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วนัแรกของการเดนิทาง : อาทติยท์ี ่01 ธนัวาคม 2562 กรุงเทพ – แฟรงคเ์ฟิรต์ 

20.00  พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบนิลุฟตฮ์นัซากรุณา

เดนิทางถงึสนามบนิล่วงหน้าก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างน้อย 3 ช ัว่โมงเพือ่ท าการ เช็คอิน 

แลกบอรด์ดิง้พาสตแ์ละโหลดสมัภาระดว้ยตวัท่านเอง  

23.50 ออกเดนิทางโดยสายการบินลุฟตฮ์นัซา เหินฟ้าสู่เมืองบารเ์ซโลน่า โดยเทีย่วบินที ่LH 773 โดยแวะ

เปลีย่นเคร ือ่งที ่นครแฟรงคเ์ฟิรต์ 

 

  พกัคา้งคนืบนเครือ่งบนิ   

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง : จนัทรท์ี ่02 ธนัวาคม 2562 แฟรงคเ์ฟิรต์ – บารเ์ซโลน่า 

05.50 ถงึสนามบนิ นครแฟรงคเ์ฟิรต์ เพือ่เปลีย่นเคร ือ่ง  

07.10 ออกเดนิทางโดยสายการบนิลฟุตฮ์นัซา โดยเทีย่วบนิที ่LH 1124  

09.10 ถงึสนามบนิบารเ์ซโลน่า ประเทศสเปน 

 หลงัผ่านพธิกีารการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื 

Welcome to Barcelona, Spain  

 ขอตอ้นรบัท่านสู่ บารเ์ซโลน่า  หรอื บารซ์าโลนา เมอืงหลวงของคาเทโลเนีย เป็นเมอืงท่าสําคญั และ

เป็นเมอืงเกา่แกท่ีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน เคยเป็นอาณานิคมของโรมนัมากอ่น   

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร  

 หลงัอาหาร นําท่านสู่เนินเขามองจูอคิ ( MONTJUIC ) เพือ่ชมทศันียภาพทีง่ดงามของรมิฝ่ังทะเล

เมืองบารเ์ซโลน่า   ซ ึง่ตัง้เด่นเป็นสง่า  ตดักบัสคีรามของ

นํ้าทะเลและทอ้งฟ้าในยามอาทิตยอ์สัดง ผ่านชมสถาน

ทีต่ ัง้ของสนามกฬีาโอลมิปิคฤดูรอ้น เมื่อปี 1992  คร ัง้ที ่

24 ซึง่ประเทศสเปน เคยเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนัทีเ่มอืง

นี ้ แลว้นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื      

บ่าย ถงึท่าเรอืบารเ์ซโลน่า ทุกท่านเตรยีมความพรอ้มสําหรบั

การลงทะเบียน Cruise Check–In  ผ่าน ขัน้ตอนการ

ตรวจ X-RAY กอ่นขึน้เรอื  

หมายเหตุ ทางเรอืจะเปิดใหท้าํการเชค็อนิลว่งหนา้ กอ่นเวลาเรอืออก  5 ช ัว่โมง คอื ตัง้แต่เวลาประมาณ 14.00 – 

18.00 น. และ เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิจะปิดทาํการกอ่นเวลาเรอืออก  1 ช ัว่โมง   
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ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่เรอืส าราญอติาลสุีดหรู  Costa Smeralda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลงัจากขึน้สู่เรอืและจดัเก็บสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  ขอเชญิท่านพกัผ่อนอสิระกบักจิกรรมหลากหลาย

บนเรอื เลอืกทําในสิง่ทีป่รารถนา พบกบักจิกรรมอนัแสนสนุกสนานและน่าสนใจ ตามสไตลท์ีคุ่ณถนัด 

เชน่ การเตน้บอลรูม การทําอาหาร การจดัดอกไม ้การแข่งขนักฬีา การแข่งขนัรอ้งเพลงคาราโอเกะ 

