
 HTC-HTCWY10DMSCGRANDI (99900) - ล่องเรือ 

10 วนั ล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเนียน 
MSC GRANDIOSA (เอม็เอสซี แกรนดิโอซา) 

 
***โปรโมช่ันพเิศษ...สายการบินโอมาน แอร์ (WY)*** 

8-17 เมษายน 2566 
99,900 บาท 

(พเิศษ!! ราคานีร้วมทัวร์พาเท่ียวทุกประเทศ / ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น /รวมทปิไกด์ คนขับแล้ว) 
 

มิลาน (พกัค้าง 1 คืน) – ปอร์โตฟิโน – เจนัว – โรม – วาติกนั – ชิวคิตาเวคเคยี  – ปาแลร์โม  
มอลต้า – วาเลตต้า – เมดินา – บาร์เซโลนา – มาร์กเซย์ – ช้อปป้ิงเอาท์เลต  

 

ขอสงวนสิทธ์ิหากเรือมีการปรับเปลีย่นท่าเทียบเรือ ซ่ึงทางทัวร์จะท าการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป 
ท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ 
ช่วงวันเดนิทางปี 2565 ตรงกบัวันหยุดเทศกาลอสีเตอร์ของฝ่ังยุโรป สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งและร้านช้อปป้ิงอาจปิดท าการ 
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MSC GRANDIOSA (เอม็เอสซี แกรนดิโอซา) 
เรือส าราญปี 2019 ของ MSC Cruise 
เรือมีขนาด 181,000 ตัน มีทั้งหมด 19 ช้ัน 

ประเภทห้องพกั (เตียงสามารถแยกเป็น เตียงคู่ได้) 
 

▪ ห้องพักบนเรือแบบกรุ๊ปจะเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง                       
( TRIPLE ROOM ) ต้องท าการตรวจสอบกบับริษัท เน่ืองจากห้องพกับนเรือ ที่สามารถพกัได้ 3 ท่าน มีจ านวนจ ากดั 

▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการจัดเลขห้องพักให้กับคณะ เน่ืองจากห้องพักบนเรือเป็นการจองแบบกรุ๊ป และ ขึ้นอยู่กับข้อก าหนด
ของประเภทห้องพกัในระดับที่ต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องพกัติดกนัหรือ ช้ันเดียวกนั ตามท่ีลูกค้าต้องการ 

▪ ท้ังนีห้้องพกัแบบมีระเบียงท่ีจองแบบกรุ๊ป อาจเจอห้องท่ีติดเรือชูชีพได้ 

• ห้องพกัแบบธรรมดา  (Interior) 

 
 

• ห้องพกัมีระเบียงวิวทะเล  (Ocean View with Balcony) 

 
 

เส้นทางเดินเรือ MSC GRANDIOSA (เอม็เอสซี แกรนดิโอซา) 
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10 วนั ล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเนียน 
MSC GRANDIOSA (เอม็เอสซี แกรนดิโอซา) 

8 เม.ย. 2566 กรุงเทพมหานคร - มัสกตั - มลิาน 
 

06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินโอมาน แอร์ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
09.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงมสักตั ประเทศโอมาน โดยเท่ียวบิน WY818 (ใชเ้วลาบินประมาณ 5.55 ชัว่โมง) เพลิดเพลิน

กับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกท่ีนั่ง สายการบินฯ มีบริการ อาหารเช้า ระหว่างเท่ียวบินสู่
กรุงมสักตั ประเทศโอมาน  

12.05 น. เดินทางถึงกรุงมสักตั แวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน WY143 อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายใน
สนามบินตามอธัยาศยั  

14.40 น.  ออกเดินทางจากสนามบินมสักตั (MCT) สู่สนามบินมลัเพนซา (MXP) บริการอาหารกลางวนับนเคร่ืองบิน (ใช้
เวลาบินประมาณ 7.05 ชม.) 

