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ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 10 วัน  7 คืน 
MSC SEAVIEW (เอม็เอสซี ซีวิว) เรอืส ำรำญใหญ่ท่ีสุดของยุโรป ปี 2018 

                         โดยสำยกำรบินเตอร์กิช แอร์ไลนส์ (TK) 
 

บำร์เซโลน่ำ - อำจัคซิโอ (เกำะคอซิก้ำ) - เจนัว - ลำ สเปเซีย - ปอร์โตฟิโน ่- ชิงเกว่ แตร์เร 
โรม - คำนส ์- ปัลมำ เดอ มำยอร์กำ - บำร์เซโลน่ำ 

                                                                           เส้นทำงเดินเรือ MSC SEAVIEW (เอ็มเอสซี ซีวิว) 
 
 

 
 
 
 
 

 (พิเศษ!! รำคำน้ีรวมทัวร์พำเที่ยวทุกประเทศ / ไม่รวมค่ำวีซ่ำเชงเกน้ / รวมทปิไกด์ คนขับแล้ว) 
อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำวีซ่ำเชงเก้น ประมำณ 2,800-3,000 บำท 

ไม่รวมค่ำบริกำรเรือ (Service Fee) ท่ำนละ EUR 70 ซึ่งเรือจะชำร์ตเข้ำครุยส์กำร์ด 
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 

ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
 

ขอสงวนสิทธิ์หำกเรือมีกำรปรับเปลี่ยนท่ำเทียบเรือ ซึ่งทำงทัวร์จะท ำกำรแจ้งให้ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำต่อไป 
ท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม ขึ้นอยู่กับกำรเข้ำออกของตำรำงเดินทำงเรือ 

 

เรือมีขนำด 153,516 ตัน จุผู้โดยสำรได้กวำ่ 5,179 คน มีท้ังหมด 18 ชั้น 
ประเภทห้องพัก (เตยีงสำมำรถแยกเป็น เตียงคู่ได้) 

 ห้องพักบนเรือแบบกรุ๊ปจะเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่ำนมีควำมประสงค์จะพักแบบ 3 ท่ำน 
/ 
3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ต้องท ำกำรตรวจสอบกับบริษัท เน่ืองจำกห้องพักบนเรือ ที่สำมำรถพักได้ 3 ท่ำน 
มีจ ำนวนจ ำกัด 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรจัดเลขห้องพักให้กับคณะ เนื่องจำกห้องพักบนเรือเป็นกำรจองแบบกรุ๊ป และ ขึ้นอยู่
กับข้อก ำหนดของประเภทห้องพักในระดับที่ต่ำงกัน ซึ่งอำจจะท ำให้ท่ำนไม่ได้ห้องพักติดกันหรือ ชั้นเดียวกัน 
ตำมที่ลูกค้ำต้องกำร 
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 ทั้งน้ีห้องพักแบบมีระเบียงที่จองแบบกรุ๊ป อำจเจอห้องที่ติดเรือชูชีพได้ 

         ห้องพักแบบธรรมดำ  (Interior)  ห้องพักมีระเบียงวิวทะเล(Ocean View with Balcony) 

                             
 

