย – เจนัว – ชิงเกว แตเร่ (หมู่บ้านแสนสวย)    
08.00 เรือจอดเทียบท่ำท่ีเมืองเจนวั ประเทศอิตำลี 
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 

หลังอาหารเดินทางสู่ ชิงเกว่ แตร์เร (Cinque Terre) หมู่บ้านเลก็ๆ ทั้งห้า ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งริเวียร่า ของอติาลี 

ประกอบด้วย หมู่บ้านห้าแห่ง ได้แก่  ริโอมัจจอเร, มานาโรลา, 

คอร์นิเกลีย,  แวร์นาซซา และ มอนเตรอสโซ อัล มาเร แวะชม

ความงามของหมู่บ้าน ริโอแมกจิโอเร (RIOMAGGIORE) 

หมู่บ้านที่มีเสน่ห์ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาที่มีขั้นบันไดสูงเหนือ

ชายฝั่งลิกูเรียน เป็นที่รู้จักจากบ้านหินสสีนัสดใสที่เรียงซ้อนกนั 

และท่าเรือที่เตม็ไปด้วยเรือประมงแบบดั้งเดิม จากนั้นนั่งรถไฟ

ต่อสู่หมู่บ้าน ‘แวร์นาซซา’ (Vernazza) หมู่บ้านชาวประมง

เลก็ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะ แวร์นาซซาคือที่เดียวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหนึ่งใน "หมู่บ้านที่สวยที่สดุใน

อติาลี" (I borghi piú belli d'Italia) สมควรแก่เวลา เดินทางกลับสู่ท่าเรือ   

 
 



 

 

 
เท่ียง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรภำยในเรือส ำรำญ 
15.00 น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเทียบเรือเมืองเจนวั 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ // หลงัอำหำรอิสระใหท้่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยั หรือ

สนุกสนำนกบักิจกรรมบนเรือ 
16.00 เรือออกเดินทำงจำกท่ำเทียบเรือเจนวั เพื่อมุ่งหนำ้สู่ท่ำเรือเมืองเนเป้ิล ประเทศอิตำลี 

 

 
 

วนัที่หกของการเดินทาง(6)  เมืองเนเป้ิล (อติาล)ี – เมืองปอมเปอ ี
13.00 เรือจอดเทียบท่ำท่ีเมืองเนเป้ิล ประเทศอิตำลี 
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในเรือส ำรำญ หลงัอำหำรชมเมืองเนเปิลส์หรือนำโปลี ท่ีมีประวติัเก่ำแก่ 

ยำวนำน เป็นเมืองท่ีมีบทบำทส ำคญัในคำบสมุทรอิตำลีมำตลอด 2,800 ปี ตั้งอยูท่ี่ชำยฝ่ังดำ้นตะวนัตกของอิตำลี  
ก่ึงกลำงระหวำ่งพื้นท่ีภูเขำไฟสองแห่ง คือ ภูเขำไฟวิสุเวียส และกมัปีเฟลเกรย ์ผำ่นยำ่นท่ำเรือ ปรำสำทเดลโลโว 
สร้ำงในสมยัวิลเลียมท่ี 1 แห่งอองจู และต่อเติม
ใหม่ในปีค.ศ.1532 ชมศูนยก์ลำงประวติัศำสตร์
ของเนเปิลส์นั้นใหญ่ท่ีสุดในยโุรป ในปี 1995 
ไดรั้บกำรประกำศใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ำร
ยเูนสโก ถนนแคบๆ โบสถโ์บรำณ ภูมิทศัน์ใตดิ้น
อนัเป็นเอกลกัษณ์ ส่ิงเหล่ำน้ีอำจเป็นปัจจยัส่วน
หน่ึงท่ีท ำใหศู้นยก์ลำงประวติัศำสตร์ของเนเปิลส์
ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงมำกท่ีสุดในยโุรป   

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
13.00 น ำท่ำนข้ึนฝ่ังเมืองเนเป้ิล น ำท่ำนเขำ้ชม “เมืองปอมเป

