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ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อิตาลี ฝรั่งเศส สเปน 10 วัน 7 คืน 
พักบนเรือส าราญ MSC SEAVIEW ห้องแบบมีหนา้ตา่ง หรือ แบบมีระเบียง 

 
 
 
 

                         โดยสายการบิน กาตารแ์อร์เวย์ส 
 รวมทัวร์พาเที่ยวทุกวัน (ยกเว้นที่เจนัว อิสระท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง) 
 รวมตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-โรม (ไป-กลับ) 
 มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทั้งการเดินทาง 

เส้นทางเดินเรือ MSC SEAVIEW )เอวมเอสเ ีเีวิว(  

ชิวิคตาเวคเคีย - คานส์ - ปัลมา เดอ มายอร์ก้า - บาร์เเโลน่า - อาจัคเิโอ - เจนัว - ลา สเปเเีย - ชิวิคตาเวคเคีย 
เรือมีขนาด 160,000 ตัน จผุู้โดยสารได้กว่า 5,179 คน มีทั้งหมด 18 ชั้น 

ประเภทห้องพัก (เพื่อการโฆษณา) 

 ห้องพักมีหน้าต่าง (Ocean View) ขนาดห้องประมาณ 17 ตรม. 
 

 

 

 

 

 ห้องพักมีระเบียง (Balcony) ขนาดห้องประมาณ 17 ตรม. (รวมพื้นที่ระเบียง) 
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อัตรานี้ไม่รวม ทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ 70 EUR ต่อท่าน (10 EUR ต่อคืน) 
เดวกตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไปคิดราคาเท่าผู้ใหญ่ โดยเรือจะชารต์เขา้ครุยส์การด์** 

ไม่รวม ค่าธรรมเนียมการยืน่วีเ่าเชงเก้น และบรกิารดา้นเอกสารนัดหมาย และงานวีเ่า ท่านละ 3,500 บาท 
(เึ่งจะจัดเกวบพรอ้มค่าทัวรก์่อนออกเดินทาง) / ไม่รวม ค่าทัวร์เสริมทีเ่มืองเจนัว / 

ไม่รวมค่าน้ าดื่มระหวา่งทัวร์ (ไม่มีแจกน้ าดื่มระหวา่งทัวร์) 
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการ 

ทั้งหมดหลังจากท่านท าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว 
 

ก าหนดการเดินทาง วันท่ี  8-17 ตุลาคม  62         ราคา  76,900.-  (พักห้องมีหน้าต่าง) 
                                           ราคา  89,900.-  (พักห้องมีระเบียง) 

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องท่ี สนามบินกรุงโดฮา กาต้าร์ 

วันที่2 
สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี ฟูมิชิโน อิตาลี - นครรัฐวาติกัน - ถ่ายรูปด้านนอก มหาวิหารเเนต์ปีเตอร์ - ท่าเรือชิวิคตา
เวคเคีย - เชวคอิน ขึ้นเรือส าราญ MSC Seaview - เ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) บนเรือ - อิสระพักผ่อน 

วันที3่ 
เรือเทียบท่า เมืองคานส์ ฝรั่งเศส - เมืองนีเ Nice - ย่านเมืองเก่านีเ - ถ่ายรูปจัตุรัสเมสเิน่า - ถ่ายรูปปาเล่ส์ เดอ เฟส
ติวลั - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที่4 
ช่วงเช้า อิสระพักผ่อน - ช่วงบ่าย เรือเทียบท่า ปัลมา เดอ มายอร์กา - ถ่ายรูป ปราสาทเบลเวอร์ - ถ่ายรูปด้านนอก มหา
วิหารเลอเู - ผ่านชมพระราชวังอัลมูเดน่า - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที5่ 
เรือเทียบท่า บาร์เเโลน่า - สนามฟุตบอลคัมป์นู - ถ่ายรูปด้านนอก มหาวิหารเากราด้า ฟามิเลียร์ - ย่านเมืองเก่า 
Gothic Quarter - ถนนลารัมบลา - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที6่ 
ช่วงเช้า อิสระพักผ่อน - ช่วงบ่าย เรือเทียบท่า อาจัคเิโอ ฝรั่งเศส - ถ่ายรูป อนุเสาวรีย์ของนโปเลียน - ถ่ายรูปด้านนอก 
วิหารแห่งเมืองอาจัคเิโอ - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที7่ 
เรือเทียบท่า เจนัว (อิตาลี) - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกเื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (โปรดสอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบน
เรือ) - กลับข้ึนเรืออิสระพักผ่อน 

วันที8่ 
เรือเทียบท่า ลา สเปเเีย อิตาลี - นั่งรถไฟสู่เมืองเิงเควเทอร์เร่ - หมู่บ้านริโอแมกจิโอเร่ - เดินทางกลับขึ้นเรือ อิสระ
พักผ่อน 

วันที9่ 
เรือเทียบท่า ชิวิคตาเวคเคีย อิตาลี - กรุงโรม - ถ่ายรูปสนามกีฬาโคลอสเเี่ยม - จัตุรัสนาโวนา - น้ าพุเทรว่ี - ย่านบันได
สเปน - ช้อปปิ้ง Castel Romano Designer Outlet - สนามบินลีโอนาโด ฟูมิชิโน กรุงโรม 

