
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทหอ้งพักบนเรอื // 

ราคาหอ้งพักบนเรอื ตอ่ท่าน 

(บาท) 

Classic Premium 

3rd & 4th 

(ผู้ใหญ่) 

เด็กอายุต ่า

กว่า 18 ป ี

*** 

พักกบั

ผู้ใหญ ่2 

ท่าน 

Inside 

ห้องด้าน

ใน 

Outside 
ห้องมีหน้าต่าง 

Balcony 

ห้องมี

ระเบียง 

Inside 

ห้องด้าน

ใน 

Outside 
ห้องมีหน้าต่าง 

Balcony 

ห้องมี

ระเบียง 

02 – 11 ก.พ. 63 89,900 95,900 99,900 92,900 97,900 102,900 80,000 71,000 

หมายเหตุ : เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ป ี*** (พักกับผู้ใหญ ่2 ท่าน)  เดก็ราคา 65,000 บาท 

ราคานีร้วม 

3 ค่าตัว๋เครื องบินชั้นประหยัดในเส้นทาง BKK – BCN – BKK 

โดยสายการบินการต์้า หรือ ตามที บริษทักา่หนด 

3 ห้องพักบนเรือ ห้องพักคู ่รวม 7 คืน (พักสองท่านต่อห้อง) 

3 อาหารทุกม้ือบนเรือ (ยกเวน้ห้องอาหารพิเศษ) 

3 รวมภาษีท่าเรือ และ ประกนัภัยบนเรือ 

3 วีซ่า Schengen (ยื น 1 ครั้ง)  

3 ทัวร์วันแรกที  Barcelona ตามที ระบุบในรายการ 

3 ทัวร์บนฝั่งทุกเมืองตามที ระบุบในรายการ 

3 ทัวร์วันกลับที  Barcelona ตามที ระบุบในรายการ 

3 หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะ จากประเทศไทย 

ราคานีไ้มร่วม 

 ค่าทิปบนเรอื ผู้ใหญ่ ทา่นละ EUR 70.00 /  

เด็กอายุ 12 – 04 ป ีEUR 35.00 /  

เด็กอายุน้อยกวา่ 4 ปี ฟร ี *ช่าระบนเรือ* 

 ค่าเครื องดื ม. 

 ค่าทิปไกด์ และ คนขับ 

 Internet Package On board 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื น ๆ 

 ภาษีมูลคา่เพิ ม 7%, ภาษีหกั ณ ที จา่ย 3% 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ทา่เรอื เวลาถงึ เวลาออก 

D1 – 02FEB Bangkok – Doha by QR981 [20.10 – 23.59] 

D2 – 03FEB 
Doha – Barcelona by QR137 [01.35 – 06.35] 

Barcelona (Spain) Embark @ 19:00 

D3 – 04FEB Palma De Mallorca (Spain) 08:00 18:00 

D4 – 05FEB Cruising - - 

D5 – 06FEB Civitavecchia (Italy) 08:00 19:00 

D6 – 07FEB La Spezia (Italy) 08:30 20:30 

D7 – 08FEB Savona (Italy) 07:00 18:00 

D8 – 09FEB Marseilles (France) 08:30 17:00 

D9 – 10FEB 
Barcelona (Spain) 08:00 @ Disembark 

Barcelona – Doha by QR142  [21.35  05.25+1] 

D10 – 11FEB Doha – Bangkok by QR838 [08.35 – 18.550] 
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เงื อนไขการขา่ระเงนิ     : 1. ชา่ระมัดจา่ 30% หลังห้องพักได้รับการยืนยนั 

  2. สว่นที เหลือชา่ระก่อน 105 วันก่อนวนัเดินทาง 

 

เงื อนไขการยกเลกิ  :   Non Refund  

 

หมายเหตุ 

1. ส่าหรับผู้เดินทาง พาสปอร์ต ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน (180 วัน) นับจากวันเดินทาง 

2. ในกรณีชาวต่างชาติ กรณุาตรวจสอบเรื องวีซ่าก่อนจอง และ ต้องมีวีซ่าพร้อมก่อนเดินทาง  

(ไม่รวมในค่าใช้จา่ย)  

3. การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยูก่ับความสมบูรณ์ของเอกสารของแต่ละบุคคล และ เป็น เอกสิทธิ์ ของทางสถานทูต    

ทางบริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการยื นเท่านั้น 

4. สตรีที มีอายุครรภ์ต้ังแต่ 24 สัปดาห์ ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 

5. ส่าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 6 เดือน ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 

6. กรณีที เจ้าหน้าที ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืน

ค่าทัวร์ให้ได ้

7. ** สา่คญั ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที ท่านช่าระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง 

อันเนื องมาจากการกระท่าที ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ ทั้งน้ีลูกคา้ทุกทา่นต้อง

ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง  และการพิจารณาเป็นของเจา้หน้าที ตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น 

ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น 

8. ระหว่างการเดินทางท่องเที ยว หากท่านไมใ่ช้บริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือวา่ท่าน

สละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบรกิารได้ 

9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที จะไม่รับผิดชอบต่อคา่ชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที ทางบริษัทฯ 

ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที ยวบิน, การเปลี ยนแปลง

โปรแกรมการทอ่งเที ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล 

10. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  ซึ งเป็นไปตามโปรแกรมการเดนิทาง

ของทางเรือเป็นหลัก  โดยการเปลี ยนแปลงดังกล่าวไม่จา่เป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีจะค่านึงถึง

ความปลอดภยัของผู้เดินทางเป็นส่าคัญ 

11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี ยนแปลงราคา ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัระยะเวลาในการจอง, จา่นวนห้องพักบนเรือ และ สาย

การบินที ยังว่าง 

12. ในกรณีที มีจา่นวนผู้เดินทางน้อยกวา่ 16 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง 
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รายการลอ่งเรอืสา่ราญ Costa Smeralda (ฉบบัยอ่) 

02 – 11 กมุภาพนัธ ์2563 

วนัที เดนิทาง เวลาเดนิทาง รายการ 

D 1 

02 กุมภาพันธ์ 63 

กรุงเทพฯ – โดฮา 

16:30 

 

 

20:10 

23:59 

ผู้เดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 

แถว Q 

 รับเอกสารการเดินทางจากเจ้าหน้าที  ที รอต้อนรับท่าน  

 ท่าการเช็คอิน ณ เคานเ์ตอร์สายการบินการ์ต้า 

ออกเดินทางสูบ่าร์เซโลน่า โดยเที ยวบิน QR981 

ถึงท่าอากาศยานโดฮา รอเปลี ยนเครื อง 

D 2 

03 กุมภาพันธ์ 63 

โดฮา – บารเ์ซโลนา่ 

01:35 

06:35 

 

 

 

 

ค ่า 

19:00 

ออกเดินทางโดยเที ยวบิน QR137 

ถึงสนามบินบาร์เซโลนา, ประเทศสเปน 

หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง  เขามองจูอิค   ภัตตาคาร

ท้องถิ น (อาหารกลางวัน)  เดินทางสู่ท่าเรือ เพื อท่าการเช็คดิน

ขึ้นเรือส่าราญ Costa neoRomantica “กรุณาเชค็อนิขึ้นเรืออย่าง

น้อย 2 ชั วโมงก่อนเรือออกจากท่า” 

รับประทานอาหารค ่า บนเรือ 

เรือออกจากท่า มุ่งหน้าสู่เมืองพาลม่า เดอ มายอร์ก้า, ประเทศสเปน 

พักบนเรือ Costa Smeralda  

D 3 

04 กุมภาพันธ์ 63 

เมืองพาลม่า เดอ มา

ยอร์ก้า 

08:00 – 18:00 

เช้า 

08:00 

 

กลางวนั / ค ่า 

18:00 

รับประทานอาหารเช้าบนเรือ 

เรือจอดเทียบท่า ณ เมืองพาลมา่ เดอ มายอร์ก้า, ประเทศสเปน 

ลงเที ยวตามโปรแกรมที ท่านเลือกซ้ือ หรือ อิสระตามอัธยาศัย 

รับประทานอาหารกลางวัน / ค ่า บนเรือ 

เรือออกจากท่า มุ่งหน้าสู่เมืองซิวิต้าเวคเชีย, ประเทศอิตาลี 

พักบนเรือ Costa Smeralda 

D 4 

05 กุมภาพันธ์ 63 

ล่องทะเล 

เช้า 

กลางวนั / ค ่า 

รับประทานอาหารเช้าบนเรือ 

รับประทานอาหารกลางวัน / ค ่า บนเรือ 

พักบนเรือ Costa Smeralda 

D 5 

06 กุมภาพันธ์ 63 

ซิวิต้าเวคเชีย 

08:00 – 19:00 

เช้า 

08:00 

 

กลางวนั / ค ่า 

19:00 

รับประทานอาหารเช้าบนเรือ 

เรือจอดเทียบท่า ณ เมืองซิวิต้าเวคเชีย, ประเทศอิตาลี 

ลงเที ยวตามโปรแกรมที ท่านเลือกซ้ือ หรือ อิสระตามอัธยาศัย 

รับประทานอาหารกลางวัน / ค ่า บนเรือ 

เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู ่เมืองลา สเปเซีย, ประเทศอิตาลี 

พักบนเรือ Costa Smeralda 

D 6 

07 กุมภาพันธ์ 63 

ลา สเปเซยี 

08:30 – 20:30 

เช้า 

08:30 

 

กลางวนั / ค ่า 

20:30 

รับประทานอาหารเช้าบนเรือ 

เรือจอดเทียบท่า ณ เมืองลา สเปเซีย, ประเทศอิตาลี 

ลงเที ยวตามโปรแกรมที ท่านเลือกซ้ือ หรือ อิสระตามอัธยาศัย 

รับประทานอาหารกลางวัน / ค ่า บนเรือ 

เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู ่เมืองซาโวน่า, ประเทศอิตาลี 

พักบนเรือ Costa Smeralda 
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วนัที เดนิทาง เวลาเดนิทาง รายการ 