อี” น ำชมเมือง โบรำณ 2,000 ปี ท่ีถูกท ำลำยโดยลำวำ
ของภูเขำไฟวิโซเวียส ซ่ึงภูเขำไฟลูกนีร้ะเบิดเอำดินโคลน
เถ้ำถ่ำน และหินละลำยทับถมจมลงไปในดินในช่ัวเวลำ
ไม่กี่นำทีเม่ือ พ.ศ.662  ปอมเปอี ก็ถูกลืมไปจำกควำมทรง
จ ำของชำวโลกต่อมำไดมี้กำรฟ้ืนฟูศึกษำประวติัศำสตร์
โบรำณช่ือปอมเปอีจึงถูกคน้พบแต่ไม่มีใครทรำบว่ำอยู่ท่ี
ไหน จนกระทัง่ พ.ศ.2291 ไดพ้บร่องรอยของซำกเมือง 
เม่ือร้ือดินท่ีทบัถมออกมำหมดแลว้ก็พบซำกเมืองท่ีใหญ่โต และสร้ำงดว้ยหินอยำ่งแขง็แรง บำงแห่งพบ “ ซำกชำว
ปอมเปเอียน และสัตว์เลีย้งของเขำท่ีตำยกลำยเป็นหินยงัคงสภำพเดิมทุกประกำร ” แต่ทวำ่ภำพนั้นจะเห็นลกัษณะ 

 



 

 

 
ของควำมหวำดกลวัต่อควำมตำยไดเ้ป็นอย่ำงดีบำงคนนั่งเอำมือปิดหนำ้ตำยบำงคนนั่งซบกบัก ำแพงบำ้นตำยก็มี 
ปอมเปอีจึงไดช่ื้อวำ่ “ซำกเมืองแห่งควำมตำย” 

18.00  น ำท่ำนกลบัสู่ท่ำเทียบเรือเนเป้ิล ประเทศอิตำลี 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ // หลงัอำหำรอิสระใหท้่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยัหรือ

สนุกสนำนกบักิจกรรมบนเรือ 
20.00 เรือเดินทำงออกจำกท่ำเรือเนเบิ้ล ประเทศอิตำลี เพื่อมุ่งหนำ้สู่ท่ำเทียบเรือคำตำเนีย ประเทศอิตำลี 

 

 
 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง(7)  เมืองเมสซิน่า (เกาะซิซิล)ี – ทอร์มน่ิา – ภูเขาไฟเอทน่า  
     นั่งรถโฟร์วลิ – นั่งกระเช้าชมววิ – วลัเลตต้า (มอลต้า) 
เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
09.00 เรือเข้ำเทียบท่ำ ณ ท่ำเรือเมสสิน่ำ (Messina) เกำะซิซิลี / จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงเข้ำสู่เมืองทอร์มิน่ำ

(Taormina ) น ำท่ำนชมเมืองทอร์มินำ เมืองบนยอดเขำ
ทำงชำยฝ่ังตะวนัออกของซิซิลี ตั้งอยู่ใกลก้บัเมำทเ์อทน่ำ 
(Mount Etna) ภูเขำไฟช่ือดังท่ียงัคุกรุ่นอยู่ ในตัวเมือง , 
โรงละครกรีกโบรำณท่ียงัคงใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั มีหำดทรำย
ยำวเหยียดเช่ือมต่อกับ Isola Bella เกำะเล็ก ๆ และเขต
อนุรักษธ์รรมชำติ น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ท่ีตั้งของภูเขำ
ไฟเอ็ดน่ำ ภูเขำไฟท่ีเพิ่งขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี 
2013 ภูเขำไฟ Etna นับเป็นหน่ึงในภูเขำไฟท่ีมีกำรปะทุบ่อยคร้ัง และมีควำมสูงท่ีสุดของยุโรปอีกดว้ยนั่นท ำให้
นกัท่องเท่ียวสำมำรถเก็บภำพยำมควนัไฟปะทุ ลอยสะทอ้นแสงอำทิตยย์ำมเยน็ไดอ้ยำ่งง่ำยดำย น ำท่ำนชมภูเขำไฟ
เอ็ดน่ำ (Mount Etna) เป็นภูเขำไฟท่ียงัไม่ดบัท่ีสูงท่ีสุดใน
ทวีปยุโรป มีควำมสูงประมำณ  3,340 เมตร วัดฐำน
โดยรอบได้ 150 เมตร เป็นท่ีรู้จกักันในภำษำทอ้งถ่ินว่ำ 
“ปล่องไฟแห่งซิซิลี” ในหน้ำหนำวท่ำนจะเห็นหิมะปก
คลุมอยู่บนยอดเขำ ตำมประวติัมีบนัทึกไวว้่ำภูเขำเอ็ดน่ำ
เกิดกำรปะทุขึ้นคร้ังแรกในปี 396 ก่อนคริสตกำล ท่ำนจะ
ไดเ้ห็นซำกลำวำและเถำ้ถ่ำนของภูเขำไฟ  