วันที1่0 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินกรุงโดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
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8 ต.ค.62 กรุงเทพฯ - โดฮา         (1) 

17.30น. นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ส 
เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 

20. 40น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR833 
23.50น. เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (โดฮาเวลาช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) 

9 ต.ค.62 โดฮา - โรม(อิตาลี) - นครรัฐวาติกัน - ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย            (2)                                  

01.50น. น าท่านออกเดินทางสู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส 
เที่ยวบินที่ QR115 

06.55น.  เดินทางถึงสนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี-ฟูมิชิโน ประเทศอิตาลี หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับ
สัมภาระเรียบร้อยแล้ว  

  น าท่านสู่ นครรัฐวาติกัน ซ่ึงเป็นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก  
  น าท่านแวะถ่ายรูปด้านนอกกับ มหาวิหารเเนต์ปีเตอร์ St.Peter’s Basilica  แห่งนครรัฐวาติกันที่ตัวอาคารแม้

ภายนอกก็มีความงดงามด้วยศิลปะในยุคเรอเนซองส์และยังได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรูหรา มียอดโดม
ขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก ซึ่งปัจจุบันล้วนแต่เป็นสิ่งล้ าค่าของประเทศอิตาลี ให้ท่านถ่ายรูปกับจัตุรัสหน้าวิหารเซนต์
ปีเตอร์ ที่ท่านอาจเคยเห็นจากการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ในช่วงเวลาส าคัญๆ ของคาทอลิค ได้เวลาสมควรน าท่านสู่ 
ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย น าท่านเช็คอิน ขึ้นเรือส าราญ MSC SEAVIEW ซึ่งเป็นเรือส าราญที่เปิดปฐมฤกษ์ใน
เส้นทางล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อปี 2018 ด้วยระวางเรือขนาด 160,000 ตัน จุผู้โดยสารได้กว่า 5,179 คน 
พร้อม Entertainment Complex ขนาดใหญ่ ที่พร้อมให้บริการบนเรือส าราญ 

 
 
 
 
 
 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

  ***ก่อนที่เรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการเ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster 
Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่ก าหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ที่
แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน*** 

18.00น.  เรือส าราญเดินทางออกจากท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี มุ่งหน้าสู่ท่าเรือเมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับเลาจน์ หรือ
ท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญ เช่น ช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Fee), ฟิตเนส, สปา และ
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ส่วนสันทนาการอ่ืนๆ อีกมากมาย 
** ร้านสินคา้ปลอดภาษีและคาสิโนจะเปิดหลังจากที่เรือส าราญล่องอยู่น่านน้ าสากล** 

***ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เรือส าราญ MSC SEAVIEW จะจัดขึ้น 
ในวันถัดไปได้จากเอกสาร Daily Program ที่จะส่งถึงห้องพักของท่านทุกคืน*** 

10 ต.ค.62 เมืองคานส์(ฝรั่งเศส) - นีเ - ท่าเรือเมืองคานส์                                              (3)                                                                                                                                                    

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น.  เรือจอดเทียบท่าที ่ท่าเรือเมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองนีเ (Nice) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 5 ของฝรั่งเศสในแคว้นที่ชื่อว่าโพรวองซ์แอลป์โกตดาซูร์ริม

ฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เมืองที่มีสถาปัตยกรรมแบบเจนัวส์เด่นตระหง่านให้ผู้มาเยือนได้หลงใหล อีกท้ังยังเป็น
ศูนย์กลางอ านาจในการปกครองเขตแอลป์-มารีดีม และเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับห้าของประเทศฝรั่งเศส  
น าท่านสู่ ย่านเมืองเก่านีเ ชมทัศนียภาพของอาคารสไตล์อิตาลี สัมผัสถนนสายเล็กๆ และบรรยากาศโดยรอบที่
รายล้อมไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ และร้านบูทีค  
น าท่าน ถ่ายรูปกับจัตุรัสเมสเิน่า จัตุรัสซึ่งประดับด้วยไม้ดอกนานาพันธุ์ เช่น ดอกกุหลาบ ทิวลิป เจเรเนียม ฯลฯ 
ผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาล นอกจากนั้นยังมีน้ าพุสวยงามและอาคารทรงคลาสสิกตั้งอยู่เรียงราย ซึ่งนิยมทาสีสัน
สดใสตามแบบอาคารสถาปัตยกรรมทางตอนใต้ของฝรั่งเศสเป็นย่านซื้อของฝากจากนีซในราคาถูก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย  น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคานส์ (Cannes) อีกหนึ่งเมืองริมทะเลที่โด่งดังจากงานมหกรรมภาพยนตร์โลก ที่เหล่า

ดาราดังจากทุกมุมโลกจะมาเดินบนพรมแดงเข้าสู่งานประกาศรางวัลที่เมืองนี้ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี น าท่าน
แวะถ่ายรูปกับ ปาเล่ส์ เดอ เฟสติวัล สถานที่จัดงาน เดินดูกระเบื้องที่มีลายเซ็นเหล่าดาราดังที่สวนสาธารณะริม
หาด ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือเมืองคานส์  

18.00 น.  เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองคานส์ เพ่ือมุ่งหน้าสู่ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์ก้า ประเทศสเปน 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