เป็นตน้ 
18.00 ขอเชญิท่านนําเสือ้ชูชพีจากหอ้งพกัของท่านมาเขา้รว่มฟังการสาธติระบบความปลอดภยับนเร ือ 

(Emergency Drill) กรณุาเชค็เวลาทีแ่น่นอนจาก Today หรอื ประกาศบนเรอือกีคร ัง้  

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์ 

 หมายเหต ุเวลาอาหารคํ่าตามมาตราฐาน  แบ่งเป็น 2 รอบ  

 รอบแรกเร ิม่  ตัง้แตเ่วลา 19.00 น.     รอบสองเร ิม่ ตัง้แตเ่วลา 21.30 น.  

 (Premium class จะสามารถเลอืกเวลาในการรบัประทานอาหารค า่ล่วงหน้าได)้ 

19.00  เรอืออกจากทา่มุ่งหนา้สู่ เมอืงพาลม่า เดอ มายอรก์า้, ประเทศสเปน (Palma De Mallorca) 

พรอ้มรว่มสนุกสนานกบัวนัเวลาทีส่ดุแสนอสิระ กบัคณะมวลมติรทีอ่บอุน่ ซ ึง่จะเร ิม่ตน้ ณ ราตรนีีบ้นเรอื

สาํราญ Costa Smeralda 

หมายเหต ุ : วนัและเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงใหเ้ชค็เวลาทีแ่น่นอนจาก Today อกีคร ัง้ 

  พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ C o s t a  S m e r a l d a   

ระวางขบันํา้ 182,700 ตนั / ความยาวของเรอื 337 เมตร / ความกวา้งของเรอื 42 เมตร / จาํนวนผูโ้ดยสารสูงสุด 6,518  ท่าน / 

จาํนวนหอ้งพกั 2,612 หอ้ง / จาํนวนลูกเรอื 1,678 คน / จาํนวนช ัน้ใหบ้รกิาร (Deck) 20 (16 ช ัน้สําหรบัผูโ้ดยสาร)   

เปิดใหบ้รกิารอย่างเป็นทางการในปี 2019 
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วนัทีส่ามของการเดนิทาง : องัคารที ่03 ธนัวาคม 2562 พาลม่า เดอ มายอรก์า้, ประเทศสเปน 

Welcome to Palma De Mallorca 
  เรอืเทยีบท่าต ัง้แตเ่วลา 08.00 – 18.00   

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารบนเรอื 

ขอตอ้นรบัเชา้อนัสดใส  ดว้ยการเดนิเล่นออกกาํลงักาย, จ็อกกิง้บนจ็อกกิง้แทรค ช ัน้ดาดฟ้าเรอื สูด

อากาศสดชืน่เย็นสบาย  เพิม่พลงัใหก้บัชวีติ หรอื ออกกาํลงักายทีห่อ้งยมิ เพือ่ความสดชืน่ 

08.00  เรอืเทยีบท่า ณ เมืองพาลม่า เดอ มายอรก์า้  (Palma De Mallorca), ประเทศสเปน ศูนยก์าร

บรหิารของหมู่เกาะบาเลลคิทีส่าํคญั เมอืงพาลมานับว่า

มทีําเลทีต่ ัง้ทีส่วยงามอยู่ทางชายฝ่ังตอนใตข้องเกาะมา

ยอรก์า้ เป็นเมืองที่ร ํา่รวยดว้ยศิลปะ ผูท้ี่มาเยือนเกาะ

แห่งนีต้า่งตดิใจในบรรยากาศและอากาศทีส่ดใส ทอ้งฟ้า

สคีราม  ผสมผสานกบัความสะดวกสบายทนัสมยัของ

เมอืง  ท่านสามารถรว่มสนุกกบักจิกรรมบนเรอืไดต้ามอธัยาศยั, เดนิเล่นเองตามอธัยาศยั หรอื เลอืก