19.45 น. เดินทางถึงสนามบินมลัเพนซา เมืองมิลาน  ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมที่พกั Crowne Plaza Milan Malpensa Airport Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 
9 เม.ย. 2566 มิลาน – เจนัว - ปอร์โตฟิโน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองปอร์โตฟีโน (Portofino) (ระยะทาง 175 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.45 ช.ม.) เมือง

ท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ีมีช่ือเสียงในระดบัโลก ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขต จงัหวดัของเจนวั ท่ีถูกลอ้มรอบดว้ย
ท่าเรือเล็กๆ จนไดรั้บการขนานนามว่าเป็น "สวรรค์แห่งเมืองท่า" เมืองปอร์โตฟิโน เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีแสน
น่ารัก ภายในตวัเมืองประกอบไปดว้ยดว้ยบา้นเรือนหลากสีสัน ซ่ึงตั้งเบียดเสียดกนัไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่ม 
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โอบล้อมอ่าวท่ีมี เรือยอร์ช (Yatch )จอดเต็มไปหมด น าท่านชมความงดงามของ โบสถ์เซนต์มาร์ติน (St. 
Martin) ซ่ึงสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 12 โดยตวัโบสถน์ั้นมีขนาดท่ีไม่ใหญ่โต แต่ก็มีความสวยงามมากพอสมควร 
จากนั้นน าท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทและป้อมปราการ Castello Brown ซ่ึงสร้างมาตั้ งแต่สมัย
ศตวรรษท่ี 16 ในอดีตเคยใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกนัขา้ศึก แต่ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ และยงัเป็นจุดชมวิวท่ี
สวยงามอีกแห่งของเมืองอีกดว้ย  

 
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเจนัว น าท่านชมบริเวณอ่าวเจนัว อนัเป็นท่าเทียบเรือส าราญ เรือยอร์ชหรู เรือใบสี
ขาวละลานตา และยงัคงมีเรือโบราณจ าลองขนาดยกัษ ์สลกัเสลาดว้ยรูปป้ันอนัวิจิตรคลา้ยย  ้าเตือนให้ระลึกถึง
ความส าเร็จอนัยิง่ใหญ่ของชาวเมืองเจนวัคนน้ี          

14.30 น. น าท่านเช็คอินข้ึนเรือส าราญ MSC Cruise “MSC GRANDIOSA” ด้วยระวางเรือขนาด 181,000 ตัน พร้อม 
Entertainment Complex ขนาดใหญ่ ท่ีพร้อมใหบ้ริการบนเรือส าราญ 

 

17.00 น. เรือส าราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือเจนวั มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือชิวคิตาเวคเคีย กรุงโรม 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
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10 เม.ย. 2566  โรม - ชิวิคตาเวคเคีย  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ ชิวิคตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี 

น าท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน (Vatican) รัฐอิสระท่ีเล็กท่ีสุดและเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์นิกาย
โรมนัคาทอลิก จากนั้นน าท่านชมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) ซ่ึงไดรั้บการขนานนามว่าเป็น
มหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก รู้จกักนัโดยชาวอิตาลีวา่ Basilica di San Pietro in Vaticano หรือ เซนตปี์เตอร์บา
ซิลิกา (Saint Peter's Basilica) มหาวิหารน้ีเป็นมหาวิหารหน่ึงในส่ีของมหาวิหารหลกัในกรุงโรม ประเทศอิตาลี  
(อีก 3  มหาวิหารคือ: มหาวิหารเซนต์จอห์นแลเตอร์รัน มหาวิหารซานตามาเรียมายอเร และ มหาวิหารเซนต์
พอลนอกก าแพง) อยู่ในนครรัฐวาติกัน เป็นดินแดนท่ีตั้ งอยู่ใจกลางกรุงโรมและเป็นท่ีประทับของพระ
สันตะปาปา ซ่ึงเป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนาคริสต์ นิกาย Roman Catholic State of the Vatican City ซ่ึงนคร
รัฐวาติกนัจดัว่าเป็นประเทศท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก อนัมีศูนยก์ลางคือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ซ่ึงไดรั้บการ
ออกแบบโดยอจัฉริยะบุคคล Michelangelo  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