ก ำหนดกำรเดินทำงวันที่  11-20 / 18-27 ต.ค. 62        รำคำเพียง   89,900 บำท 

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 
แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล, ตุรกี - สนำมบินบำร์เซโลน่ำ สเปน - สวน Parc de la Ciutadella - เชคอินขึ้น
เรือส ำรำญ MSC Seaview - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่3 
ช่วงเช้ำ อิสระพักผ่อนบนเรือ - ช่วงบ่ำย เรือเทียบท่ำ อำจัคซิโอ ฝรั่งเศส - แวะถ่ำยรูป อนุวำสรีย์ของนโปเลียน - 
เข้ำชม วิหำรแห่งเมืองอำจัคซิโอ - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที่4 
เรือเทียบท่ำ เจนัว อิตำลี - เมืองปอร์โตฟีโน - โบสถ์เซนต์มำร์ติน - ถ่ำยรูปปรำสำท และป้อมปรำกำร Castello 
Brown - ถ่ำยรูป อนุสำวรีย์ของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส - อ่ำวเจนัว - ประภำคำร Lanterna - โบสถ์ประจ ำเมือง ดู
โอโม่ - ช้อปปิ้งท่ี เปียซซ่ำ เฟร์รำรี่ - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที5่ 
เรือเทียบท่ำ ลำ สเปเซีย อิตำลี - นั่งรถไฟสู่ หมู่บ้ำน 5 สี ชิงเกว ่แตร์เร (มรดกโลก) - หมู่บ้ำนริโอแมกจิโอเร - 
กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที6่ 
เรือเทียบท่ำ ชิวิคตำเวคเคีย อิตำลี - นครรัฐวำติกัน - ถ่ำยรูปด้ำนนอก มหำวิหำรเซนต์ปีเตอร์ - เข้ำชมพิพิธภัณฑ์
วำติกัน - กรุงโรม - เข้ำชมโคลอสเซียม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก - จัตุรัสโรมัน 

วันที7่ 
เรือเทียบท่ำเมืองคำนส์ ฝรั่งเศส - เมืองนีซ - ป้อม Castle Hill of Nice - เมืองคำนส์ - ถ่ำยรูปหอประชุม 
Cannes Film Festival Hall - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที8่ 
ช่วงเช้ำ อิสระพักผ่อนบนเรือ - ช่วงบ่ำย เรือเทียบท่ำ ปัลมำ เดอ มำยอร์กำ หมู่เกำะมำยอร์กำ - มหำวิหำรเลอซู - 
มหำวิหำรแห่งปัลมำ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที9่ 
อ ำลำเรือส ำรำญ จอดเทียบท่ำ บำร์เซโลน่ำ - เข้ำชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชำติคำตำลุญญำ - ถ่ำยรูปมหำวิหำรซำก
รำด้ำ ฟำมิเลียร ์- ช้อปปิ้งถนนลำรัมบลำ - สนำมบินบำร์เซโลน่ำ - แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีกรุงอิสตันบูล, ตุรกี 

วันที1่0 กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 
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11/18 ต.ค. 62 กรุงเทพมหำนคร  
20.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคาร

ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
23.00 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับ

ภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง สายการบินฯ มีบริการ อาหารค่่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี  

12/19 ต.ค. 62 อิสตันบูล - บำร์เซโลน่ำ 
05.20 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK1853 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายใน

สนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย  
07.20 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่สนามบินบาร์เซโลน่า (BCN) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส 

บริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชม.) 
10.05 น. เดินทางถึงสนามบินบาร์เซโลน่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น่าท่าน ชม Parc de la Ciutadella สวนสาธารณะใจกลางเมืองบาร์เซโลน่า ไม่ไกลจากถนนลารัมบลามากนัก                 

มีพ้ืนที่รวมกว่า 70 เอเคอร์ หรือประมาณ 280 ,000 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่สีเขียวขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวของ
เมือง ซึ่งพ้ืนที่ส่วนหนึ่งเป็นที่ท่าการของสวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะแบบ Art Modern และที่ตั้งของรัฐสภาแห่ง
แคว้นคาตาลัน นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองในยามว่างและวันหยุด เนื่องจากมีความ
สมบูรณ์ของธรรมชาติอันเขียวชะอุ่ม และมีทะเลสาบจ่าลองส่าหรับให้เช่าเรือพายด้วย 

15.00 น. น่าท่านเช็คอินขึ้นเรือส ำรำญที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปปี 2018 ของ MSC Cruise “MSC SEAVIEW” ซึ่งเป็นเรือ
ส่าราญที่จะเปิดปฐมฤกษ์ในเส้นทางล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในปี 2018 ด้วยระวำงเรือขนำด 153,516 ตัน           
จุผู้โดยสำรได้กว่ำ 5,179 คน พร้อม Entertainment Complex ขนาดใหญ่ ที่พร้อมให้บริการบนเรือส่าราญ 