ซือ้ทวัรจ์ากทางเรอื เชญิทกุทา่นรอ ณ จดุนัดหมายทีท่างเรอืแจง้ผ่าน “Today” เพือ่รอเรยีกลงจากเรอื  

อย่าลมืนํา Costa card ตดิตวัมาดว้ยทุกคร ัง้ทีล่งและขึน้เทีย่วบนฝ่ัง (หมายเหตุ :  ทางเรอืไม่อนุญาต

ใหท้างคณะทาํทวัรบ์นฝ่ังดว้ยตวัเอง) 

 

* กรณีท่านทีล่งจากเรอืเพือ่ไปท่องเทีย่ว กรุณากลบัขึน้เรอืก่อนเวลาเรอืออกอย่างน้อย 1 ช ัว่โมง * 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรอื 

ขอตอ้นรบับ่ายอนัสดใส ท่านสามารถพกัผ่อนอย่างอสิระตามอธัยาศยั หรอืสนุกสนานกบักจิกรรมที่

น่าสนใจมากมายทีท่างเรอืเตรยีมไวต้อ้นรบัทา่น 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอื 

18.00 เรอืออกจากทา่มุ่งหนา้สู ่เมอืงซวิติา้เวคเชยี, ประเทศอติาล ี(Civitavecchia)  

ค า่นี ้  ทางเรอืจะจดั Welcome Party Night  เลีย้งตอ้นรบัท่านผูม้เีกยีรต ิท่านจะเพลดิเพลนิ

และสนุกสนานกบับรรยากาศของดนตรทีี่เตรยีมไวเ้พื่อท่าน  พรอ้มดว้ยเมนูอาหารที่

จดัเตรยีมไวเ้ป็นพเิศษรวมทัง้ความส าราญอนัหลากหลายทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไวใ้หท่้าน  

หมายเหต ุ : วนัและเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงใหเ้ชค็เวลาทีแ่น่นอนจาก Today อกีคร ัง้ 

  พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ C o s t a  S m e r a l d a    
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วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง : พุธที ่04 ธนัวาคม 2562 ล่องทะเล 

 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้อนัหลากหลาย ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอื หอ้งบุฟเฟ่ตบ์นเรอื 

ขอเชญิท่านพักผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุกสนานกบักิจกรรมบันเทิงหลากหลายบนเรอื หรอืใช ้

Facilities ต่าง ๆ ทีม่อียู่มากมาย อาทเิชน่ :  หอ้งอาหารต่าง.    ดสิโกเ้ธค  Disco, หอ้ง

ฟังเพลงและหอ้งเลาจน์   บารเ์คร ือ่งดืม่,    หอ้งโชว ์พรอ้มการแสดงดว้ยระบบแสงสี

เสยีง,  โรงภาพยนตร,์   หอ้งคาสโิน (Casino),   สระว่ายนํ้าและสระนํ้าวน,   

หอ้งยมิ หอ้งเซาวน่า หอ้งนวด  ลานกฬีาอเนกประสงค,์  หอ้งเกมส ์สโมสรสําหรบัเด็ก และ 

วยัรุน่,  อนิเตอรเ์น็ทคาเฟ่,  หอ้งแพทย,์  โบสถ,์  หอ้งสมุด,  หอ้งแสดง

ภาพเขยีนศลิปะ,   รา้นขายของทีร่ะลกึ,  และ    รา้นคา้ปลอดภาษี 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั และ คํ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์ 

 ขอเชญิทา่นอสิระตามอธัยาศยั 

หมายเหต ุ : วนัและเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงใหเ้ชค็เวลาทีแ่น่นอนจาก Today อกีคร ัง้ 

  พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ C o s t a  S m e r a l d a    

 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง : พฤหสับดทีี ่05 ธนัวาคม 2562 ซวิติา้เวคเชยี, ประเทศอติาล ี