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
 
 



 

 

 
น ำท่ำนข้ึนรถกระเชำ้ Cable Car ข้ึนสู่ควำมสูงประมำณ 
2,500 เมตร เพื่อไปสู่จุดชมวิว ท่ีท่ำนจะสำมำรถเห็น
ทิวทศัน์และบนัทึกภำพของภูเขำไฟเอ็ดน่ำไดอ้ย่ำงชดัเจน 
ท่ำนสำมำรถชมภำพเหตุกำรณ์ท่ีภูเขำไฟ ระเบิดเม่ือ ค.ศ.
2006  สนุกสนำนกบักำรนั่งรถจ๊ิปพิเศษ ขึ้นภูเขำเอ็ดน่ำ ท่ี
ควำมสูง 2,950 เมตร มีหิมะปกครุมตลอดทั้งปี ชมควำม
มหศัจรรยข์องวิวทิวทศัน์หน่ึงเดียวในยุโรป ท่ี Mt.Etna บน
เกำะซิซิลี  

17.00  น ำท่ำนกลบัสู่ท่ำเทียบเรือเมืองเมสสิน่ำ, ประเทศอิตำลี 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ // หลงัอำหำรอิสระใหท้่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยัหรือ

สนุกสนำนกบักิจกรรมบนเรือ 
19.00 เรือเดินทำงออกจำกท่ำเรือเนเป้ิล ประเทศอิตำลี เพื่อมุ่งหนำ้สู่ท่ำเทียบเรือวลัเลตตำ้, ประเทศมอลตำ้ 
 

 

 

วนัที่แปดของการเดินทาง(8)  วลัเลตต้า (มอลต้า) – ชมเมือง – บาร์เซโลน่า(สเปน) 
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
09.00 เรือส ำรำญเขำ้เทียบท่ำเรือ ณ ท่ำเรือเมืองวลัเลตตำ้ ประเทศมอลตำ้ น ำท่ำนเท่ียวชมเมืองเก่ำ 3 เมืองแห่งเกำะมอลตำ้ 

อนัไดแ้ก่ เมืองคอสปิควั, เมืองแซงเกลีย และเมืองวิททอริโอซำ เมืองท่ีไดมี้สร้ำงก ำแพงป้อมปรำกำรโอบ 
ล้อมโดยรอบ น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกับสถำนท่ีส ำคัญทำง
ประวติัศำสตร์ เช่น ป้อมปรำกำรโบรำณ , โบสถ์ประจ ำ
เมือง, ศำลำว่ำกำรเมือง และท่ำเรือเมืองเก่ำ น ำท่ำนชมเมือง
หลวงของสำธำรณรัฐมอลตำ้ ซ่ึงไดต้ั้งช่ือเมืองตำมช่ือของ 
Jean Parisot De La Valetta ผูซ่ึ้งสำมำรถป้องกนักำรรุกรำน
เกำะมอลต้ำ จำกอำณำจักรออตโตมำนในปี ค.ศ.1565 
เมืองวลัเลตตำได้รับกำรขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกจำก
องค์กำรยูเนสโกในปี 1980 ชมสวนบำรัคคำ (Barracca 
Garden) ภำยในสวนประกอบไปดว้ย Upper Barracca และ 
Lower Barracca ในส่วน Upper นั้นไดส้ร้ำงขึ้นในปี 1661 
โดยอศัวินชำวอิตำเลียน จำกบริเวณสวนจะเห็นวิวของอ่ำว
แกรนดฮ์ำร์เบอร์ไดช้ดัเจน  
 



 

 