18.00 น. เรือส่าราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือบาร์เซโลน่า มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรืออาจัคซิโอ ประเทศฝรั่งเศส 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
13/20 ต.ค. 62 อำจัคซิโอ (เกำะคอร์ซิก้ำ) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือส่าราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ 
เลาจน์ หรือท่ากิจกรรมที่มีภายในเรือส่าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอด
ภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่าน
สามารถเลือกใช้บริการบนเรือส่าราญ เช่น 
Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลับ เลาจน์ บารต์่างๆหลากหลายสไตล์คาสิโน, ดิสโก้
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เธค, ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระว่ายน้่า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness  : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
12.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรืออาจัคซิโอ ประเทศฝรั่งเศส 
บ่าย น่าท่านชมเมือง อาจัคซิโอ (Ajaccio) เมืองหลวงแห่งเกาะคอร์ซิกา อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศฝรั่งเศส 

เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 รองจาก ซิซิลี ซาร์ดิเนีย และไซปรัส แห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  
 น่าท่านแวะถ่ายรูปกับอนุวาสรีย์ของนโปเลียน ซึ่งสร้างเป็นอนุสรณ์สถานแด่จักรพรรดิผู้ล่วงลับ ซึ่งเกาะนี้มี

ความส่าคัญส่าหรับประเทศฝรั่งเศสมาก เนื่องจากเป็นบ้านเกิดของจักรพรรดินโปเลียน โบนาปาร์ต ในปี ค.ศ.
1769 ซึ่งครั้งหนึ่งในช่วงศตวรรษที่ 19 เป็นผู้น่าพาประเทศชาติสู่ความเป็นมหาอ่านาจเหนือหลายๆประเทศใน
ทวีปยุโรป จากนั้นน่าท่านเข้าชม วิหารแห่งเมืองอาจัคซิโอ (Ajacio Cathedral) โบสถ์ดั้งเดิมประจ่าเมือง 
ก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ.1593 เป็นโบสถ์โรมันคาธอลิค สไตล์บาโรกแมนเนอริส  สร้างข้ึนอุทิศน์แก่พระแม่มารี โบสถ์นี้
มีความส่าคัญส่าหรับชาวเมือง เนื่องจากเป็นสถานที่ในการท่าพิธีศีลจุ่มตามศาสนาคริสต์ให้กับนโปเลียนในวัยเด็ก
เมื่อปี ค.ศ.1771 

18.00 น. น่าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรืออาจัคซิโอ 
19.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรืออาจัคซิโอ มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือเจนัว 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ  
14/21 ต.ค. 62  เจนัว - ปอร์โตพิโน่ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
07.00 น. เรือจอดเทียบท่าที ่ท่าเรือเจนัว (อิตาลี) 
 น่าท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์โตฟีโน (Portofino) เมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงในระดับโลก 

ซ่ึงต้ังอยู่ในเขต จงัหวดัของเจนัว ท่ีถูกล้อมรอบด้วยท่าเรือเล็กๆ จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "สวรรค์แห่งเมือง
ท่า" เมืองปอร์โตฟิโน เป็นเมืองเล็กๆ ที่แสนน่ารัก ภายในตัวเมืองประกอบไปด้วยด้วยบ้านเรือนหลากสีสัน ซึ่งตั้ง
เบียดเสียดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่ม โอบล้อมอ่าวที่มี เรือยอร์ช (Yatch )จอดเต็มไปหมด น่าท่านชมความ
งดงามของ โบสถ์เซนต์มาร์ติน (St. Martin) ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 โดยตัวโบสถ์นั้นมีขนาดที่ไม่ใหญ่โต แต่
ก็มีความสวยงามมากพอสมควร  
จากนั้นน่าท่านถ่ายรปูกับความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทและป้อมปราการ Castello Brown ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัย
ศตวรรษท่ี 16 ในอดีตเคยใช้เป็นป้อมปราการป้องกันข้าศึก แต่ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ และยังป็นจุดชมวิวที่
สวยงามอีกแห่งของเมืองอีกด้วย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
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บ่าย น่าท่านเดินทางกลับสู่เมืองเจนัว น่าท่านแวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรือชื่อดังก้อง