Welcome to Civitavecchia 
  เรอืเทยีบท่าต ัง้แตเ่วลา 08.00 – 19.00   

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารบนเรอื 

08.00  เรอืเทยีบทา่ ณ เมอืงซวิติา้เวคเซยี, ประเทศอติาล ีเมอืงทา่ชายทะเลบนฝ่ังทะเลตริเ์รเนียน ชือ่ของเมอืง

มีความหมายว่า "เมืองเก่า" ปัจจุบนัเป็นท่าเรอืสําราญและเฟอรร์ ีท่ี่

สาํคญั ทา่นสามารถรว่มสนุกกบักจิกรรมบนเรอืไดต้ามอธัยาศยั, เดนิ

เล่นเองตามอธัยาศยั หรอื เลอืกซือ้ทวัรจ์ากทางเรอื เชญิทุกท่านรอ 

ณ จุดนัดหมายที่ทางเรอืแจง้ผ่าน “Today” เพื่อรอเรยีกลงจากเรอื  

อย่าลมืนํา Costa card ตดิตวัมาดว้ยทุกคร ัง้ทีล่งและขึน้เทีย่วบนฝ่ัง 

(หมายเหต ุ:  ทางเรอืไม่อนุญาตใหท้างคณะทาํทวัรบ์นฝ่ังดว้ยตวัเอง) 

* กรณีท่านทีล่งจากเรอืเพือ่ไปท่องเทีย่ว กรุณากลบัขึน้เรอืก่อนเวลาเรอืออกอย่างน้อย 1 ช ัว่โมง * 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั และ อาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอื 

19.00 เรอืออกจากทา่มุ่งหนา้สู ่เมอืงลา สเปเซยี, ประเทศอติาล ี(La Spezia)  

หมายเหต ุ : วนัและเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงใหเ้ชค็เวลาทีแ่น่นอนจาก Today อกีคร ัง้ 

  พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ C o s t a  S m e r a l d a    
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Arcadia Cruise Center,191/2 Soi Suksaviddhaya, Sathorn Nua Road.Silom, Bangrak  Bangkok 10500 

Tel. 02 235 1133   Fax . 02 235 42149  

วนัทีห่กของการเดนิทาง : ศกุรท์ี ่06 ธนัวาคม 2562 ลา สเปเซยี, ประเทศอติาล ี

Welcome to La Spezia 
  เรอืเทยีบท่าต ัง้แตเ่วลา 08.30 – 20.30   

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารบนเรอื 

08.30 เรอืเทยีบทา่ ณ เมอืงลา สเปเซยี, ประเทศอติาล ีหมู่บา้นเล็กๆ รมิหนา้ผาตดิกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน 

ในเขตลกิเูรยีทางตอนเหนือของอติาล ีอยูร่ะหวา่งเมอืงเจนัวและปิซา่บนทะเลลกิเูรยีและเป็นหน่ึงในอ่าวที่

มีความสําคญัทางดา้นการคา้และการทหาร  เมืองที่มีสีสนัสวยงามเหมือนเมืองตุก๊ตา สีสนัหลากสี

สวยงามนีถ้อืเป็นเสน่หอ์ยา่งหน่ึงของทีน่ี่ ทา่นสามารถรว่มสนุกกบักจิกรรมบนเรอืไดต้ามอธัยาศยั, เดนิ

เลน่เองตามอธัยาศยั หรอื เลอืกซือ้ทวัรจ์ากทางเรอื เชญิทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายทีท่างเรอืแจง้ผ่าน 

“Today” เพือ่รอเรยีกลงจากเรอื  อยา่ลมืนํา Costa card ตดิตวัมาดว้ยทุกคร ัง้ทีล่งและขึน้เทีย่วบนฝ่ัง 

(หมายเหต ุ:  ทางเรอืไม่อนุญาตใหท้างคณะทาํทวัรบ์นฝ่ังดว้ยตวัเอง) 