 
เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรภำยในเรือส ำรำญ  

น ำท่ำนเขำ้ชมวิหำรเซนตจ์อห์น สร้ำงโดยอศัวิน เซนตจ์อห์นเพื่อมอบเป็นเกียรติแก่ผูอุ้ปถมัภเ์หล่ำอศัวินทั้งหลำย   
ควำมพิ เศษของวิหำรแห่งน้ีคือกำร ออกแบบ
ตกแต่งโดยสถำปนิกและศิลปินชำวมอลตำ้ในช่วง
ศตวรรษ ท่ี  16  จำกนั้ นชมปรำสำทโอเบอร์  
(Auberge de Castille) อำคำรท่ีมีควำมสง่ำงำมและ
ใหญ่โตท่ีสุดแห่งหน่ึง ในเมืองวลัเลตตำ ตั้งอยู่บน
จุดท่ีสูงท่ีสุดของคำบสมุทรซ่ึงถูกออกแบบให้เป็น
สถำนท่ีหรูหรำท่ีสุด ปัจจุบันใช้เป็นท่ีพ  ำนักของ
นำยกรัฐมนตรีของประเทศสำธำรณรัฐมอลตำ้ น ำ
ท่ำนเข้ำชมพระรำชวังแกรนด์มำสเตอร์ อดีต
พระรำชวงัยุคศตวรรษท่ี 16 แรกเร่ิมเดิมทีถูกใช้
เป็นสถำนท่ีบญัชำกำรรบของอศัวินในยุคนั้น และ
ภำยหลัง เสร็จส้ินสงครำม ได้ถูกต่อเติม เ ป็น
พระรำชวงั แต่แลว้ถูกโอนยำ้ยเปล่ียนมือเป็นสถำนท่ีพ ำนกัของผูป้กครองจำกประเทศองักฤษในช่วงศตวรรษท่ี 19 
และกลบัมำถือครองโดยประเทศมอลตำ้ภำยหลงัประกำศเอกรำชในปี ค.ศ.1964 และในปัจจุบนัถูกใชเ้ป็นอำคำร
รัฐสภำแห่งมอลตำ้ สถำนท่ีท ำงำนของประธำนำธิบดีแห่งมอลตำ้ ภำยในตวัอำคำรตกแต่งแบบนิโอคลำสสิค ชม
เมืองรำบตั (Rabat) เมืองส ำคญัในอดีตของมอลตำ้และเป็นแหล่งส ำคญัของมรดกทำงวฒันธรรมแห่งมอลตำ้เป็น
เมืองท่ีเป็นท่ีตั้งของเมืองเก่ำโรมนั เมืองน้ีเป็นฉำกในกำรถ่ำยภำพยนตเ์ร่ืองมิวนิคและแบลค็ อีเกิล อีกดว้ย 

16.00  น ำท่ำนกลบัสู่ท่ำเทียบเรือเมืองวลัเลตตำ้, ประเทศมอลตำ้ 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ // หลงัอำหำรอิสระใหท้่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยัหรือ

สนุกสนำนกบักิจกรรมบนเรือ 
17.00 เรือเดินทำงออกจำกท่ำเรือเมืองวลัเลตตำ้, ประเทศมอลตำ้ เพื่อมุ่งหนำ้สู่ท่ำเทียบเรือบำร์เซโลน่ำ,ประเทศสเปน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วนัที่เก้าของการเดินทาง(9) ร่วมสนุกพกัผ่อนกบักจิกรรม บนเรือส าราญสุดหรู 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือ

ส าราญ อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือส าราญหรูตาม
อัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือ
นั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือ
ส าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปป้ิงท่ี
ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และ
ส่วนสันทนำกำรอ่ืนๆอีกมำกมำยกิจกรรมควำม
บนัเทิงอนัหลำกหลำยท่ีท่ำนสำมำรถเลือกใช้บริกำร
บนเรือส ำรำญ เช่น Public Room :บำร์และเลำจน์ 
ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต Entertainment :ชมโชว์
พิเศษท่ีทำงเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั 
เลำจน์ บำร์ต่ำงๆหลำกหลำย Sport and Activities :
สระวำ่ยน ้ำ สปอร์ท คอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ Spa and 
Wellness :ห้องสปำ ห้องสตรีม บิวต้ี ซำลอน โยคะ 
และอ่ืนๆ อีกมำกมำย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือ
ส าราญ 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ  
19.00 เรือส ำรำญล่องมุ่งหนำ้สู่ท่ำเทียบเรือเมืองบำร์เซโรน่ำ ประเทศสเปน 
 