บ่าย น าท่าน เดินทางกลับสู่ท่ าเรือชิวิคตาเวคเคีย น าท่ านถ่ายรูปกับป้อมปราการไมเคิลแองเจโล (Forte 
Michelangelo) เป็นปราสาทยคุโบราณสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 16 โดยมีการสร้างก าแพงลอ้มรอบปราสาท 
เพ่ือใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึกในอดีต ปราสาทแห่งน้ีสร้างข้ึนใกลก้บัท่าเรือและใชเ้ป็น
ป้อมปราการด่านหนา้ในการเรียกเก็บระวางเรือและภาษีในสมยัก่อน โดยหอคอยตรงกลางป้อมปราสาทแห่งน้ี
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ออกแบบโดยไมเคิล แองเจโล สร้างในสมยัโรมนัโบราณ โดยผนังของป้อมปราการแห่งน้ีมีความหนากว่า 6 
เมตร อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความยิง่ใหญ่ในการสร้างป้อมปราการท่ียงัคงตั้งตระหง่านในเมืองชิวิคตาเวคเคีย 

15.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือชิวคิตาเวคเคีย 
17.00 น. เรือส าราญออกจากท่าเทียบเรือชิวิคตาเวคเคียมุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือปาแลร์โม  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 
 
 

11 เม.ย. 2566  ปาร์แลโม่ (เกาะซิซิลี ประเทศอติาลี) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี เมืองปาร์แลโม่ (เกาะซิซิลี ประเทศอิตาลี) เมืองหลวงของแควน้ปกครองตนเองซิซิลี  ซ่ึงเป็น

เกาะใหญ่ปลายรองเทา้บู๊ตของอิตาลี มีประวติัต่อเน่ืองยาวนานกวา่ 4,000 ปี เป็นจุดยทุธศาสตร์ส าคญัแห่งหน่ึง
ของยุโรปจึงตกเป็นเป้าหมายของการยึดครองจากชนชาติท่ีมีอ านาจเขม้แข็งในช่วงเวลาต่างๆเร่ิมตั้งแต่กรีก 
โรมนั คาร์เทธ อาหรับ นอร์มงั เยอรมนั ฝร่ังเศส และสเปน แต่ละชาติผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัเขา้มาปกครอง
ดินแดนน้ีขณะเดียวกนัก็ไดน้ าเอาศิลปวฒันธรรมของตนเขา้มาดว้ย เกาะน้ีจึงมีสถาปัตยกรรมและวฒันธรรมท่ี
หลากหลายผสมผสานกนัหากแต่ลงตวั นอกจากน้ียงัอุดมไปดว้ยความงามทางธรรมชาติ ของทั้งชายหาด ทะเล 
และภูเขาไฟ ด้วยความท่ีอยู่ห่างไกลออกมาจะสามารถสัมผัสได้ถึงความเป็นอิตาเลียนดั้ งเดิม อย่างท่ี              

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


จัดท าเส้นทางท่องเที่ยวโดยบริษัท Holiday Tour Center     โดย Wings Travel เป็นตัวแทนขาย 

 HTC-WY10DMSCGRANDI (99900) - ล่องเรือ 7 | 20 

หาไม่พบอีกแลว้ตามเมืองใหญ่ในอิตาลีภาคพ้ืนทวีป น าท่านแวะถ่ายรูป Cappella Palatina โบสถส่์วนพระองค์
ของกษตัริยโ์รเจอร์ท่ี 2 พระราชาซ่ึงเคยไดช่ื้อว่ามีฐานะล ่าซ าท่ีสุดในยโุรป โดยโบสถน้ี์ยงัถือเป็นตน้แบบของ
วิหาร Monreale ท่ีสร้างข้ึนในอีก 40 ปีใหห้ลงัดว้ย  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเขา้ชมพระราชวงั Palazzo dei Normanni อดีตราชวงัของกษตัริยน์อร์แมน ปัจจุบนัใชเ้ป็นสภาทอ้งถ่ิน