11 ต.ค.62 ปัลมา เดอ มายอร์ก้า(สเปน)                                                                           (4)                                                                                                                                                    

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือส าราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับเลาจน์ 
หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ 
(Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
14.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca)  

 
น าท านเที่ยวชมเมืองปัลมา เดอ มายอร์ก้า (Palma de Mallorca) เมืองส าคัญและเมืองท่าที่ตั้งอยู่บนเกาะมายอร์
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ก้า (Majorca) เป็นเมืองหลวงของแคว้นปกครองตนเองของหมู่เกาะแบลีเอริก (Balearic Islands) กลุ่มเกาะใน
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตก ใกล้ชายฝั่งประเทศสเปน 
น าท่านแวะถ่ายรูปกับ ปราสาทเบลเวอร์ (Bellver Castle) หนึ่งในป้อมปราการโบราณที่สร้างขึ้นช่วงต้นศตวรรษ
ที่ 14 มีความสูงประมาณ 112 เมตร ตั้งอยู่บนเนินเขานอกตัวเมืองปัลมา สร้างขึ้นเพ่ืออุทิศแก่กษัตริย์เจมส์ที่ 2 
แห่งมายอร์กา ซึ่งแรกเริ่มเป็นที่พ านักของราชวงศ์ แต่ภายหลังถูกเปลี่ยนมาใช้เป็นที่จองจ านักโทษในช่วงกลาง
ศตวรรษที่ 18 จนถึงศตวรรษที่ 20 ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมทั่วไป  จากนั้นน าท่านชม 
และถ่ายรูปด้านนอก มหาวิหารเลอเู (La Seu Cathedral) โบสถ์สไตล์โกธิคโรมันคาทอร์ลิค คู่บ้านคู่เมืองของ
เกาะมายอร์ก้า สร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์เจมส์ที่ 1 แห่งอารากอนในปี ค.ศ.1229 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ.1601 โดยใช้
เวลาร่วม 370 ปี ในการก่อสร้าง และได้มีการปรับปรุงตามแบบฉบับของอันโตนิโอ เกาดี้ สถาปนิกและผู้ออกแบบ
ผู้มีชื่อเสียงแห่งเมืองบาร์เซโลน่าในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1901-1914 ชมความงามของสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคโรมัน
ที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม  
จากนั้นน าท่านผ่านชมพระราชวังอัลมูเดน่า (Almudaina Palace) พระราชวังเก่าแก่ที่เคยเป็นที่ประทับของ
กษัตริย์มัวร์ ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือปัลมา เดอ มายอร์กา 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
  หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
23.00 น. เรือออกเดินทางจาก ท่าเทียบเรือปัลมา เดอ มายอร์ก้า เพ่ือมุ่งหน้าสู่ กรุงบาร์เเโลน่า ประเทศสเปน 

12 ต.ค.62 บาร์เเโลน่า(สเปน)                                                                            (5)                                                                                                                                                    

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น.  เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือบาร์เเโลน่า 

  น าท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอลคัมป์นู (Camp Nou) สนามฟุตบอลของทีมสโมสรบาร์ซา อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูป
ด้านนอกและเลือกซ้ือสินค้าของสโมสร  

  จากนั้นน าท่านชม และถ่ายรูปด้านนอกมหาวิหารเากราด้า ฟามิเลียร์ (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่งสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 เป็นผลงานชั้นยอดที่
แสดงถึงอัจฉริยภาพของ อันโตนี เกาดี้ สถาปนิกผู้เลื่องชื่อ มหาวิหารแห่งนี้ ตั้งอยู่บนถนน Carrer de Mallorca 
งานชิ้นนี้มีความแปลกตาจากงานชิ้นอ่ืนของเกาดี้ ตรงสีสันอันเรียบนิ่งแบบโทนสีธรรมชาติให้ความรู้สึกที่สงบผ่อน
คลายและเยือกเย็น เพราะความที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และยังคงรายละเอียดไว้อย่างดี ดูจากลวดลายสลักเสลาที่
ด้านนอกตัวโบสถ์แสดงให้เห็นถึงแรงศรัทธาในศาสนาอย่างท่วมท้น สมเป็นงานชิ้นสุดท้ายที่เขาอุทิศตนให้กับศาสน
จักร อสิระให้ท่านได้บันทึกภาพความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารแห่งนี้  

  จากนั้นน าท่านเดินชม ย่านเมืองเก่า Gothic Quarter เป็นย่านหนึ่งใจกลางบาร์เซโลน่า ในอดีตเป็นที่อยู่ของชาว
โรมันโบราณ บ้านเรือนมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค และที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของมหาวิหารบาร์เซโลน่ า 
(Barcelona Cathedral) มหาวิหารสไตล์โกธิคที่มีความสวยงามไม่เป็นสองรองใคร 

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
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บ่าย  น าท่านสู่ ถนนช้อปปิ้งสายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ย่านที่มีชื่อเสียงที่สุดของ 
  บาร์เซโลน่าแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัย ถนนสายเล็กๆ ที่มีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตร 
  แต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซ้ือ 
  สินค้าและเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นน า 

ซึ่งมีร้าน ตั้งอยู่ตลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้าอาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, 
GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือบาร์เเโลน่า 