D 7 

08 กุมภาพันธ์ 63 

ซาโวน่า 

07:00 – 18:00 

เช้า 

07:00 

 

กลางวนั / ค ่า 

18:00 

รับประทานอาหารเช้าบนเรือ 

เรือจอดเทียบท่า ณ เมืองซาโวน่า, ประเทศอิตาลี 

ลงเที ยวตามโปรแกรมที ท่านเลือกซ้ือ หรือ อิสระตามอัธยาศัย 

รับประทานอาหารกลางวัน / ค ่า บนเรือ 

เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู ่เมืองมาร์แซล, ประเทศฝรั งเศส 

พักบนเรือ Costa Smeralda 

D 8 

09 กุมภาพันธ์ 63 

มาร์แซล 

08:30 – 17:00 

เช้า 

08:30 

 

กลางวนั 

17:00 

ค ่า 

รับประทานอาหารเชา้บนเรือ 

เรือจอดเทียบท่า ณ เมืองมาร์แซล, ประเทศฝรั งเศส 

ลงเที ยวตามโปรแกรมที ท่านเลือกซ้ือ หรือ อิสระตามอธัยาศัย 

รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ 

เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู ่เมอืงบาร์เซโลน่า, ประเทศสเปน 

รับประทานอาหารค ่าบนเรอื 

พักบนเรือ Costa Smeralda 

D 9 

10 กุมภาพันธ์ 63 

บาร์เซโลนา 

08:00 

เช้า 

08:00 

 

21:35 

รับประทานอาหารเชา้บนเรือ 

เรือจอดเทียบท่า ณ เมืองบาร์เซโลนา่, ประเทศสเปน 

หลังเช็คเอาท์   

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที ยวบิน QR142 

D 10 

11 กุมภาพันธ์ 63 

กรุงเทพฯ 

05:25 

08:35 

18:55 

ถึงท่าอากาศยานโดฮา รอเปลี ยนเครื อง 

ออกเดินทางโดยเที ยวบิน QR838 

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
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วันแรกของการเดินทาง : อาทิตย์ที  02 ก.พ. 63 กรุงเทพ – โดฮา ประเทศกาต้าร์ 

 

17.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 8 แถว Q พบ

กับเจ้าหน้าที ของบริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จ่ากัด  คอยอ่านวยความสะดวกด้านเอกสาร และ

สัมภาระให้แก่ท่าน   จากน้ันท่าการ เช็คอิน แลกบอร์ดดิ้งพาสต์และโหลดสัมภาระด้วยตัวท่านเอง  

20:10 น่าท่านออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเที ยวบินที  QR 981  

 < ใช้เวลาบิน 7.40 ชั วโมง > 

 อาหาร และ เครื องดื มบริการบนเครื อง 

23:59  ถึงสนามบินกรุงโดฮา, ประเทศกาตาร์ แวะเปลี ยน มีเวลาประมาณ 1.30 ชั วโมง 

 

  พักคา้งคืนบนเครื องบนิ   

 

วันที สองของการเดินทาง : จันทร์ที  03 ก.พ. 63 โดฮา – บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน 

 

01:35 ออกเดินทางสู่เมืองบาร์เซโลน่า โดยเที ยวบินที  QR137  < ใช้เวลาบิน 7.00 ชั วโมง > 

 อาหาร และ เครื องดื มบริการบนเครื อง 

06:35 ถึง สนามบินบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน 

 หลังผ่านพิธีการการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  

Welcome to Barcelona, Spain 
ขอต้อนรับท่านสู่ “บารเ์ซโลนา่” เมืองหลวงของแคว้นกาตาลุนญ่า และเป็นเมืองท่าส่าคัญ ที มี

ประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นอาณานิคมของโรมันมาก่อน น่า

ท่านสู่เนินเขามองจอูคิ (MONTJUIC) เพื อชมทัศนียภาพที งดงาม

ของริมฝั่งทะเลเมืองบาร์เซโลน่า   ซึ งตั้งเด่นเป็นสง่า  ตัดกับสีคราม

ของน่้าทะเล ผ่านชมสถานที ต้ังของสนามกีฬาโอลิมปิคฤดูร้อน เมื อปี 

1992  ครั้งที  24 ซึ งประเทศสเปน เคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที 

เมืองนี้   

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท้องถิ น 

 ได้เวลาอันสมควรน่าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ 
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15:00 ถึง ท่าเรอืบารเ์ซโลนา่ ทุกท่านเตรียมความพร้อมส่าหรับการลงทะเบียน Cruise Check–In ผ่าน 

ขั้นตอนการตรวจ X-RAY ก่อนขึ้นเรือ [หมายเหตุ: ทางเรือจะเปิดให้ท่าการเช็คอินล่วงหน้า ก่อน

เวลาเรือออก 5 ชั วโมง ต้ังแต่เวลาประมาณ 14:00 – 18:00 และ เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดท่าการ

ก่อนเวลาเรือออก] 