ประจ าเมือง จากนั้นน าท่านเขา้ชมมหาวิหารมอนเรอาเล (Monreale Duomo) ท่ีไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นสุดยอด
สถาปัตยกรรมไบเซนไทน์แห่งหน่ึงของโลก สร้างข้ึนโดยกษตัริยว์ิลเล่ียมท่ี 2 ผูป้กครองดินแดนซิซิลี ในช่วงปี 
ค.ศ. 1060 ภายในวิหารท่านจะไดพ้บกบัความอลงัการของโมเสกทอง ซ่ึงว่ากนัว่าใชท้องในการประดบัประดา
ทั้งหมด 2,200 กก.เลยทีเดียว นับเป็นโบสถ์โมเสกท่ีใหญ่อนัดบั 2 ของโลก  รองจากโบสถ์เซนต์โซเฟียท่ีตุรกี 
และท่ีน่าอศัจรรยคื์อ โมเสกท่ีเห็นทั้งหมดน้ีใชเ้วลาสร้างแค่ 8 ปีเท่านั้น ไดเ้วลาน าท่านชม น ้ าพุ Fontana della 
Vergogna น ้ าพุแกะสลกัสไตล์ไฮเรเนอซองส์ซ่ึงส่ังท าจากเมืองฟลอเรนซ์ หลงัจากนั้นแวะถ่ายรูปกบั โบสถ ์                       
La Matorana โบสถส์ไตลไ์บเซนไทน์ประดบัประดาดว้ยโมเสกทอง แต่บริเวณทางเขา้เป็นสถาปัตยกรรมแบบ
บาร็อค และแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ San Cataldo โบสถ์ซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัปี ค.ศ. 1160 แต่การก่อสร้างก็ต้อง
หยดุชะงกัลงเม่ือผูล้งทุนทรัพย ์เสียชีวิตลง จึงมีสภาพเปลือยเปล่าดูคลาสสิกตามสไตลโ์บสถท์อ้งถ่ิน 

 
 

16.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือปาร์แลโม่ 
17.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือปาร์แลโม่ เพ่ือมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือวาเลตตา้ ประเทศมอลตา้ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
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12 เม.ย. 2566  วัลเลตตา - เมดิน่า (ประเทศมอลต้า) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองวลัเลตตา ประเทศมอลตา้   

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเอ็มดินา (Mdina) เมืองหลวงเก่าของมอลตา อายุประมาณ 1,500 – 1,000 ปีก่อน
คริสตกาล ตั้งอยู่บนเนินเขาความสูงประมาณ 150 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล สร้างข้ึนในช่วงการปกครองของ
ชาวฟินิเชีย (Phoenician) เมืองน้ีได้รับอิทธิพลของศิลปะยุคกลาง สไตล์เมดิวลั ผสมผสานสถาปัตยกรรม
ระหว่างอาหรับ และยุโรป จนกลายเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ภายนอกเมืองลอ้มรอบดว้ยก าแพงสูงสีทอง น า
ท่านแวะถ่ายรูปกบัประตูเมือง (Mdina Gate) สร้างข้ึนในปี 1724 สถาปัตยกรรมบาโรค น าท่านเดินเท่ียวชม
ภายในเมืองเก่า และน าท่านแวะถ่ายรูปกบัจตุรัสเมสคิตา (Mesquita Square) ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานท่ีถ่ายท าซีรีย์
ดัง Game of Thornes น าท่านแวะถ่ายรูปกับวิหารเซ็นต์พอล (St.Paul Cathedral) หรือวิหารเอ็มดินา ข้ึนใน
ศตวรรษท่ี 12 เพ่ืออุทิศให้แก่นกับุญพอล ต่อมาไดรั้บความเสียหายจากเหตุการณ์แผน่ดินไหว จึงสร้างข้ึนใหม่
ในปี ค.ศ. 1696-1705 อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่น ถ่ายรูปในเมืองเอม็ดินาไดต้ามอธัยาศยั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมป้อมปราการเซนต์เอลโม (Fort Saint Elmo) เป็นป้อมปราการท่ีสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 16 
บริเวณด้านล่างเป็นพิพิธภัณฑ์สงครามแห่งชาติ (National War Museum) เป็นสถานท่ีจัดแสดงเหรียญตรา 
อาวุธ รถถงั เคร่ืองบิน และส่ิงของในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง นอกจากน้ีป้อมแห่งน้ีในอดีต เคยใชเ้ป็นคุก
ขงัเชลยศึกมาก่อน ส าหรับดา้นบนมีปืนใหญ่ประจ าจุดต่างๆ ตรงน้ีเราสามารถชมวิวท่าเรือมาร์ซักลอกก์ และ
ท่าเรือแกรนดฮ์าร์เบอร์ จากนั้นน าท่านชมอนุสรณ์ Siege Bell Memorial ระฆงัสีทองขนาดใหญ่สไตลนี์โอคลา
สิก สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1992 เพ่ือสดุดีแก่ผูเ้สียสละชีวิตในสงครามโลกคร้ังท่ีสอง และในตอนเท่ียงของทุกวนั 
จะมีการตีระฆงัเพือ่ระลึกถึงเหตุการณ์และการสูญเสียของชาวมอลตา้ในคร้ังนั้น 
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16.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองวลัเลตตา 
17.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือวลัเลตตา เพ่ือมุ่งหนา้สู่ กรุงบาร์เซโลนา ประเทศสเปน 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