18.00 น.  เรือส าราญเดินทางออกจาก ท่าเทียบเรือบาร์เเโลน่า มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรืออาจัคเิโอ ประเทศฝรั่งเศส 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

13 ต.ค.62 อาจัคเิโอ(ฝรั่งเศส)                                                                            (6)                                                                                                                                                    

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือส าราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับเลาจน์ 
หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ 
(Duty Free), ฟิตเนส, สปา และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ อีกมากมาย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
12.00 น.  เรือเทียบท่า ณ ท่าเรืออาจัคเิโอ ประเทศฝรั่งเศส 
บ่าย  น าท่านชม เมืองอาจัคเิโอ (Ajaccio) เมืองหลวงแห่งเกาะคอร์ซิกา อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศฝรั่งเศส 

เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 รองจากซิซิลี ซาร์ดิเนีย และไซปรัส แห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  
  น าท่านแวะถ่ายรูปกับอนุเสาวรีย์ของนโปเลียน ซึ่งสร้างเป็นอนุสรณ์สถานแด่จักรพรรดิผู้ล่วงลับ ซึ่งเกาะนี้มี

ความส าคัญส าหรับประเทศฝรั่งเศสมาก เนื่องจากเป็นบ้านเกิดของจักรพรรดินโปเลียน โบนาปาร์ต ในปี ค.ศ.1769 
ซึ่งครั้งหนึ่งในช่วงศตวรรษท่ี 19 เป็นผู้น าพาประเทศชาติสู่ความเป็นมหาอ านาจเหนือหลายๆประเทศในทวีปยุโรป  

  จากนั้นน าท่านชม และถ่ายรูปด้านนอก วิหารแห่งเมืองอาจัคเิโอ (Ajacio Cathedral) โบสถ์ดั้งเดิมประจ าเมือง 
ก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ.1593 เป็นโบสถ์โรมันคาธอลิค สไตล์บาโรกแมนเนอริส สร้างขึ้นอุทิศน์แก่พระแม่มารี โบสถ์นี้มี
ความส าคัญส าหรับชาวเมือง เนื่องจากเป็นสถานที่ในการท าพิธีศีลจุ่มตามศาสนาคริสต์ให้กับนโปเลียนในวัยเด็ก
เมื่อปี ค.ศ.1771 ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรืออาจัคเิโอ 

19.00 น.  เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรืออาจัคเิโอ มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือเจนัว 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
  หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

14 ต.ค.62 เจนัว(อิตาลี)-อิสระท่องเที่ยวในเจนัว                                                              (7) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น.  เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือเจนัว )อิตาลี(   

เมืองท่าทางการค้าทางทะเลที่ส าคัญทางตอนเหนือของอิตาลี ถือเป็นเมืองท่าที่ส าคัญยิ่งเปรียบประดุจเส้นเลือด
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ใหญ่ของประเทศมาอย่างยาวนาน มีความรุ่งเรืองอย่างยิ่งในอดีตจนถึงศตวรรษท่ี 18 ถูกกองทัพของจักรพรรดิ์นโบ
เลียนบุกเข้ายึดครองและผนวกดินแดนแห่งนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของฝรั่งเศส แต่เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ เมื่อนโป
เลียนเสื่อมอ านาจลง เจนัวได้มีโอกาสกลับมาฟ้ืนฟูบ้านเมืองและกลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอิตาลีอีกครั้งจวบจน
ปัจจุบัน ปัจจุบันเจนัวเป็นเมืองที่สามารถท ารายได้เข้าประเทศได้เป็นอย่างเสมอต้นเสมอปลายทั้งเป็นเมืองท่า
ส าคัญและเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดัง เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ได้แก่ เฟียต อัลฟ่า
โรมิโอ แลนเซีย เป็นต้น อิสระเตวมวันให้ท่านเดินทางท่องเที่ยวและสัมผัสบรรยากาศเมืองเจนัว  สถานที่
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใกล้ท่าเรือ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า (Acquario di Genova) เป็นอะควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดใน
อิตาลีและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป, ท่าเรือเก่า หรือ Vieux Port สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด ที่จะต้องแวะมา
ซึมซับกลิ่นอายเมืองเก่ากับทะเล ซึ่งบริเวณนี้มีท้ังคาเฟ่ ร้านอาหาร โรงแรมระดับ 5 ดาว รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยว
ส าคัญๆ ของเมืองอยู่หลายแห่ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
บ่าย  ท่านสามารถเลือกเที่ยวชมเจนัวต่อได้ หรือท่านใดที่เหนื่อยล้ากับการเที่ยวช่วงเช้าก็สามารถพักผ่อนบนเรือส าราญ

ได ้หรือเลือกใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรือได้จัดไว้เพื่อท่าน     
*** ท่านจะต้องกลับข้ึนเรือก่อนเวลาเรือออกจากท่าประมาณ  2 ชั่วโมง *** 

18.00 น.  เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือเจนัว เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือลา สเปเเีย ประเทศอิตาลี 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

15 ต.ค.62 ลา สเปเเีย(อิตาลี)                                                                        (8)                                                                                                                                                    

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น.  เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ ลา สเปเเีย (La Spezia) ประเทศอิตาลี 