ขอต้อนรับทุกท่านสู่เรือส่าราญอิตาลีสุดหรู  Costa Smeralda 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากขึ้นสู่เรือ และจัดเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  เชิญท่านพักผ่อนอิสระกับกิจกรรม

หลากหลายบนเรือ เลือกท่าในสิ งที ปรารถนา พบกับกิจกรรมอันแสนสนุกสนานและน่าสนใจ ตาม

สไตล์ที คุณถนัด เช่น การเต้นบอลรูม การท่าอาหาร การจัดดอกไม้ การแข่งขันกีฬา เป็นต้น 

18:00 ขอเชิญท่านน่าเสื้อชูชีพจากห้องพักของท่านมาเข้าร่วมฟังการสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรือ 

(Emergency Drill) กรุณาเช็คเวลาที แน่นอนจาก Diario di Bordo หรือ ประกาศบนเรืออีกครั้ง 

 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือ ห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ต์  

 หมายเหตุ เวลาอาหารค ่าตามมาตราฐาน  แบ่งเป็น 2 รอบ  

  รอบแรกเริ ม  ต้ังแต่เวลา 19.00 น.     รอบสองเริ ม ต้ังแต่เวลา 21.30 น.  

 (Premium class จะสามารถเลือกเวลาในการรับประทานอาหารค ่าล่วงหน้าได้) 

19:00 เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เมืองพาลม่า เดอ มายอร์ก้า, ประเทศสเปน (Palma De Mallorca) 

พร้อมร่วมสนุกสนานกับวันเวลาที สุดแสนอิสระ กับคณะมวลมิตรที อบอุ่น ซึ งจะเริ มต้น ณ ราตรีน้ี

บนเรือส่าราญ Costa Smeralda 

หมายเหตุ : วันและเวลาอาจมีการเปลี ยนแปลงให้เช็คเวลาที แน่นอนจาก Diario di Bordo อีกครั้ง 

    พักคา้งคืนบนเรือสา่ราญ Costa Smeralda    

 

 

ระวางขับน่้า 182,700 ตัน / ความยาวของเรือ 337 เมตร / ความกว้างของเรือ 42 เมตร / จ่านวนผู้โดยสารสูงสุด 6,518  ท่าน / 

จ่านวนห้องพัก 2,612 ห้อง / จ่านวนลูกเรือ 1,678 คน / จ่านวนชั้นให้บริการ (Deck) 20 (16 ชั้นส่าหรับผู้โดยสาร)   

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี 2019 
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วันที สามของการเดินทาง :  อังคารที  04 ก.พ. 63 พาลม่า เดอ มายอร์ก้า, ประเทศสเปน 

 

Welcome to Palma De Mallorca 

  เรือเทียบทา่ตั้งแตเ่วลา 08.00 – 18.00   

 

 รับประทานอาหารเช้าที ห้องอาหารหลักหรือห้องบุฟเฟ่ต์บนเรือ 

ขอต้อนรับเช้าอันสดใส  ด้วยการเดินเล่นออกก่าลังกาย, จ็อกกิ้งบนจ็อกกิ้งแทรค ชั้นดาดฟ้าเรือ 

สูดอากาศสดชื นเย็นสบาย  เพิ มพลังให้กับชีวิต หรือ ออกก่าลังกายที ห้องยิม เพื อความสดชื น 

08:00  เรือเทียบท่า ณ เมืองพาลม่า เดอ มายอร์ก้า  (Palma De Mallorca), ประเทศสเปน 

 เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมาย เพื อลงจากเรือ  

 หมายเหตุ อย่าลืมน่า Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที ลงและขึ้นเที ยวบนฝั่ง  

เช้าน้ีขอต้อนรับท่านสู่ เมืองพาลมา เดอ มายอร์ก้า ศูนย์การบริหารของหมู่เกาะบาเลลิคที ส่าคัญ       

มีท่าเลที ต้ังที สวยงามอยู่ทางชายฝั่งตอนใต้ของเกาะมายอร์ก้าตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลสวยสด สภาพ

ภูมิอากาศดีเลิศตลอดทั้งปี สัมผัสกับทัศนียภาพที งดงามของชายฝั่งทะเล Escollera  จากน้ันน่า

ท่านชมไฮไลท์ของเมืองที ต้ังตะหว่านอยู่ริมทะเลคือวังของ La Almudaina ซึ งเป็นที ต้ังของ

กษัตริย์แห่งสเปนเมื อครั้งไปเที ยวเกาะ และ มหาวิหารกอธิค   ที สง่างามของ Santa Maria (La 

Seu) อาคารที มีชื อเสียงที สุดในเมืองสร้างขึ้นใหม่ระหว่างปี 1904 – 1914 ภายใต้ค่าสั งของ 

Antonio Gaudí บนหน้าโบสถ์หลักอย่าพลาด Gothic Eye (Ojo del Gótico) ซึ งเป็นหน้าต่าง

กุหลาบกอธิคที ใหญ่ที สุดแห่งหนึ งในยุโรป  เสน่ห์ของเมืองนี้คือการเดินลัดเลาะชมเมืองตาม