*** หมำยเหตุ  ก่อนเรือกลบัเทียบท่ำในค ่ำวนัน้ีท่ำนจะไดรั้บป้ำยผูกกระเป๋ำสีต่ำงๆ ซ่ึงเป็นตวัก ำหนดล ำดบักำรน ำกระเป๋ำลง
จำกเรือ ท่ำนจะตอ้งจดักระเป๋ำใบใหญ่วำงไวห้น้ำห้อง โดยแยกขำ้วของเคร่ืองใชท่ี้จ ำเป็นไวใ้นกระเป๋ำเดินทำงใบเล็ก  เพรำะ
เจำ้หน้ำท่ีของเรือจะมำเก็บกระเป๋ำใบใหญ่ของท่ำนไปตั้งแต่กลำงดึก และบญัชีค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ จะถูกส่งมำให้ท่ำนตรวจเช็ค
ก่อนท ำกำรช ำระในวนัรุ่งขึ้น ส ำหรับท่ำนท่ีตอ้งกำรช ำระผ่ำนบตัรเครดิต ทำงบริษทัเรือจะชำร์จค่ำใช้จ่ำยผ่ำนบตัรเครดิตท่ี
ท่ำนไดใ้หห้มำยเลขไวใ้นวนัท่ีท่ำนเช็คอินโดยอตัโนมติั 
 

 



 

 

วนัที่สิบของการเดดินทาง(10)   บาร์เซโลน่า – ช้อปป้ิง Outlet La Roca Village – สนามบิน 
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
09.00 เรือเทียบท่ำ ณ ท่ำเทียบเรือบำร์เซโลน่ำ ประเทศสเปน / 

16.00 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบินน ำคณะเช็คอิน และท ำ TAX REFUNED 
20.40 เหิรฟ้ำกลบัสู่สนำมบินกรุงดูไบ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ Emirates เท่ียวบินท่ี EK188 

วนัที่สิบเอด็ของการเดนิทาง(11) ดูไบ – กรุงเทพมหานคร 
05.35 เดินทำงถึงสนำมบินดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับ เอมิเนรสต ์รอเปล่ียนเคร่ือง  
09.40 เหิรฟ้ำกลบัสู่สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสำยกำรบินเอมิเรสต ์เท่ียวบินท่ี EK372 
18.55 เดินทำงถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 

***************************************************** 
* หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ,กำรล่ำช้ำอัน
เน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศท่ีทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพื่อควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง โดย
บริษทัฯ ไดม้อบหมำยให้ หัวหนำ้ทวัร์ผูน้ ำทวัร์ มีอ ำนำจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีกำรตดัสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของ
หมู่คณะเป็นส ำคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
หอ้งพกัแบบ Inside Cabin 
Surface approx. 10 -15 sqm, Wardrobe, Bathroom with shower and hairdryer 
Comfortable double bed which can be converted in two single beds (on request) 
Interactive TV, Wi-Fi connection (for a fee), telephone and safe 
Mini bar and Air conditioning 

**************************************************** 
 
 
 
 
 
 
หอ้งพกัแบบ Balcony 
หอ้งพกัแบบ Surface 17 sqm with balcony (3 sqm) 
Wardrobe 
Bathroom with shower and hairdryer 
Comfortable double bed which can be converted in two single beds (on request) 
Interactive TV, Wi-Fi connection (for a fee), telephone and safe 
Mini bar and Air conditioning 



 

 

 

อตัราค่าบริการ รวมวซ่ีา รวมทิปพนักงานขับรถ  
วันออกเดินทาง 

ห้องพกั Inside Cabin 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องล่ะ 2 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบั
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

19 – 29 เม.ย.66  115,900 115,900 110,900 38,900 
18 – 28 ต.ค.66 115,900 115,900 110,900 38,900 

ห้องพกัแบบมีระเบียงเพิม่ท่านล่ะ 22,000.- บาท(ราคาเร่ิมต้น) 
(หากท่านต้องการห้องพกั Suite & Junior Suite กรุณาสอบถามฝ่ายขายเพิม่เติม)   

(กรุณาส ารองท่ีนั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซ่า) 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
2. ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์ วนัละ 100 บำท ต่อท่ำน ต่อ หน่ึงวนั (กรณีท่ีท่ำนประทบัใจในกำรบริกำรของหวัหนำ้ทวัร์) 
3. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
4. ค่ำผกผนัของภำษีน ้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
5. ค่ำทิปพนกังำนบริกำรประจ ำเรือ 110 USD ซ่ึงทำงเรือจะช๊ำทเขำ้บญัชีหอ้งพกัของทุกท่ำนอตัโนมติั 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 70,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง Passport  

มำยงับริษทั และค่ำใช้จ่ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำร
เดินทำง 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 
ท่ำน และหรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 15 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยนิดีคืน
เงินใหท้ั้งหมดหกัค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหนำ้ทวัร์และ
เหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

4. เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ 
และออกประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ 
ทำงบริษทัฯ จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

6.  
 