โลก และเป็นชาวยุโรป  คนแรกที่ค้นพบทวีปอเมริกา ซึ่งถือก่าเนิด ณ เมืองเจนัวแห่งนี้  
 น่าท่านชมบริเวณอ่าวเจนัว อันเป็นท่าเทียบเรือส่าราญ เรือยอชท์หรู เรือใบสีขาวละลานตา และยังคงมีเรือ

โบราณจ่าลองขนาดยักษ์ สลักเสลาด้วยรูปปั้นอันวิจิตรคล้ายย้่าเตือนให้ระลึกถึงความส่าเร็จอันยิ่งใหญ่ของ
ชาวเมืองเจนัวคนนี้          

 น่าชมประภาคาร Lanterna สูงตระหง่าน ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1543 เป็นฉากหลัง น่าท่านเข้าชมโบสถ์ประจ่า
เมือง หรือ ดูโอโม่ (Genoa Duomo) ที่สร้างขึ้นในแบบโรมันเนสค์และโกธิคสมัยศตวรรษที่ 12-14 และน้่าพุ
กลางเมือง จากนั้นน่าท่านเยี่ยมชม และช้อปปิ้งที่ เปียซซ่า เฟร์รารี่ ซึ่งสถานที่แห่งนี้เคยเป็นบริเวณที่โคลัมบัส
เคยอาศัยอยู่เมื่อครั้งตอนเด็กๆ จากนั้น อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม Louis Vuitton, GUCCI และ
ของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

17.00 น. น่าท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือเจนัว  
18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือเจนัว เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเรือลา สเปเซีย ประเทศอิตาลี 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
15/22 ต.ค. 62 ลำ สเปเซีย 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) ประเทศอิตาลี 

 น่าท่าน นั่งรถไฟสู่ชิงเกว่ แตร์เร (CINQUE TERRE) หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี หมู่บ้าน
สีสันสดใส 5 หมู่บ้านที่เรียงรายกันอยู่ริมทะเลลิกูเรีย อดีตบริเวณนี้เคยเป็นชุมชนชาวประมงอาศัยการจับปลา
และปลูกไร่องุ่นตามแนวชายเขา ด้วยเสน่ห์ของเมืองริมทะเลที่คงความเป็นธรรมชาติ จึงได้รับการประกาศเป็น
มรดกโลกจากยูเนสโก หมู่บ้านทั้งห้าคือ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA 
และ RIOMAGGIORE 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
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บ่าย น่าท่านชมความงามของหมู่บ้านริโอแมกจิโอเร (Riomaggiore) หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีเสน่ห์และบรรยากาศเหมือน

เมืองตุ๊กตา บ้านเรือนสีสันสดใสตั้งลดหลั่นกันบนหน้าผาที่ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีตัดกันกับน่้าทะเลเมดิเตอร์เร
เนียนสีเทอร์ควอยซ์ ท่าให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่หากมีโอกาสต้องเข้ามาสัมผัส อิสระให้ท่านชม
ความงดงามและถ่ายรูปตามอัธยาศัย ได้เวลาน่าท่านเดินทางกลับโดยรถไฟกลับสู่ท่าเรือลาสเปเซีย 

 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
18.00 น.  เรือออกเดินทางจากท่าเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) เพ่ือมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย 
16/23 ต.ค. 62  โรม - วำติกัน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ ชิวิคตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี 