ตรอกซอกซอย  ที นี เป็นเมืองแห่งการท่องเที ยว  และเป็นเมืองแห่งความบันเทิงที หลากหลาย และ

มีอาคารซิต้ีฮอลล์ที เก่าแก่ และอาคารที สวยงามมากมาย   โดยเฉพาะที รอให้ท่านเดินมาสัมผัส

และบันทึกไว้เป็นความทรงจ่าว่าน้อยคนนักจะได้มาเยือนไข่มุกกลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแห่งนี้   

ได้เวลาอันสมควรน่าท่านเดินทางกลับสู่เรือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROONGSARP TRAVEL SERVICE CO., LTD.  TEL: 02 2240039 / FAX: 02 2248057     PAGE 9 

 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ 

ขอต้อนรับบ่ายอันสดใส ท่านสามารถพักผ่อนอย่างอิสระตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรม

ที น่าสนใจมากมายที ทางเรือเตรียมไว้ต้อนรับท่าน 

* กรณีทา่นที ลงจากเรือไปเที ยวตอ่ กรณุากลบัขึ้นเรอืกอ่นเวลาเรอืออกอยา่งน้อย 1 ชั วโมง * 

 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ 

18:00 เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เมืองซิวิต้าเวคเชีย, ประเทศอิตาลี (Civitavecchia)  

ค ่าน้ี   ทางเรือจะจัด Welcome Party Night  เล้ียงต้อนรับท่านผู้มี เกียรติ ท่านจะเพลิดเพลินและ

สนุกสนานกับบรรยากาศของดนตรีที เตรียมไว้เพื อท่าน  พร้อมด้วยเมนูอาหารที จัดเตรียมไว้เป็น

พิเศษรวมทั้งความส่าราญอันหลากหลายที ได้จัดเตรียมไว้ให้ท่าน  

หมายเหตุ : วันและเวลาอาจมีการเปลี ยนแปลงให้เช็คเวลาที แน่นอนจากข่าวสารบนเรืออีกครั้ง 

 

  พักคา้งคืนบนเรือสา่ราญ Costa Smeralda   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ROONGSARP TRAVEL SERVICE CO., LTD.  TEL: 02 2240039 / FAX: 02 2248057     PAGE 10 

 

 

วันที สี ของการเดินทาง : พุธที  05 ก.พ. 63 ล่องทะเล 

 

 รับประทานอาหารเช้าอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารหลัก หรือ ห้องบุฟเฟ่ต์บนเรือ 

เชิญท่านพักผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมบันเทิงหลากหลายบนเรือ หรือใช้ 

Facilities ต่าง ๆ ที มีอยู่มากมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน และ ค ่า ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ต์  

หมายเหตุ : วันและเวลาอาจมีการเปลี ยนแปลงให้เช็คเวลาที แน่นอนจาก Diario di Bordo อีกครั้ง 

 

  พักคา้งคืนบนเรือสา่ราญ Costa Smeralda   
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วันที ห้าของการเดินทาง : พฤหัสบดีที  06 ก.พ. 63 ซิวิต้าเวคเชีย, ประเทศอิตาลี 

 

Welcome to Civitavecchia 

  เรือเทียบทา่ตั้งแตเ่วลา 08.00 – 19.00   

 

 รับประทานอาหารเช้าที ห้องอาหารหลักหรือห้องบุฟเฟ่ต์บนเรือ 

08:00  เรือเทียบท่า ณ เมืองซิวิต้าเวคเซีย, ประเทศอิตาลี   

 เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมาย เพื อลงจากเรือ  

 หมายเหตุ อย่าลืมน่า Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที ลงและขึ้นเที ยวบนฝั่ง  

ขอต้อนรับท่านสู่ เมืองซิวิต้าเวคเซีย เมืองท่าชายทะเลบนฝั่งทะเลติร์เรเนียน ชื อของเมืองมี

ความหมายว่า "เมืองเก่า" ปัจจุบันเป็นท่าเรือส่าราญและเฟอร์รี ที ส่าคัญ จากน้ันน่าท่านเดิน

ทางเข้าสู่ใจกลาง “กรุงโรม”   เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ซึ งเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที 

ทรงคุณค่ามากมาย  เดินเที ยวถ่ายรูปกับสถานที ประวัติศาสตร์ส่าคัญๆ  อาทิ จตุรัส Novana,  

มหาวิหารแพนธีออน  แสดงให้เห็นถึงอัจฉริยะแห่งการสร้างสรรค์ของสถาปนิกสมัยโบราณกับ

เอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร คือ เป็นวิหารทรงกระบอก กว้าง 142 ฟุต และสูง 142 ฟุตเท่ากัน ไม่มี

เสาค้่ากลางคอยรับน่้าหนักทั้งที มีขนาดใหญ่โต ทางเข้าด้านหน้าท่าเป็นมุขที มีหลังคาสามเหลี ยม

หน้าจั วและมีเสาต้ังเรียงกันอยู่เหมือนวิหารกรีก และ มีหลังเป็นคาโดมโค้งมนมีช่องวงกลมขนาด