* กรณีท่านทีล่งจากเรอืเพือ่ไปท่องเทีย่ว กรุณากลบัขึน้เรอืก่อนเวลาเรอืออกอย่างน้อย 1 ช ัว่โมง * 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั และ อาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอื 

20.30 เรอืออกจากทา่มุ่งหนา้สู ่เมอืงซาโวน่า, ประเทศอติาล ี(Savona)  

หมายเหต ุ : วนัและเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงใหเ้ชค็เวลาทีแ่น่นอนจาก Today อกีคร ัง้ 

  พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ C o s t a  S m e r a l d a    

 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง : เสารท์ี ่07 ธนัวาคม 2562 ซาโวน่า, ประเทศอติาล ี

Welcome to Savona 
  เรอืเทยีบท่าต ัง้แตเ่วลา 07.00 – 18.00   

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารบนเรอื 

07.00 เรอืเทยีบทา่ ณ เมอืงซาโวน่า, ประเทศอติาล ีเมอืงท่าชายฝ่ัง และในอดตียงัเคยเป็นท่าเรอืเกา่แกข่อง

เจนัว   ปัจจุบนัเป็นเมอืงตากอากาศรมิทะเลทีเ่งยีบสงบ ท่านสามารถรว่ม

สนุกกบักจิกรรมบนเรอืไดต้ามอธัยาศยั, เดนิเล่นเองตามอธัยาศยั หรอื 

เลือกซือ้ทวัรจ์ากทางเรอื เชญิทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรอืแจง้

ผ่าน “Today” เพือ่รอเรยีกลงจากเรอื  อยา่ลมืนํา Costa card ตดิตวัมา

ดว้ยทกุคร ัง้ทีล่งและขึน้เทีย่วบนฝ่ัง (หมายเหต ุ:  ทางเรอืไม่อนุญาตใหท้าง

คณะทาํทวัรบ์นฝ่ังดว้ยตวัเอง) 

* กรณีท่านทีล่งจากเรอืเพือ่ไปท่องเทีย่ว กรุณากลบัขึน้เรอืก่อนเวลาเรอืออกอย่างน้อย 1 ช ัว่โมง * 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั และ อาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอื 

18.00 เรอืออกจากทา่มุ่งหนา้สู ่เมอืงมารแ์ซล, ประเทศฝร ัง่เศส (Marseilles)  

คํ่านี ้  กปัตนัเรอืขอจดัอาหารคํ่าเลีย้งส่งท่านผูม้ีเกียรติ (Farewell Dinner) ท่านจะเพลิดเพลินกบั   

บรรยากาศของดนตรแีละการประดบัตกแตง่ภายในทีง่ดงามน่าตืน่ใจ พรอ้มดว้ยเมนูอาหารทีจ่ดัเตรยีมไว ้

เป็นพเิศษ รวมทัง้ความสาํราญอนัหลากหลายทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไวใ้หท้า่นอยา่งเพยีบพรอ้ม 

หมายเหต ุ : วนัและเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงใหเ้ชค็เวลาทีแ่น่นอนจาก Today อกีคร ัง้ 

  พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ C o s t a  S m e r a l d a   



                                                      

อารค์าเดยี ครซู เซน็เตอร ์191/2 ถนน สาทรเหนือ ซอย ศกึษาวทิยา แขวง สลีม เขต บางรกั กรงุเทพฯ 10500 
Arcadia Cruise Center,191/2 Soi Suksaviddhaya, Sathorn Nua Road.Silom, Bangrak  Bangkok 10500 

Tel. 02 235 1133   Fax . 02 235 4149  

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง : อาทติยท์ี ่08 ธนัวาคม 2562 มารแ์ซล, ประเทศฝร ัง่เศส 

 

Welcome to Marseilles 
  เรอืเทยีบท่าต ัง้แตเ่วลา 08.30 – 17.00   

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารบนเรอื 

08.30 เรอืเทยีบทา่ ณ เมอืงมารแ์ซล, ประเทศฝร ัง่เศส เป็นเมอืงทา่เรอืใหญท่ีส่ดุในแถบชายฝ่ังทะเลเมดเิตอร ์