 



 

 

 

หมายเหต ุ
1. บริษทัฯ จะท ำกำรยื่นวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ำรองท่ีนัง่ครบ 15 ท่ำน และไดรั้บคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต 

เน่ืองจำกบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป 
ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วีซ่ำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

2. หำกในช่วงท่ีท่ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำน
จะตอ้งเดินทำงมำยื่นวีซ่ำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต  โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และ
อ ำนวยควำมสะดวก  

3. เอกสำรต่ำงๆท่ีใชใ้นกำรยืน่วีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำน
ท่ีมีควำมประสงคจ์ะยื่นวีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำม ท่ีสถำนทูตตอ้งกำร 
เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจำรณำวำ่วีซ่ำใหก้บัทำงท่ำน 

4. กรณีวีซ่ำท่ีท่ำนยืน่ไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได ้ท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยจริงท่ีเกิดขึ้นดงัต่อไปน้ี 
-  ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่วีซ่ำและค่ำด ำเนินกำร ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำร

พิจำรณำ 
-  ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมำจริง ณ วนัยืน่วีซ่ำ ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยืน่วีซ่ำ หำกท่ำนไม่

ผำ่นกำรพิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน 
และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋
ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่ำหอ้งพกัในทวีปยโุรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 
2 คืนแรกของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยดึค่ำหอ้ง 100% ในทนัที ทำงบริษทั
จะแจง้ใหท้่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจงใหท้่ำนเขำ้ใจ 

5. หำกท่ำนผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำ แลว้ยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรยดึค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด 100% 
6. ทำงบริษทัเร่ิมตน้ และจบ กำรบริกำร ท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะ

ส ำรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพำหนะอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยใน
ส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% 
ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  60 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวนัหยดุ หรือเทศกำลท่ีตอ้งกำรันตีมดัจ ำกบั

สำยกำรบินหรือกรุ๊ปท่ีมีกำรกำรันตีค่ำมดัจ ำท่ีพกัโดยตรงหรือโดยกำรผำ่นตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่อำจ
ขอคืนเงินได ้     

2. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัขึ้นไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย 70,000 บำท    
3. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  20 วนัขึ้นไป - เก็บค่ำใชจ่้ำย 80 % ของรำคำทวัร์ 
4. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  1-19 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 



 

 

 

เอกสำรท่ีใชใ้นกำรยืน่ขอวีซ่ำ VISA 
(ตอ้งมำโชวต์วัท่ีสถำนทูตเพื่อสแกนลำยน้ิวมือทุกท่ำน) 

1. หนงัสือเดินทำงท่ีเหลืออำยใุชง้ำนไม่ต ่ำกวำ่ 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
2. รูปถ่ำยสี (ตอ้งถ่ำยไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำนั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ ำนวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
3. หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* คำ้ขำย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำย ุยอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน

นบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนกังำนและผูถื้อหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุ
ค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 

* ขำ้รำชกำรและนกัเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 
4. หลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบบั ( สถำนทูตรับบญัชีออมทพัยเ์ท่ำนั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพยแ์ละเอกสำร

แสดงทำงกำรเงินอ่ืนๆ สำมำรถยืน่แนบเพิ่มเติมได ้ทั้งน้ีเพื่อใหห้ลกัฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนงัสือรับรองจำกธนำคำร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละ

สถำนทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหนำ้ ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือใหต้รงกบั
หนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วีซ่ำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 

* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
* สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 
5. กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสองคน 

ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 
6. ส ำเนำบตัรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบตัร 1 ชุด 
7. ส ำเนำทะเบียนบำ้น 1 ชุด 
8. ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยำ่ 1 ชุด 
9. ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถำ้มี) 1 ชุด 
10. กำรบิดเบือนขอ้เท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงบัมิให้เดินทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร  และถึงแมว้่ำท่ำนจะ

ถูกปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  

11. หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษทัฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนดัหมำยและโปรดแต่งกำยสุภำพ 
ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำง
บริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

12. กรณีท่ีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลงัจำกไดว้ีซ่ำแลว้ ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจง้สถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน เน่ืองจำก
กำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

13. ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงคท่ี์จะเดินทำงไปท่องเท่ียวยงัประเทศตำมท่ีระบุเท่ำนั้น 
กำรปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหท้่ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำร
เดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