13 เม.ย. 2566  At Sea 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นในคลบั 
เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอด
ภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่าน
สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  :บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด หอ้งอินเตอร์เนต 
Entertainment  :ชมโชวพิ์เศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย 
 Sport and Activities :สระวา่ยน ้า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  :หอ้งสปา หอ้งสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 

14 เม.ย. 2566  บาร์เซโลนา  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ บาร์เซโลนา ประเทศสเปน 
 น าท่านเขา้ชมมหาวิหารซากราดา้ ฟามิเลียร์” (Sagrada Familia) สัญลกัษณ์แห่งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีสูงใหญ่ถึง 170 

เมตร ออกแบบก่อสร้างอยา่งสวยงามแปลกตาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 โบสถท่ี์สร้างไม่เสร็จน้ีเป็นสัญลกัษณ์ของบาร์
เซโลนา  เป็นงานชั้นยอดท่ีแสดงถึงอจัฉริยภาพของ เกาด้ี สถาปนิกผูเ้ล่ืองช่ือ มหาวิหารแห่งน้ีมีความสูง 170 
เมตร ตั้งอยู่บนถนน Carrer de Mallorca งานช้ินน้ีมีความแปลกตาจากงานช้ินอ่ืนของเกาดี ไดเ้วลาน าท่านเขา้
ชมคาซามิลา (Casa Mila) สร้างมาตั้งแต่ปี 1906 – 1912 เป็นอพาร์ทเม้นท์หลังสุดท้ายท่ีออกแบบโดยเกาดี 
(Gaudi) เจา้ของตึกคือ Pere Milà และ Roser Segimón ชาวอเมริกนัท่ีมีฐานะจากการท าสวนกาแฟในประเทศ
กวัเตมาลา โดยไดจ้า้งเกาดี (Gaudi) ใหม้าออกแบบอพาร์ทเมน้ทส่์วนตวัใหโ้ดยเฉพาะ และมีแผนในการเปิดให้
คนอ่ืนเช่าเพื่ออาศยั แมก้ระทัง่เจา้ชายจากประเทศอียปิตก็์เคยมาเช่าเพ่ือพกัอาศยัท่ีน่ีมาแลว้  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ El Corte Ingles ซ่ึงเป็นหา้งท่ีรวมสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆมากมาย

ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนม หรือ ของฝากตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านสู่ถนนชอ้ปป้ิงสายใหญ่ของ
บาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ยา่นท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเท่ียวอนัเป็นท่ีช่ืนชอบ
ของคนทุกวยั ถนนสายเล็กๆ ท่ีมีความยาวเพียง  1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทบัใจทั้งกลางวนัและ
กลางคืน อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้และเส้ือผา้แบรนด์เนมทั้ง H&M, 
ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมชั้นน าซ่ึงมีร้าน  ตั้ งอยู่ตลอดแนวถนน 
Passeig de gracia ท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้าอาทิ  LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และ
อ่ืนๆอีกมากมาย 

17.00 น.  น าท่านกลบัสู่ท่าเทียบเรือบาร์เซโลนา 
18.00 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือบาร์เซโลนา เพ่ือมุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย ์
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

15 เม.ย. 2566  มาร์กเซย์  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือมาร์กเซย ์(โพรวองซ์) ประเทศฝร่ังเศส 