เรเนียนยงัเก่าแก่ที่สุดของฝร ั่งเศสที่ต ั้งอยู่บนฟาก

แม่นํ้าโรน ก่อนไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอรเ์รเน่ียน ท่าน

สามารถรว่มสนุกกบักจิกรรมบนเรอืไดต้ามอธัยาศยั, 

เดนิเล่นเองตามอธัยาศยั หรอื เลอืกซือ้ทวัรจ์ากทาง

เรอื รายการทวัรแ์นะนําดงันี ้

Code : 0090 Easy Tour Marseille    3½ Hrs EUR 30.00 / Adult 

Code : 0428 Avignon, City of the Popes   5 Hrs  EUR 55.00 / Adult 

Code : 0467 Marseille & Its Hidden Treasures  5 Hrs  EUR 55.00 / Adult 

 เชญิทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายทีท่างเรอืแจง้ผ่าน “Today” เพือ่รอเรยีกลงจากเรอื  อย่าลมืนํา Costa card 

ตดิตวัมาดว้ยทุกคร ัง้ทีล่งและขึน้เทีย่วบนฝ่ัง (หมายเหตุ :  ทางเรอืไม่อนุญาตใหท้างคณะทําทวัรบ์นฝ่ังดว้ยตวัเอง) 

* กรณีท่านทีล่งจากเรอืเพือ่ไปท่องเทีย่ว กรุณากลบัขึน้เรอืก่อนเวลาเรอืออกอย่างน้อย 1 ช ัว่โมง * 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั และ อาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอื 

17.00 เรอืออกจากทา่มุ่งหนา้สู ่เมอืงบารเ์ซโลน่า, ประเทศสเปน  

ค า่คนืนี ้  ทางเรอืจะแจง้เวลาใหท้่านนํากระเป๋าใหญ่มาวางไวห้นา้หอ้ง เพื่อนําไปเก็บไวใ้นสโตร ์

และนําสง่ใหพ้รุง่นีต้ามเวลาทีก่าํหนด ขอเรยีนแนะนําใหท้า่นเตรยีมกระเป๋าใบเล็กใส่ของ

ใชส้ว่นตวั สาํหรบัวนัรุง่ขึน้ 

หมายเหต ุ : วนัและเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงใหเ้ชค็เวลาทีแ่น่นอนจาก Today อกีคร ัง้ 

  พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ C o s t a  S m e r a l d a    

 

วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง : จนัทรท์ี ่09 ธนัวาคม 2562 บารเ์ซโลน่า – แฟรงคเ์ฟิรต์ – กรุงเทพ 

 

Welcome to Barcelona 
  เรอืเทยีบท่าต ัง้แตเ่วลา 08.00  

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารบนเรอื 

 หลงัอาหารขอใหทุ้กท่านจดัเก็บกระเป๋าสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย  ลงมาพรอ้มกนั ณ จุดนัดพบ และ รอ

เจา้หนา้ทีป่ระกาศเรยีกลงเรอื  

08.00 เรอืเทยีบทา่เมอืงบารเ์ซโลน่า, ประเทศสเปน  



                                                      

อารค์าเดยี ครซู เซน็เตอร ์191/2 ถนน สาทรเหนือ ซอย ศกึษาวทิยา แขวง สลีม เขต บางรกั กรงุเทพฯ 10500 
Arcadia Cruise Center,191/2 Soi Suksaviddhaya, Sathorn Nua Road.Silom, Bangrak  Bangkok 10500 

Tel. 02 235 1133   Fax . 02 235 4149  

 

หลงัรบัสมัภาระและผ่านพิธกีารทางศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้     นําท่านสู่ย่านใจกลางนครบารเ์ซโลน่า   