ใหญ่ตรงกลางให้แสงผ่านเข้ามา          ชม น้่าพุเทรวี   ซึ งเชื อกันว่าหากได้อธิษฐานและโยน

เหรียญลงไปในสระน้ีแล้วจะมีโอกาสได้กลับมาเยือนอีกครั้งหนึ ง  หรือจะช้อปปิ้งที บันไดสเปน

ตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

  

กลางวัน อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย – ไม่รวมในรายการ 

บ่าย น่าท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือที ซิวิต้าเวคเชีย   ใช้เวลาในการเดินทางราว 1.30 ชั วโมง 
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 เชิญท่านรบัประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

19:00 เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เมืองลา สเปเซีย(La Spezia), ประเทศอิตาลี  

หมายเหตุ : วันและเวลาอาจมีการเปลี ยนแปลงให้เช็คเวลาที แน่นอนจาก Diario di Bordo อีกครั้ง 

 

  พักคา้งคืนบนเรือสา่ราญ Costa Smeralda   

 

 

วันที หกของการเดินทาง : ศุกร์ที  07 ก.พ. 63  ลา สเปเซีย, ประเทศอิตาลี 

 

Welcome to La Spezia 

  เรือเทียบทา่ตั้งแตเ่วลา 08.30 – 20.30   

 

 รับประทานอาหารเช้าที ห้องอาหารหลักหรือห้องบุฟเฟ่ต์บนเรือ 

08:30 เรือเทียบท่า ณ เมืองลา สเปเซีย, ประเทศอิตาลี หมู่บ้านเล็กๆ ริมหน้าผาติดกับทะเลเมดิเตอร์เร

เนียน ในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี อยู่ระหว่างเมืองเจนัวและปิซ่าบนทะเลลิกูเรียและ

เป็นหนึ งในอ่าวที มีความส่าคัญทางด้านการค้าและการทหาร  เมืองที มีสีสันสวยงามเหมือนเมือง

ตุ๊กตา สีสันหลากสีสวยงามนี้ถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ งของที นี   เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมาย 

เพื อลงจากเรือ  

 หมายเหตุ อย่าลืมน่า Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที ลงและขึ้นเที ยวบนฝั่ง  

เช้าน้ีขอมอบรายการสุดพิเศษ เรียกว่า Unseen tour ซึ งน้อยคนนักจะได้มาเยือน ซิงเคว เตเร่  

“Cinque Terre” หมู่บ้านชาวประมงทั้งห้า  ที มีเสน่ห์น่ารักมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นหมูบ้านที มีสี

สันโดดเด่น  ต้ังอยู่บนภูเขาหรือหน้าผาสูงตัดกับน่้าทะเลสีคราม อันประกอบไปด้วย ริโอแมกจิโล 

มานาโรล่า คอร์นิเกลีย เวอร์นาซซ่า และ มอนเตรอสโซ สามารถเข้าถึงหมู่บ้านเฉพาะทางเรือ 

หรือ รถไฟ  ปัจจุบันชิงเคว เตเร่ ได้รับการดูแลคุ้มครองโดย UNESCO ผลิตภัณฑ์ท้องถิ นได้แก่ 

มะนาวเหลือง น่้ามันมะกอก องุ่น และไวน์  น่าท่านส่ารวจเริ มจากหมู่บ้านแรก เวอร์นาซซ่า 

(Vernazza)  ชมทัศนียภาพที งดงาม  ถ่ายภาพเป็นที ระลึกกับการมาเยือนหมู่บ้านน้ี  จากน้ันเดิน

เลียบถนนสายหลักเพื อแวะเยี ยมชมโบสถ์ Santa Marghetita di Antiochia เป็นโบสถ์เก่าแก่ในศ

ควรรษที  13 จากน้ันน่าท่านเยี ยมชมหมู่บ้าน มานาโรล่า (Manarola)  หมู่บ้านที มีสีสันฉูดฉาด

ที สุดของชิงเคว เตเร่ ซึ งมีที เรื องไวน์ท้องถิ นขึ้นชื อต้ังแต่สมัยโบราณอย่างไวน์ซิอัคเชตราต้า 

(Sciacchetrà)   และอีกหมู่บ้านที ไม่ควรพลาดคือ ริโอแมกจโิล (Riomaggiore)  กับทัศนียภาพที 

สวยงามของอ่าวที อยู่เบื้องหน้าได้  จากน้ันอิสระส่ารวจร้านค้า ร้านบูติก และร้านคาเฟ่เล็กๆ 

น่ารักตามอัธยาศัย    
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กลางวัน อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย – ไม่รวมในรายการ 

 ได้เวลาพอสมควร น่าท่านกลับเดินทางกลับสู่ท่าเรือ  

 เชิญรับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ              

ค ่าคืนน้ี เชิญท่านชมโชว์การแสดงที น่าตื นตา ณ ห้องเธียรเตอร์ ที จะผลัดเปลี ยนกันมาสร้างความบันเทิง

ให้กับท่านในทุกค ่าคืน 

20:30 เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เมืองซาโวน่า, ประเทศอิตาลี (Savona)  