น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่สถานีรถไฟ เพื่อนั่งรถไฟสู่เมืองเิงเควเทอร์เร่ Cinque Terre หมู่บ้านเลวกๆ ที่ตั้ง
อยู่บริเวณริมชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี ที่มีความหมายว่า ดินแดนทั้งห้า The Five Land หรือดินแดนแห่งความ
งดงาม ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบริเวณชายฝั่งแคว้นลิกูเรีย ประกอบไปด้วย 5 หมู่บ้าน ที่
ซ่อนตัวเองอยู่ห่างไกลจากสายตาของคนภายนอก แผ่นดินที่ยากจะเข้าถึงได้โดยง่าย ได้แก่ Monterosso Al 
Mare, Vernazza Corniglia, Manarola และ 
Riomaggiore โดยทั้ง 5 หมู่บ้านนี้มีหุบเขาล้อมรอบ มีแม่น้ า
เป็นฉากด้านหน้า ท าให้สถานที่แห่งนี้มีความสวยงามตาม
ธรรมชาติราวกับภาพวาดของจิตรกรเอก ประกอบกับเป็น
ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติและได้รับการข้ึนทะเบียนเป็น
มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้อีกด้วย ซึ่งหมู่บ้านทั้งห้านี้
ยังคงสภาพดั้งเดิมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 
น าท่านเดินเล่นชมหมู่บ้านริโอแมกจิโอเร่ Riomaggiore หมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่มีเสน่ห์และมีบรรยากาศเหมือน
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เมืองตุ๊กตา บ้านเรือนสีสันสดใสตั้งลดหลั่นตัดกับน้ าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ อิสระให้ท่านชมความ
งดงามและถ่ายรูปตามอัธยาศัย จนได้เวลาน าท่านเดินทางกลับโดยรถไฟสู่ลา สเปเซีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
หลังรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือลา สเปเซีย 

18.00 น.   เรือออกเดินทางจากท่าเรือ ลา สเปเเีย (La Spezia) เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
หมายเหตุ       ก่อนเรือกลับเทียบท่า ในค่ าวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋าลงจาก

เรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก 
เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้
ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวันรุ่งขึ้น ส าหรับ 
ท่านที่ต้องการช าระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่
ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

16 ต.ค.62 โรม(อิตาลี)                                                                              (9)                                                                                                                                                    

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น.  เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ ชิวิคตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี 

  น าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม ชื่นชมกับสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ ชมและถ่ายรูปภายนอก
สนามกีฬาโคลอสเเี่ยม สิ่งก่อสร้างที่เป็น1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งเป็นสนามกีฬายักษ์ที่จุคนได้กว่า 
50,000 คน และชมประตูชัยคอนสแตนติน (Arch of Constantine) ถือว่าเป็นมรดกส าคัญของประเทศอิตาลีอีก
ที่หนึ่ง ตั้งอยู่ใกล้โคลอสเซียม ประตูชัยคอนสแตนตินนั้นสร้างขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ.312 เ พ่ือฉลองชัยชนะ
ของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 ที่มีชัยชนะเหนือ Maxentius ในสงคราม Battle of Milvian Bridge ซึ่งประตูนี้
ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของประตูชัยอ่ืนๆ เช่น ประตูชัยฝรั่งเศส เป็นต้น ผ่านชมอนุเสาวรีย์ของพระเจ้าวิคเตอร์เอ็ม
มานูเอ็ลหรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน ผ่านชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิ์โรมันที่ย่านโรมันฟอรั่ม ที่
เปรียบเสมือนใจกลางเมืองหลวงในอดีต ผ่านชมสนามม้ากรีฑาเซอร์คัส แมกซิมุส  

  จากนั้นน าท่านสู่ จัตุรัสนาโวนา หรือ Piazza Navona จัตุรัสแห่งหนึ่งในกรุงโรมซึ่งเคยเป็นสนามกีฬาโรมันโบราณ
ในคริสต์ศตวรรษที่ 1 ชาวโรมันโบราณต่างจะเดินทางมาชมกีฬาที่จัดขึ้นที่สนามกีฬาแห่งนี้ ปัจจุบันเป็นจัตุรัสที่เป็น
แหล่งรวมของนักท่องเที่ยวมากมายและใกล้กันยังเป็นน้ าพุสี่แม่น้ าหรือ Fountain of the Four Rivers ซึ่งได้รับ
การออกแบบโดยชาวอิตาเลียนในปี ค.ศ.1651 ระลึกถึงความเป็นครอบครัวที่มีนกพิราบและผลมะกอกเป็น
สัญลักษณ์และยังสะท้อนถึงแนวคิดทางศาสนาที่มีพระสันตปาปาเป็นประมุข แผ่ขยายแนวคิดนี้ออกไปโดยทั่วกัน
และระลึกถึงแม่น้ า 4 สายหลักของโลก คือ แม่น้ าไนล์รูปถึงเสาโอเบลิสก์แทนทวีปแอฟริกา , แม่น้ าดานูบแทนทวีป
ยุโรป, แม่น้ าคงคาแทนทวีปเอเซียและแม่น้ าเดอลาพลาเป็นตัวแทนของทวีปอเมริกา จากนั้นน าท่านสู่บริเวณ น้ าพุ
เทรว่ี Trevi Fountain หนึ่งในสัญลักษณ์ที่ส าคัญของกรุงโรม สถานที่นักท่องเที่ยวมาโยนเหรียญเสี่ยงทายตาม
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เรื่องราวจากภาพยนตร์เรื่องThree Coins in The Fountain ให้เวลาท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก   
กลางวัน  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บ่าย น าท่านมาเดินเล่นบริเวณ ย่านบันไดสเปน Spanish Step แหล่งช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของ

กรุงโรม มีเวลาให้ท่านได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี อาทิ  Rimowa, Furla, Gucci, 
Longchamp, Tissot, Michael Kors, Bally, Armani, Kipling เป็นต้น  
จากนั้นน าท่านสู่ ช้อปปิ้งเอาท์เลตขนาดใหญ่ใกล้กรุงโรม Castel Romano Designer Outlet ช้อปปิ้งเอาท์เลต
ที่รวมเอาแบรนด์สินค้าจากดีไซน์เนอร์ชั้นน ามาลดราคาตลอดทั้งปี อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากหรือเลือก
ซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆได้ตามอัธยาศัย  

**อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเลือเื้อสินค้า  
 
 
 
 
 

ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินลีโอนาโด-ฟูมิชิโน กรุงโรม และเผื่อเวลาส าหรับการท าคืนภาษีที่
สนามบิน 

22.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินลีโอนาโด-ฟูมิชิโน สู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR114 

17 ต.ค.62 โดฮา-กรุงเทพฯ                                                                           (10)                                                                                                                                                    

05.10 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 
08.15 น. น าท่านออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส  เที่ยวบินที่ QR832 
19.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ ..  

 

ค าแนะน า  ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ

ซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทาง

ของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 

              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 

สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า  วันที่ 8-17 ต.ค. 62 

 
 
 
 

อัตรานี้ไม่รวม  
- ทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ 70 EUR ต่อท่าน (10 EUR ต่อคืน) เดวกตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไปคิดราคาเท่าผู้ใหญ่ โดยเรือจะ
ชารต์เขา้ครุยส์การด์** 
- ไม่รวม ค่าธรรมเนียมการยื่นวีเ่าเชงเก้น และบริการด้านเอกสารนัดหมาย และงานวีเ่า ท่านละ 3,500 บาท 
(เึ่งจะจัดเกวบพรอ้มค่าทัวรก์่อนออกเดินทาง) 
- ไม่รวม ค่าทัวร์เสริมทีเ่มืองเจนัว / ไม่รวมค่าน้ าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่มีแจกน้ าดืม่ระหว่างทัวร)์ 
ประเภทห้องพัก (เตียงสามารถแยกเป็นเตียงคู่ได้) 

 ห้องพักบนเรือแบบกรุ๊ปจะเป็นแบบห้องพักคู่ (TWIN/DOUBLE) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM) ต้องท าการตรวจสอบกับบริษัท เนื่องจากห้องพักบนเรือที่สามารถพักได้ 3 ท่าน มีจ านวนจ ากัด 
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเลขห้องพักให้กับคณะ เนื่องจากห้องพักบนเรือเป็นการจองแบบกรุ๊ป  และขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของ

ประเภทห้องพักในระดับที่ต่างกัน ซึ่งอาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันหรือชั้นเดียวกันตามที่ลูกค้าต้องการ  
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการ 

ทั้งหมดหลังจากท่านท าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว 
อัตรานี้รวม 

 ห้องพักบนเรือส าราญ 7 คืน (ตามห้องพักที่ท่านเลือก) 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ–โรม–กรุงเทพ สายการบินการ์ต้าร์แอร์เวยส์ 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางตามที่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)  

หากน้ าหนักกระเป๋าเกินกว่าที่ก าหนดท่านอาจต้องช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน 
 อาหารบนเรือส าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ) 
 ภาษีท่าเรือ, ภาษีน้ ามันสายการบิน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน ้ามันโลก ซึ่งประกาศโดยสายการบินทางบริษัท

ฯอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมหากมีการเปลี่ยนแปลง 
 ทัวร์บนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด **ยกเว้นที่เจนัว** (รายละเอียดตามระบุในรายการ)  
 หัวหน้าทัวร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทซึ่งเด็กอายุต่ ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความ

คุ้มครอง 500,000 บาท 

ประเภทห้องพัก   ผู้ใหญ่ท่านละ (พัก 2 ท่านต่อห้อง) พักเดี่ยว 

 ห้องพักมีหน้าต่าง 76,900 26,000 

 ห้องพักมีระเบียง 89,900 39,000 
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อัตรานี้ไม่รวม: 

 ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ 70 EUR/ต่อท่าน (10 EUR/คืน) เดวกตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไปคิดราคาเท่าผู้ใหญ่ โดยเรือจะชาร์ต
เข้าครุยส์การ์ด 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีเ่าเชงเก้นและบริการด้านเอกสารนัดหมายและงานวีเ่า ท่านละ 3 ,500 บาท (เึ่งจะจัดเกวบพร้อมค่า
ทัวร์ก่อนออกเดินทาง) 

 ค่าทัวร์เสริมที่เมืองเจนัว 
 ค่าน้ าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่มีแจกน้ าดื่มระหว่างทัวร์) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีเ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ หรือค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีไม่ได้ระบุในรายการ เช่น ค่าเักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

ที่สั่งเพิ่มเอง ฯลฯ 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
เงื่อนไข: 