โดดเดน่ดว้ยโบสถ ์"THE   SACRADA  FAMILIA"  ถอืว่าเป็น

สญัลักษณอ์ย่างหน่ึงของเมือง     บาเซโลน่า ซ ึง่ท่านจะทึ่งใน

ความสามารถของสถาปนิกเอกของสเปนในยุคน้ันคือ เกาดี ้

(Gaudi) ทีท่่านไดร้งัสรรคผ์ลงานทางดา้นสถาปัตยกรรมอนัเป็น

เอกลกัษณย์ิง่ใหญ่ แต่พบอุปสรรค ไม่สามารถหาเงนิทุนสนับสนุน

การก่อสรา้งไดเ้พียงพอ จนกระทั่งในปี ค.ศ.1992 ซ ึง่โบสถห์ลงันีม้ี

อายุครบ 100 ปี  และประเทศสเปนไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนั

กีฬาโอลิมปิคฤดูรอ้นคร ัง้ที่ 24  รฐับาลจึงมีนโยบายกลับมา

สนับสนุนการก่อสรา้งอกีคร ัง้ แต่แลว้ก็ไม่สามารถสรา้งใหเ้สรจ็ทนั

งานได ้จนกระทั่งถึงบดันี ้  จากน้ันขอนําท่านใชเ้วลาจบัจ่ายสินคา้ของที่ระลกึจากนครบารเ์ซโลน่า  

ดว้ยการชอ้ปป้ิงเป็นการส่งทา้ยกอ่นกลบั ขอเรยีนแนะนําท่าน ณ หา้งเอลกอรเ์ตา้องิกลซิ (El Corte 

Ingles)  หา้งสรรพสนิคา้ อนัดบัหน่ึงของประเทศสเปน ณ ยา่นการคา้บนจตรุสักาตาลนุยา่ 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร  

 หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

18.50 ออกเดนิทางโดยสายการบนิลฟุตฮ์นัซา่ เทีย่วบนิที ่LH 1133   เหนิฟ้าสู่กรุงเทพมหานคร โดยแวะเปลีย่น

เคร ือ่งที ่นครแฟรงคเ์ฟิรต์ 

21.00 ถงึสนามบนิ นครแฟรงคเ์ฟิรต์ เพือ่เปลีย่นเคร ือ่ง 

22.00 ออกเดนิทางโดยสายการบนิลฟุตฮ์นัซา โดยเทีย่วบนิที ่LH 772  

 

   พกัคา้งคนืบนเครือ่งบนิ   

 

วนัทีส่บิของการเดนิทาง : องัคารที ่10 ธนัวาคม 2562 กรุงเทพฯ 

14.10 ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ. 

 

หมายเหต ุทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นรายการไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 

 

 



 

อารค์าเดยี ครูซ เซน็เตอร ์191/2 ถนน สาทรเหนือ ซอย ศกึษาวทิยา แขวง สลีม เขต บางรกั กรุงเทพฯ 10500 
Arcadia Cruise Center,191/2 Soi Suksaviddhaya, Sathorn Nua Road.Silom, Bangrak  Bangkok 10500 

Tel. +66 (0) 2 235 1133   Fax. +66 (0) 2 235 4149 Line @: @arcadiacruisecente  Facebook : Arcadia Cruise Center 

 

     
 

DATE PORT ARRIVAL DEPARTURE 

01DEC – SUN  Bangkok-Barcelona by LH   
02DEC – MON  Barcelona (Spain) - 19:00 
03DEC – TUE Palma De Mallorca (Spain) 08:00 18:00 
04DEC – WED  Cruising - - 
05DEC – THU  Civitavecchia (Italy) 08:00 19:00 
06DEC – FRI  La Spezia (Italy) 08:30 20:30 
07DEC – SAT  Savona (Italy) 07:00 18:00 
08DEC – SUN  Marseilles (France) 08:30 17:00 
09DEC – MON  Barcelona – Bangkok by LH 08:00 - 
10DEC – TUE  Arrive Bangkok   

*** ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่อาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า *** 
 

ราคาหอ้งพกั 
บนเรอืตอ่ท่าน 

(บาท) 

2019 Sailing     : December 01 – 10 

Classic Premium 
3rd & 4th 

(ผูใ้หญ่) 

เด็กอายตุ ่า
กวา่ 18 ปี 

***  
พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ท่าน  
Inside Outside Balcony Inside Outside Balcony 

86,000 90,000 94,000 96,000 99,000 102,000 70,000 65,000 
 
ราคานีร้วม 

 ตั๋วเคร ือ่งบนิเสน้ทาง BKK – BCN – BKK by LH ในช ัน้ประหยดั (หรอืตามทีบ่รษิทัก าหนด ขึน้อยู่กบัทีน่ั่งทีว่่าง) 
 ค่าหอ้งพกับนเรอื หอ้งพกัคู่  7 คนื  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) / ภาษีท่าเรอื และ ค่าประกนั /อาหารทุกมือ้บนเรอื (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ) 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทาง  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 รถรบั – ส่ง ระหว่าง สนามบนิ – ท่าเรอื – สนามบนิ SIC / JOIN COACH (เฉพาะวนัทีข่ึน้-ลงเรอืเท่าน้ัน) 
 พเิศษ  ซติีท้วัรใ์นบารเ์ซโลน่าทัง้วนัไปและวนักลบั รวม อาหารกลางวนั 2 มือ้  
   ค่าธรรมเนียมวซีา่เชงเกน้ (Multiple entry) (การอนุมตัวิซีา่ขึน้อยู่กบัความสมบูรณข์องเอกสารของแต่ละบุคคล และ เป็นเอกสทิธิ ์    

  ของทางสถานทูต ทางบรษิทัฯ เป็นเพยีงตวัแทนในการยืน่เท่าน้ัน)   
         หวัหนา้ทวัรเ์ดนิทางคอยดูแลคณะจากประเทศไทย  
ราคานีไ้ม่รวม 

6 ค่าทวัรบ์นฝ่ัง, ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั, ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
6 ค่าทปิบนเรอื ผูใ้หญ่ ท่านละ EUR 70.00  /  เด็กอายุ 14-4 ปี EUR 35.00 /  เด็กอายุต ากว่า 4 ปี ฟร ี

เง่ือนไขการข าระเงิน 
 ช าระเงนิมดัจ าท่านละ 15,000.- ของราคาเต็ม ภายใน 1-3 วนั หลงัจากที่ ี

่่
ท่านไดท้ าการจอง  

 ช าระส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดภายใน 75 วนั กอ่นการเดนิทาง 
 เง่ือนไขการยกเลกิ 
 
 
 
 
หมายเหตุ  

 เดนิทางไดต้ ัง้แต่ 2 ท่านขึน้ไป   
 เด็กอายุระหว่าง 02 – 12 ปี รบัส่วนลดค่าตั๋วเคร ือ่งบนิท่านละ 3,000 บาท  
 ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลง ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัระยะเวลาในการจอง, จ านวนหอ้งพกัเรอืทีย่งัว่างอยู่ 
 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางนอ้ยกว่า 16 ท่าน 
 มอบสทิธพิเิศษส าหรบัผูถ้อืบตัรเครดติ KTC                                             Update: 5FEB19     ใบอนุญาตเลขที ่11/05788 

ยกเลกิมากกว่า 76 วนั กอ่นการเดนิทาง ท่านละ 15,000.- บาท 
ยกเลกิภายใน 75 - 61 วนั กอ่นการเดนิทาง ช าระ 30% ของราคาเต็ม  
ยกเลกิภายใน 60 - 29 วนั กอ่นการเดนิทาง ช าระ 50% ของราคาเต็ม 
ยกเลกิภายใน 28 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง ช าระ 75% ของราคาเต็ม 

ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง ช าระ 100% เต็ม 