น่าท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน (Vatican) รัฐอิสระที่เล็กที่สุดและเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิก  
น่าท่านแวะถ่ายรูปด้านนอกกับ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นมหา
วิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก รู้จักกันโดยชาวอิตาลีว่า Basilica di San Pietro in Vaticano หรือ เซนต์ปีเตอร์บาซิลิ
กา (Saint Peter's Basilica) มหาวิหารนี้เป็นมหาวิหารหนึ่งในสี่ของมหาวิหารหลักในกรุงโรม ประเทศอิตาลี  
(อีก 3  มหาวิหารคือ: มหาวิหารเซนต์จอห์นแลเตอร์รัน มหาวิหารซานตามาเรียมายอเร และ มหาวิหารเซนต์พอ
ลนอกก่าแพง) อยู่ในนครรัฐวาติกัน เป็นดินแดนที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรมและเป็นที่ประทับของพระสันตะปาปา ซึ่ง
เป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนาคริสต์ นิกาย Roman Catholic State of the Vatican City ซึ่งนครรัฐวาติกันจัด
ว่าเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก อันมีศูนย์กลางคือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ซึ่งได้รับการออกแบบโดย
อัจฉริยะบุคคล Michelangelo จากนั้นน่าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน (Vatican Museum) พิพิธภัณฑ์ที่มีการ
แสดงศิลปะที่สะสมงาน จิตรกรรม, จิตรกรรมฝาผนัง, ประติมากรรม, แผนที่ และอ่ืนๆอีกมากมาย ถัดไปเป็น 
หอสมุดวาติกัน หนึ่งในห้องสมุดที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ภายในตกแต่งด้วยจิตกรรมฝาผนังที่งดงามมาก และยังเป็น
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สถานที่เก็บหนังสือ พระค่าภีร์โบราณ และสิ่งส่าคัญทางประวัติศาสตร์อื่นๆอีกมากมาย 

 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น่าท่านชม กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี  
 น่าท่าน เข้าชมโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ได้รับการขนานนามว่าเป็นสนามกีฬา

กลางแจ้งขนาดใหญ่เริ่มสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซียนแห่งอาราจักรโรมันและสร้างเสร็จในสมัยจักรพรรดิ
ติตัส (Titus) สามารถจุคนกว่า 50,000 คน จากนั้นน่าท่านชมจัตุรัสโรมัน (Roman Forum) อารยธรรมโบราณที่
ตั้งอยู่ระหว่างเนินพาเลติเน (Palatine hill) กับเนินแคปิโตลิเน (Capitoline hill) ในกรุงโรมในประเทศอิตาลี 
บริเวณนี้เป็นบริเวณศูนย์กลางของการวิวัฒนาการของวัฒนธรรมโรมันมาแต่โบราณ ประชาชนมักจะเรียกบริเวณ
นี้ว่า "ฟอรูงมังนูง" หรือเพียงสั้น ๆ ว่า "ฟอรูง" 

17.00 น. น่าท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย 
18.00 น. เรือส่าราญออกจากท่าเทียบเรือชิวิคตาเวคเคียมุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือคานส์ ประเทศฝรั่งเศส 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
17/24 ต.ค. 62 คำนส์ - นีซ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส  
 น่าท่านเดินทางสู่เมืองนีซ (Nice) เมืองใหญ่เป็นอันดับห้าของฝรั่งเศสในแคว้นที่ชื่อว่า โพรวองซ์-แอลป์-โกต-ดาซูร์ 