1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่าน และทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการ

เดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดังกล่าว 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท 

หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง 

3. กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 

การส ารองการเดินทาง: 

1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจ าส าหรับการส ารองท่านละ 40,000 บาท / ส าหรับท่านที่พักเดี่ยวส ารองท่านละ 60,000 บาท ภายหลัง
จากมีการยืนยันที่นั่ง จากทางบริษัทภายใน 2 วันหลังจากได้รับการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน  พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอน
เงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423  หรือ Line ID: @cruisedomain  
2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 65 วันท าการ มิฉะนั้นจะถือว่าการส ารองการ

เดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ  (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ 

หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 

3. เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัททุกกรณี ที่

ได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 

กรณียกเลิก 

* ยกเลิก 120 วันท าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง )ไม่มีค่าใช้จ่าย (  

* ยกเลิก 90-119 วันท าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ า 25% 
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* ยกเลิก 61-89 วันท าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ า 50% 

* ยกเลิกน้อยกว่า 61 วันท าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจ านวน  

หมายเหตุ: 

1. กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้ 
2. เนื่องจากแพคเกจเป็นแพคเกจแบบเหมาจ่ายหากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนการท่องเที่ยวหรือระหว่าง

การเดินทางท่องเที่ยว ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ

ก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ทางลูกค้า น าหนังสือเดินทางที่มีอายุน้อยกว่า 6เดือน เดินทางและไม่ได้รับ

การอนุญาตให้ขึ้นเรือ จากกองตรวจหนังสือเดินทาง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 

 

 

ผู้เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีเ่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง 

จะต้องช าระค่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเลม่คืนมาแล้วเท่านั้น) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, 

ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ ามัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง 
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เพื่อการเดินทางอย่างอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรารัก.. 

ด้วยประกันการเดินเสริม ที่เพิ่มความคุ้มครองได้มากข้ึน... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ  

* อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  

Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 

** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย ส าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะวเลา 7 วันแรก จากการเดินทางกลับ

ประเทศไทย / 

2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 

 

 

 

 

 

VS130319 

Page 14 of 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

* ส าหรบัผู้เอาประกันภัย ทีม่ีอายุ 75 ปขีึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยทีร่ะบไุว้ในตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนใจ “ประกันภัยการเดินทางทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลการจองทัวร์ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง ไม่น้อย

กว่า 1 สัปดาห์  และกรุณาช าระค่าประกันภัยการเดินทาง ยอดเตวมจ านวน  

หลังจากส่งรายช่ือผู้เอาประกันภัยแล้ว 
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หลักฐานการยื่นวีเ่าสถานทูตอิตาลี 
***ารยื่นวีเ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตัวทกุคร้ังที่มีการเดินทางเพื่อสแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์ยื่น VFS ITALY *** 

ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติวีเ่า 15 วันท าการ เอกสารในการขอวีเ่า (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวนัเดินทาง) 

สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีเ่า 
1. สถานทูตอิตาลีไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างท่ีสถานทูตพิจารณาวีซ่า  
2. ส าหรับผู้เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น 
3. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณาของสถานทูตง่ายขึ้น 
หมายเหตุ  กรณีลูกค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปย่ืนวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน 

 
1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน  
o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ ากว่า 6 เดือน ผู้

เดินทางจะต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างส าหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์

อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า  
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

ต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  
รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า   

- ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูป
ลงบนวีซ่า )ไม่ควรสวมเสื้อสีขาว(    

- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น  ,ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวก
หรือเครื่องประดับบดบังหน้าตา  ,ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์

ชนิดสีหรือบิหกอายส์ **  
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

- กรณีเป็นเดวก อายุต่ ากว่า 20 ปี  

- ใช้ส าเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  

- หากเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอส าเนาสูติบัตรด้วยและกรุณาแนบ
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ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
4. หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ท างาน  ,เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ  
5. ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว  
6. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ 
7. ส าเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล 
8. ส าเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว  
9. หนังสือรับรองการท างาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

 *** การสะกดชื่อ นามสกุลของผู้ยื่นค าร้องขอวีเ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือเดินทาง มิ
เช่นนั้น สถานทูตจะไม่รับพิจารณา *** (ส าคัญมาก) 

- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการท างานของบริษัทที่ท างานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้า
ท างาน  ,อัตราเงินเดือน, ต าแหน่งงาน (หนังสือรับรองการท างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) เป็นต้น  

- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการท างานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น )ตัวจริง) โดยระบุต าแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มท างานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ ส าเนาบัตรประจ าตัวราชการ 1 ชุด 

)หนังสือรับรองการท างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า(  

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาทะเบียนการค้า หรือ ส าเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ ส าเนาหนังสือรับรองความเป็น
เจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ ากว่า 3 เดือน  พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน   

 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรส 

 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดง
ส าเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพ่ือแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี -ภรรยา   หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบีย น     

- กรณีท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้  จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการท างานและหลักฐานทางด้าน
การเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เดินทาง
พร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด  )กรณีนี้หากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบ

ได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นค าร้องขอวีซ่านี้  (  
- กรณีเป็นเดวกนักเรียนและนักศึกษา  ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ  นักศึกษา จาก
โรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) 