หมายเหตุ : วันและเวลาอาจมีการเปลี ยนแปลงให้เช็คเวลาที แน่นอนจาก Diario di Bordo อีกครั้ง 

 

  พักคา้งคืนบนเรือสา่ราญ Costa Smeralda   

 
 

วันที เจ็ดของการเดินทาง : เสาร์ที  08 ก.พ. 63  ซาโวน่า – เจนัว, ประเทศอิตาลี 

 

Welcome to Savona 

  เรือเทียบทา่ตั้งแตเ่วลา 07.00 – 18.00   

 

 รับประทานอาหารเช้าที ห้องอาหารหลักหรือห้องบุฟเฟ่ต์บนเรือ 

07:00 เรือเทียบท่า ณ เมืองซาโวน่า, ประเทศอิตาลี  

 เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมาย เพื อลงจากเรือ  

 หมายเหตุ อย่าลืมน่า Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที ลงและขึ้นเที ยวบนฝั่ง  

เช้าน้ีขอต้อนรับท่านสู่  เมืองซาโวน่า, ประเทศอิตาลี เมืองท่าชายฝั่ง และ ในอดีตยังเคยเป็น

ท่าเรือเก่าแก่ของเจนัว  ที นี เคยเป็นศูนย์กลางการผลิตเหล็กที ส่าคัญของอิตาลี   ปัจจุบันเป็นเมือง

ตากอากาศริมทะเลที เงียบสงบ น่าท่านเดินชมสถานที ส่าคัญทางประวัติศาสตร์ อาทิ  Priamar  

ป้อมปราการเก่าแก่ ที สร้างขึ้นต้ังแต่ปี ค.ศ. 1542   เป็นต้น จากน้ันก่อนเดินทางกลับแวะชม 

พิพิธภัณฑ์เซรามิค  ชมงานปั้นเซรามิคที ใช้สีขาวและสีฟ้า เป็นหลัก  ได้เวลาอันสมควรน่าท่าน

เดินทางกลับสู่ท่าเรือ 
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 เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ 

บ่าย  ท่านสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมบนเรือได้ตามอัธยาศัย, เดินเล่นเองตามอัธยาศัย  

 ** กรณีท่านที ลงจากเรือเพื อไปท่องเที ยว กรุณกลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรืออกอย่างน้อย 1 ชั วโมง ** 

18:00 เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เมืองมาร์แซล, ประเทศฝรั งเศส (Marseilles)  

หมายเหตุ : วันและเวลาอาจมีการเปลี ยนแปลงให้เช็คเวลาที แน่นอนจาก Diario di Bordo อีกครั้ง 

 

  พักคา้งคืนบนเรือสา่ราญ Costa Smeralda   

 

 

วันที แปดของการเดินทาง : อาทิตย์ที  09 ก.พ. 63  มาร์แซล, ประเทศฝรั งเศส 

Welcome to Marseilles 

  เรือเทียบทา่ตั้งแตเ่วลา 08.30 – 17.00   

 

 รับประทานอาหารเช้าที ห้องอาหารหลักหรือห้องบุฟเฟ่ต์บนเรือ 

08:30 เรือเทียบท่า ณ เมืองมาร์แซล, ประเทศฝรั งเศส เป็นเมืองท่าเรือใหญ่ที สุดในแถบชายฝั่งทะเลเมดิ

เตอร์เรเนียนยังเก่าแก่ที สุดของฝรั งเศสที ต้ังอยู่บนฟากแม่น่้าโรน ก่อนไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เร

เนี ยน เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที ทางเรือแจ้งผ่าน “Diario di Bordo” เพื อรอเรียกลงจากเรือ   

 หมายเหตุ อย่าลืมน่า Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที ลงและขึ้นเที ยวบนฝั่ง  

ขอต้อนรับท่านสู่ มาร์แซล  เมืองท่าเรือใหญ่ที สุดในแถบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและเก่าแก่

ที สุดของฝรั งเศส ต้ังอยู่บนฟากแม่น่้าโรนก่อนไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยน น่าท่านสู่บริเวณ

ท่าเรือ  The Old Port ที ร้ายล้อมด้วยท่าเรือยอร์ท ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที ยวที เต็มไปด้วย

ร้านอาหาร, เครื องดื ม, คาเฟ่ที ทันสมัย หรือร้านไอสกรีมที มีชื อเสียง  ในบรรยากาศเดิมๆ แบบมี

สไตล์  สถานที ส่าคัญใกล้ๆ บริเวณท่าเรือ คือป้อมปราการ Fort Saint –Jean และโบสถ์ Saint-

Marie-Majeure ที สวยงาม  หามุมนั งเล่นอย่างเพลิดเพลิน หรือหามุมถ่ายรูปเก๋ๆ กับทัศนียภาพที 

บริเวณท่าเรือที สวยงามได้อีกมากมาย รวมถึงร้านขายของที ระลึกต่างๆ บริเวณใกล้เคียงอีกด้วย  

แล้วน่าท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ 
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 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ 