(Provence-Alpes-Côte d'Azur) ตั้งอยู่โดดเด่นริมอ่าวเบย์เดซานจ์ ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเมืองที่
ได้รับสมญานามว่า “ราชินีแห่งริเวียร่า” มีชายหาดหินที่สวยงาม เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่จะมาเดินกันอยู่ที่ถนน
เรียบชายหาดลา-พรอมมินาด-เด-ซองเกส (La Promenade des Anglais) เขตย่านเมืองเก่าจัดได้ว่าเป็นเมืองที่
น่าเดินชมบรรยากาศแบบชาวโพรวองซ์เป็นอย่างยิ่ง  น่าท่านชม Castle Hill of Nice หรือเป็นที่ตั้งในอดีตของ
ป้อมปราการแห่งเมืองนีซ ตั้งอยู่บนเขาเป็นจุดยุทธศาสตร์ชั้นดีซึ่งเห็นวิวของอ่าว  ซึ่งครั้งหนึ่งถูกใช้ในการทหาร
เพ่ือปกป้องเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในช่วงศตวรรษท่ี 11-18 และถูกท่าลายในที่สุดเมือปี ค.ศ.1706 โดยค่า
บัญชาของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ปัจจุบันเหลือเพียงสวนสาธารณะและเป็นจุดชมวิวอันสวยงามของอ่าวและ
ชายหาดของเมืองนีซ  อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น่าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคานส์ (Cannes) หรือเมืองซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีส่าหรับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่

จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุกปี ตั้งอยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกของฝรั่งเศส และติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มี
ทิวทัศน์สวยงามทั้งภูเขาและท้องทะเล 
น่าท่านแวะถ่ายรูปกับ หอประชุมที่ใช้จัดแสดงเทศกาลหนังเมืองคานส์ (Cannes Film Festival Hall)  

17.00 น. น่าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ เมืองคานส์  
18.00 น.  เรือออกเดินทางจาก ท่าเรือเมืองคานส์ เพ่ือมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์ก้า ประเทศสเปน 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
18/25 ต.ค. 62 ปัลมำ เดอ มำยอร์ก้ำ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือส่าราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน คลับ 
เลาจน์ หรือท่ากิจกรรมที่มีภายในเรือส่าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอด
ภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่าน
สามารถเลือกใช้บริการบนเรือส่าราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment  : ชมโชว์พิเศษท่ีทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆ 
   หลากหลาย สไตล์ คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม 

Sport and Activities  : สระว่ายน้่า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness  : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมายเรือ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
14.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) หมู่เกาะมายอร์กา (Mallorca) หมู่เกาะ

แสนสวยในประเทศสเปน ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเกาะใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะแบลีแอริก เมืองหลวง
ของเกาะคือเมืองปัลมา เมืองซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในวันหยุดที่ได้รับความนิยมมาก 
น่าท่านแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) โบสถ์สไตล์โกธิคโรมันคาทอร์ลิค 
คู่บ้านคู่เมืองของเกาะมายอร์กา สร้างขึ้นตามบัญชาของกษัตริย์เจมส์ที่ 1 แห่งอารากอนในปี ค.ศ. 1229 และ
เสร็จสิ้นในปี ค.ศ.1601 โดยใช้เวลาร่วม 370 ปีในการก่อสร้าง และได้มีการปรับปรุงตามแบบฉบับของอันโตนิโอ 
เกาดี้ สถาปนิกและผู้ออกแบบผู้มีชื่อเสียงแห่งเมืองบาร์เซโลน่าในช่วงระหว่างปี  ค.ศ.1901-1914  ชมความงาม
ของสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคโรมันที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ตกแต่งด้วยกระจกลายสีที่ใหญ่ที่สุดใน
โลกอีกด้วย 

18.00 น. น่าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปัลมา เดอ มายอร์กา 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ  
 หลังอาหารอิสระใหท้่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

http://www.cruisedomain.com/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2_(%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2)
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23.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบ เรือปัลมา เดอ มายอร์ก้า เพ่ือมุ่งหน้าสู่ กรุงบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน 
หมายเหตุ      ก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่่าวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวก่าหนดล่าดับการน่ากระเป๋าลง 

 จากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จ่าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบ
เล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูก
ส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท่าการช่าระในวันรุ่งขึ้น ส่าหรับท่านที่ต้องการช่าระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะ
ชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

19/26 ต.ค. 62 บำร์เซโลน่ำ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าทีท่่าเรือบาร์เซโลน่า 
09.00 น. น่าท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือส่าราญ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ 
 น่าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติคาตาลุญญา (Catalunya National Museum of Art)  หรือตัวเรียกย่อ