10. หลักฐานการเงิน   

- ใช้ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัว อัพเดทไม่เกิน าย้อนหลัง 6 เดือนแสดงชื่อวันก่อนยื่นพร้อมถ่ายส าเน 7
เจ้าของบัญชี  โดยชื่อและนามสกุลต้องสะกดให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต 

- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าท่ีต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝาก
เป็นปัจจุบัน 
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- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ ากว่า 6 เดือน
และปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ ากว่า 7 วันนับจากวันนัดหมายยื ่นวีซ่า แต่หากใช้ statement แล้ว 

- ยังคงไม่มีการเคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ท าหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ ตามความเป็น
จริง อาทิ ไม่มีการเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น  

- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจ า เป็นต้น  

- กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องท าจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษพร้อม
ระบุความสัมพันธ์เพ่ือชี้แจงต่อสถานทูต 1 ฉบับ  โดยเฉพาะคู่สามี -ภรรยา จะต้องมีส าเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัว

ประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าต้องท าจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

 ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เหวนว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ
ค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิล าเนา 

11. กรณีเดวกอายุต่ ากว่า 20 ปี )กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง(  

- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา 

- หากเดวกเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนโดยคัด
ฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย 
พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเดวกเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา   โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนโดยคัดฉบับจริงจาก
อ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้ง
แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเดวกไม่ได้เดินทางท้ังกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา
โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอต้น
สังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะ
ทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

- กรณีเดวกที่บิดา -มารดาหย่าร้าง  จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร 
พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
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***    กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
***   เมื่อท่านได้ช าระเงินค่ามัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะ
ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
 
** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านสามารถแจ้งความจ านงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณี
ท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนก าหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถน าหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านจะต้องมายื่นเดียวและ
แสดงตัวที่สถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน ** 

 
 ***   ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์อกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก   

                     

 
 

ค าแนะน า: การขอวีเ่าสถานฑูตอิตาลี เจ้าหน้าที่ทัวร์ไม่สามารถเดินทางไปรับบัตรคิวให้ก่อนล่วงหน้าได้ 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่VFS จะเป็นผู้กดบัตรคิวให้กับผู้เดินทางเอง 

ฉะนั้นผู้เดินทางควรไปถึงสถานฑูตก่อนเวลานัด ประมาณ 30 นาที 
และใช้เวลาในการยื่นเอกสาร รอสัมภาษณ์ ถ่ายรูปท าวีเ่า ประมาณ 1 วัน 

หากผู้เดินทางท่านใดมาจากต่างจังหวัด แนะน าให้วางแผนกลับในช่วงค่ า หรือเช้าวันรุ่งขึ้นแทน 
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีเ่าเข้ายุโรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกับความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกับตอนน าเอกสารส่งย่ืนค าร้องขอวีเ่า ทางศูนย์ยื่นหรือ

สถานทูตขออนุญาตเรียกเกวบค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นวี
เ่าใหม่ 

กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /  
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 

(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้และกรอกเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสะกดตัวอักษรและเพื่อให้เกิดความสะดวก
ต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 

 
1.  ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)............................................................................................................... .................... 
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................................... .................. 
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน 
(ภาษาไทย).......................................................................................................   
(ภาษาอังกฤษ)..................................................................................................  
หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วันเดือนปี เกิด .................................................  
วันออกหนังสือเดินทาง ...................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ........................................ ........ 
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................  
2.  สถานภาพ  ........โสด  .........แต่งงานจดทะเบียน  .........แต่งงานไม่จดทะเบียน  .........หย่า   .........หม้าย 
3.   กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ  
คู่สามี-ภรรยา 
      สาม,ี ภรรยา ชื่อ-นามสกุล...................................................................................................................... . 
      วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานที่เกิด สามี-ภรรยา ................................. 
4.  ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................... ......... 
    ............................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................. 
    ที่อยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ) .................................... 
…………………………………………………................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย์ ............................................    โทรศัพท์บ้าน ........................................................................ 

โทรศัพท์มือถือ ........................................... อีเมลล ์......................................................................................  
5.  ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)........................................................................................ 
(กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ท านั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ....................................................... .........................) 
กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยู่ที่ท างานให้ชัดเจนเช่นกัน)  
ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................... ........................... 
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......................................................................................................... ...............  รหัสไปรษณีย์ .................... 
ต าแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................. ..................... 

โทรศัพท์ .......................................................................  หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) ................................... 
กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับชั้นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)............................................................ 
กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) .................................................. 
7.  ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย................................................................................................ ................... 
ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)......................................................................................................          
8.  ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่    ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณีเคยให้ระบุวันที่) 

ตั้งแต่วันที่ ............................................  ถึงวันที่ ......................................................    รวม ........... วัน 
ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วมือหรือไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย  
กรณีท่ีท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวันที่ ............................................................... 
9.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณีเคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
........................................................................................... ...........................................................................  
10.  ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่ ........ ตัวเอง  ......... มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
(กรณีท่ีมีผู้สนัสนุนค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรือไม่) 
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านคือ ....................................................................................................................  
ความสัมพันธ์กับท่าน ........................................................................................................................ ............ 
เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่   ........ เดินทางด้วยกัน   ......... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน 
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