บ่าย  ท่านสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมบนเรือได้ตามอัธยาศัย, เดินเล่นเองตามอัธยาศัย  

 ** กรณีท่านที ลงจากเรือเพื อไปท่องเที ยว กรุณกลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรืออกอย่างน้อย 1 ชั วโมง ** 

 รับประทานอาหารอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

17:00 เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เมืองบาร์เซโลน่า, ประเทศสเปน  

คืนนี้   ขอให้ท่านน่ากระเป๋าใหญ่ ที ผูกป้ายติดกระเป๋าใหม่ เรียบร้อยแล้ว วางไว้หน้า

ห้อง ภายในเวลาที เรือก่าหนด ทางเจ้าหน้าที เรือจะน่าไปเก็บ และ น่าลงจาก

เรือให้ท่านเพื อความสะดวกในการขึ้นฝั่ง 

 เรียนแนะน่าให้ท่านเตรียมกระเป๋าใบเล็กใส่ของใช้ส่วนตัว ส่าหรับวันรุ่งขึ้น 

หมายเหตุ : วันและเวลาอาจมีการเปลี ยนแปลงให้เช็คเวลาที แน่นอนจาก Diario di Bordo อีกครั้ง 

  พักคา้งคืนบนเรือสา่ราญ Costa Smeralda   

 

 

วันที เก้าของการเดินทาง : จันทร์ที  10 ก.พ. 63  บาร์เซโลน่า – โดฮา – กรุงเทพ 

 

Welcome to Barcelona 

  เรือเทียบทา่ตั้งแตเ่วลา 08.00  

 

 รับประทานอาหารเช้าที ห้องอาหารหลักหรือห้องบุฟเฟ่ต์บนเรือ 

หลังอาหารขอให้ทุกท่านจัดเก็บกระเป๋าสัมภาระให้เรียบร้อย  ลงมาพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เพื อรอ

เจ้าหน้าที ประกาศเรียกลงเรือ  

08:00  เรือเทียบท่า ณ เมอืงบารเ์ซโลนา่, ประเทศสเปน หลังผ่านการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยและพิธี

การทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  น่าท่านชมไฮโลท์ของเมือง มหาวหิารซากราดา ฟามเิลีย (La 

Sagrada Familia) โบสถ์ที ภายนอกยังสร้างไม่เสร็จน้ีเป็น

สัญลักษณ์ของเมืองบาร์เซโลน่า เป็นงานชั้นยอดที แสดงถึง

อัจฉริยภาพของ อันโตนี  เกาดี้ สถาปนิกผู้เลื องชื องานชินน้ี มี

ความแปลกตาจากงานชิ้นอื นของเกาดี้ ตรงสีสันอันเรียบนิ งแบบ

โทนสีธรรมชาติ ให้ความรู้สึกที สงบผ่อนคลายและเยือกเย็น

เพราะความที เป็นสถานที ศักดิ์สิทธ์ิ แต่ก็ยังคงรายละเอียด

ละเมียดที ละไม ดูจากลวดลายสลักเสลาที ด้านนอกตัวโบสถ์และ

ภายในแสดงให้เห็นถึงแรงศรัทธาในศาสนาอย่างท่วมท้นเป็น

เมืองเก่าแก่ที มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นอาณานิคมของ

โรมันมาก่อน 

 รับประทานอาหารกลางวันที ภัตตาคาร เมนูอาหารไทย 
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บ่าย ใช้เวลาจับจ่ายสินค้าของที ระลึกจากนครบาร์เซโลน่า  ด้วยการช้อปปิ้งเป็นการส่งท้ายก่อนกลับ 

ขอเรียนแนะน่าท่าน ณ ห้างเอลกอร์เต้าอิงกลิซ (El Corte Ingles)  ห้างสรรพสินค้า อันดับหนึ ง

ของประเทศสเปน ณ ย่านการค้าบนจตุรัสกาตาลุนย่า  หรือ เดินเล่นส่ารวจห้างร้านต่างๆ บนถนน

คนเดินอย่าง ถนน La Rambla แหล่งช้อปปิ้งของนักท่องเที ยวจากทั วทุกมุมโลก ได้เวลาอัน

สมควรน่าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

21:35 ออกเดินทางโดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์  เที ยวบินที  QR 142 < ใช้เวลาบิน 5.50 ชั วโมง > 

   น่าท่านเหินฟ้าสู่กรุงโดฮา 

 

  พักคา้งคืนบนเครื องบนิ   

 

วันที สิบของการเดินทาง : อังคารที  11 ก.พ. 63  โดฮา – กรุงเทพ 

 

05:25 ถึงสนามบินกรุงโดฮา, ประเทศกาตาร์ แวะเปลี ยน มีเวลาประมาณ 1.30 ชั วโมง 

08:35 ออกเดินทางโดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เที ยวบินที  QR 838 < ใช้เวลาบิน 6.20 ชั วโมง > 

 อาหาร และ เครื องดื มบริการบนเครื อง 

18:55 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ. 

 

 

 

หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี ยนรายการได้โดยไม่จ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 