น าท่านเขา้ชมโบสถน์อเทรอดาม เดอลาการ์ด (Basilique Notre-Dame de la Garde) ท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขา โบสถ์
แห่งน้ีสร้างข้ึนอยา่งงดงามดว้ยรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ โดยมีรูปพระแม่มารีเป็นองคป์ระธาน 
เล่ากนัว่าในสมยัก่อนคนแถบน้ีมกัมาขอพรกบัพระนางเพื่อให้การเดินเรือปลอดภยัและเม่ือเดินเรือปลอดภยั
กลบัมาแลว้ก็มกัจะน าเอาเคร่ืองแขวนมาเป็นของแกบ้น แต่เม่ือเวลาผ่านไปทางเทศบาลเมืองไดป้รับปรุงให้
สถานท่ีแห่งน้ีเป็นอนุสรณ์สถานอนัศกัด์ิสิทธ์ิและกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของเมืองมาร์กเซย ์  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย  น าท่านเขา้ชมป้อมปราการซองจวน (Fort Saint Jean) เป็นป้อมปราการในมาร์กเซย ์สร้างข้ึนในปี 1660 โดย 

Louis XIV ท่ีปากทางเขา้ Old Port นับตั้งแต่ปี 2013 สะพานแห่งน้ีเช่ือมโยงกนัดว้ยสะพานเช่ือมโยงสองแห่ง
กบัย่านประวติัศาสตร์ Le Panier และพิพิธภณัฑ์อารยธรรมยุโรปและเมดิเตอร์เรเนียน น าท่านเขา้ชมความ
ยิ่งใหญ่ของป้อมปราการท่ีสะทอ้นให้เห็นความรุ่งเรืองของฝร่ังเศสในยุคก่อน สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ถนน
เลอพาเนีย (Le Panier) ยา่นเมืองเก่าของมาร์กเซย ์เป็นบริเวณท่ีชาวกรีกไดเ้ขา้มาตั้งรกรากท่ีน่ีกว่า 2,600 ปี ตวั
เมืองเก่าตั้งอยูท่างตอนเหนือของท่าเรือเก่า (Old Port)  

16.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย ์
17.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือมาร์กเซย ์มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเจนวั 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

หมายเหตุ      ก่อนเรือกลบัเทียบท่าในค ่าวนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีต่าง ๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลง 
 จากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทาง
ใบเลก็ เพราะเจา้หนา้ท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะ
ถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัรุ่งข้ึน ส าหรับท่านท่ีตอ้งการช าระผ่านบตัรเครดิต ทางบริษทั
เรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ีท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 

 

16 เม.ย. 2566  เจนัว - มิลาน 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ีทา่เรือเจนวั (อิตาลี) 

น าท่านเท่ียวชมเขตเมืองเก่า Via Garibaldi Palaces ซ่ึงเป็นถนนเมืองเก่าท่ีไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโก 
ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี 2006 ถนนสายน้ีเป็นท่ีตั้งของหมู่อาคารโบราณหลายแห่ง สร้างข้ึนราวๆศตวรรษท่ี 
16 -17 ซ่ึงเรียกได้ว่าเป็นเขตเมืองเก่าท่ียงัคงความสวยงามคลาสสิค ในแบบฉบบัอิตาเลียน น าท่านเท่ียวชม
บริเวณเมืองมรดกโลก สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ชมมหาวิหารซานโรเลนโซ (San Lorenzo Cathedral) เป็น
มหาวิหารท่ีส าคญัท่ีสุดของเมืองเจนวั สร้างข้ึนเพ่ืออุทิศให้กบันกับุญลอวเ์รนซ์และยงัเป็นท่ีประทบัของอาร์ค
บิชอปแห่งเจนัว มหาวิหารแห่งน้ีไดรั้บการถวายโดยสมเด็จพระสันตปาปาเจลาซิอุสท่ี 2 ในปี ค.ศ. 1118 ให้
เป็นมหาวิหารของเมืองเจนัว มหาวิหารน้ีสร้างข้ึนในปี 1098 ท่านแวะถ่ายรูปกบัอนุสาวรียข์องคริสโตเฟอร์ 
โคลมับสั นกัเดินเรือช่ือดงักอ้งโลก และเป็นชาวยโุรป  คนแรกท่ีคน้พบทวีปอเมริกา ซ่ึงถือก าเนิด ณ เมืองเจนวั 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่หน่ึงในช้อปป้ิงเอาท์เลทขนาดใหญ่ ท่ี สุดในยุโรป SERRAVALLE Shopping Outlet 

(ระยะทาง 53 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ซ่ึงตั้งอยูใ่กลเ้มืองมิลาน สถานท่ีรวมสินคา้แฟชัน่แบรนด์
เนมจากหลากหลายเมือง และจากดีไซเนอร์ชั้นน าระดบัแถวหนา้ของอิตาลี มีร้านคา้แฟชัน่และสินคา้ต่างๆกว่า 
180 ร้ าน  ทั้ ง  Versace, Dolce & Gabbana, Prada, Roberto Cavalli, Bulgari, Trussardi, Calvin Klein, Guess, 
Etro, Nike, Mariella Burani, Swarovski และอ่ืนๆอีกมากมาย โดยสินคา้แฟชั่นจะลดราคาตั้งแต่ 30% - 70% 
ตลอดปี อิสระใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั  

17.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินมิลาน (MXP) เพื่อเชคอินและท า Tax Refund  
22.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินมิลาน สู่ สนามบินมสักตั โดยเท่ียวบินท่ี WY144 (ใชเ้วลาบินประมาณ 6.20 ชัว่โมง) 

สายการบินมีบริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่น บนเคร่ืองบิน 
 

17 เม.ย. 2566 กรุงเทพมหานคร 

06.25 น. เดินทางมาถึงสนามบินมสักตั แวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
08.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี WY815  
18.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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10 วนั ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
MSC GRANDIOSA (เอม็เอสซี แกรนดิโอซา) 

อตัราค่าบริการ 8-17 เมษายน 2566 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องคู่ INSIDE)  ท่านละ 99,900 

อพัเกรดเป็นหอ้งพกัแบบหนา้ต่าง (พกัห้องคู่ Ocean View) เพ่ิมเงินท่านละ 8,000 

อพัเกรดเป็นหอ้งพกัแบบมีระเบียงวิวทะเล (พกัห้องคู่ Sea-View Balcony) เพ่ิมเงินท่านละ 15,000 

พกัเด่ียวเพ่ิม ท่านละ (คิดท่ีหอ้งพกัแบบ INSIDE ซ่ึงเป็นราคาเร่ิมตน้) 25,000 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีทา่นละ (ราคายืนยันได้ก็ต่อเม่ือที่นั่ง confirm เท่านั้น) 95,000-130,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัคา่ใชจ่้าย (ผูใ้หญ่)  24,000 

กรณีมีวีซ่าแลว้หรือไม่ตอ้งยืน่วีซ่า หกัค่าใชจ่้าย ไม่รวมค่าวีซ่า 
 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี  12 กนัยายน 2565) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพ่ือทราบ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียวล่องเรือส าราญ (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินโอมานแอร์ (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) ในทกุประเทศ  
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบ,ุ ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
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อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
▪ ค่าวีซ่าเชงเก้นท่านละ 4,000 บาท 
▪ ค่าบริการเรือ (Service Fee) ท่านละประมาณ EUR 70 ซ่ึงเรือจะชาร์ตเข้าครุยส์การ์ด 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
    ส ารองที่นั่ง (ผู้เดินทางพกัเดี่ยว) ท่านละ 60,000 บาท 
  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 ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ :  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆเพื่อ

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  การนดั

หยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด 

▪ การท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฎิ
เสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้ าการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ มาแลว้  หากท่านถูกปฎิ
เสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

▪ สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไมคื่นทุกกรณี 
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▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะ ไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคธรรมดา  

 

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

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตั๋วเคร่ืองบนิ 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบคา่ใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

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

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

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ 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 ) 
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▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

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

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 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 ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ 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 ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีา   (ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วนัท าการ) 
สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้ว่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 

เพื่อขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป มีหนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 แผน่ และไม่ช ารุด ขาด หรือเปียกน ้า 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสี
เทา ใช้ไม่ได้) เปิดหู เปิดหน้าผาก ห้ามสวมแว่นสายตาหรือใส่คอนแท็กเลนส์ (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน... 
(สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหน้าวซ่ีาที่เคยได้)  
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. กรณีเด็กอายตุ  ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

ประกาศจากศูนย์รับย่ืนวีซ่า  
สถานทูตในกลุ่มเชงเก้นทั้งหมดจะเร่ิมท าวีซ่าด้วยระบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป เพ่ือ ให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงใหม่ของประเทศสมาชิกในกลุ่มเชนเก้น สถานทูตในกลุ่มเชงเก้นประจ าประเทศไทยจะปรับเปลีย่นขั้นตอนการสมัครวี
ซ่าทุกประเภท เร่ิมตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไปโดยใช้ระบบ «วีซ่าไบโอเมตริกซ์ » 
นับ จากวันที่แจ้งไว้ข้างต้น ผู้ที่ประสงค์ย่ืนค าร้องขอวีซ่าเชงเก้นจะต้องมาย่ืนเอกสารด้วยตนเอง เน่ืองจากจะมีการบันทึกข้อมูล
ทางกายภาพของผู้สมัคร  (สแกนลายนิว้มือและถ่ายภาพดิจิตอล) ข้อมูลของผู้สมัครจะได้รับบันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลวีซ่า 
(Visa Information System VIS) เป็นระยะเวลา 5 ปี (59 เดือน) และประเทศสมาชิกในกลุ่มเชนเก้นสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
ได้ (อย่างไรกต็ามในกรณีที่ สถานฑูตไม่สามารถดึงข้อมูลจากลุ่มเชงเก้นทีท่่านได้เคยสแกนลายนิว้มือไว้ (ไม่รวมถึงการสแกน
ลายนิว้มือเพ่ือท าวีซ่าองักฤษ)  สถานฑูตอาจขอให้ท่านมาสแกนลายนิว้มือใหม่ได้ ทั้งนีขึ้น้กบัดุลยพนิิจของแต่ละสถานฑูต) หาก
ท่านมีข้อสงสัยเกีย่วกบัระบบการรักษาข้อมูลวีซ่า VIS  ท่านสามารถอ่านรายละเอยีดได้ทางเว็บไซต์  http://ec.europa.eu/vis 

http://ec.europa.eu/vis
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- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้
ระบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

หนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น 
 

กรณีอ านาจการปกครองบุตรฝ่ายใดฝ่ายนึง 
-ใบส าเนาบนัทึกการหยา่ โดยระบุวา่บุตรอยูใ่นอ านาจการปกครองของใคร 
-ใบปกครองบุตร (ปค. 14) จากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) หรือ ใบฟ้องหยา่ผูใ้ชอ้  านาจศาล 
เอกสารการปกครองบุตร จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น 
 

กรณีบุตรบุญธรรม 
-ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางอ าเภอ/เขต 
ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น 
***ถา้เอกสารมิใช่เอกสารออกจากประเทศไทย จะตอ้งไดรั้บการรับรองเอกสารจากสถาณทูตของประเทศนั้นๆ 
ประจ าการในประเทศไทย*** 
 

9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 
(ไม่ต้องระบุสถานทูต ประเทศและวนัที่เดินทาง) 
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 :   
-     หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี 
-     Bank statement บญัชียอ้นหลงั 3 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท

ต่อการรับรอง 1 ท่าน ตอ้งมีตราประทบัจากธนาคาร (ปรับสมุดและส าเนา 7 วนัก่อนยืน่วีซ่า) 
 

************* ตอ้งเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน ************** 
 

 

 



จัดท าเส้นทางท่องเที่ยวโดยบริษัท Holiday Tour Center     โดย Wings Travel เป็นตัวแทนขาย 

 HTC-WY10DMSCGRANDI (99900) - ล่องเรือ 20 | 20 

 
แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  

10 วนั ล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเนียน 
MSC GRANDIOSA (เอม็เอสซี แกรนดิโอซา) 

มิลาน (พกัค้าง 1 คืน) – ปอร์โตฟิโน – เจนัว – โรม – วาติกนั – ชิวคิตาเวคเคยี  – ปาแลร์โม  
มอลต้า – วาเลตต้า – เมดินา – บาร์เซโลนา – มาร์กเซย์ – ช้อปป้ิงเอาท์เลต  

 

ราคาทัวร์ 99,900 บาท  8-17 เมษายน 2566 (พกัค้างมิลาน 1 คืน) 
 
     

 
 

 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท์ ห้องพกั 
(INSIDE/ 

BALCONY) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 
โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการย่ืน 

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

       

       

       

       

       