คือ MNAC ตั้งอยู่บนเขามงจูอิค ใกล้ใจกลางเมืองบาร์เซโลน่า ภายในเป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะภาพวาด
มากมายในช่วงยุคศตวรรษที่ 10-20 โดยมีภาพวาดจิตรกรรมในทุกยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นโรมาเนสก์ โกธิค เรอเนอ
ซองส์ บาโรค และโมเดิร์นอาร์ท  นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงโบราณวัตถุในอดีตของชาติคาตาลันมากมาย  โดย
เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ส่าหรับเก็บงานศิลปะท่ีใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสเปน  
จากนั้น  น่าท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์” (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สูง
ใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตาตั้งแต่ปี ค .ศ. 1882 โบสถ์ที่สร้างไม่เสร็จนี้เป็น
สัญลักษณ์ของบาร์เซโลนา  เป็นงานชั้นยอดท่ีแสดงถึงอัจฉริยภาพของ เกาดี้ สถาปนิกผู้เลื่องชื่อ มหาวิหารแห่งนี้
มีความสูง 170 เมตร ตั้งอยู่บนถนน Carrer de Mallorca งานชิ้นนี้มีความแปลกตาจากงานชิ้นอ่ืนของเกาดี้ ตรง
สีสันอันเรียบนิ่งแบบโทนสีธรรมชาติ ให้ความรู้สึกที่สงบผ่อนคลายและเยือกเย็นเพราะความที่เป็นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ แต่ก็ยังคงรายละเอียดละเมียดที่ละไม ดูจากลวดลายสลักเสลาที่ด้านนอกตัวโบสถ์และภายใน แสดงให้
เห็นถึงแรงศรัทธาในศาสนาอย่างท่วมท้น  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

 
 

บ่าย น่าท่านสู่ถนนช้อปปิ้งสายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ย่านที่มีชื่อเสียงที่สุดของ                    
บาร์เซโลน่าแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัย ถนนสายเล็กๆ ที่มีความยาวเพียง  1.2 กิโลเมตรแต่มี
สีสันเสน่ห์น่าประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืน    อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อ
สินค้าและเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นน่าซึ่ง
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มีร้าน ตั้งอยู่ตลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าอาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, 
GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ 

16.00 น. น่าท่านเดินทางสู่สนามบินบาร์เซโลน่า (BCN) เพ่ือเช็คอินและท่า Tax Refund  
19.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินบาร์เซโลน่า สู่ สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK1856 (ใช้เวลาบินประมาณ 4 

ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่องบิน 
23.30 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่อง 
20/27 ต.ค. 62  กรุงเทพมหำนคร 
01.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบิน TK 68 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค่่า และ อาหารเช้า 
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
 
ค ำแนะน ำ  ส่าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ่าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ 
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่าน
ในภายหลัง 
              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 

 
อัตรำค่ำบริกำร บำทต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ 11-20 / 18-27 ต.ค. 62 

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่ INSIDE)  ท่านละ 89,900 

อัพเกรดเป็นห้องพักแบบมีระเบียงทะเล (พักห้องคู่ Sea-View Balcony) ท่านละ 11,000 

พักเดี่ยวเพ่ิม ท่านละ (คิดท่ีห้องพักแบบ INSIDE ซึ่งเป็นราคาเริ่มต้น) 30,000 

เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี (นับอายุจนถึงวันเดินทางกลับ) 31,900 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ (รำคำยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่ำนั้น) 85,000-110,000 

ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักค่าใช้จ่าย (ผู้ใหญ่)  (ไม่รวมตั๋ว BKK-IST-BCN-IST-BKK) 25,000 

กรณีมีวีซ่าแล้วหรือไม่ต้องยื่นวีซ่า หักค่าใช้จ่าย ไม่รวมวีซ่ำ 

**รำคำอำจมีกำรปรับขึ้น - ลง ตำมรำคำน้ ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริง 
ที่สำยกำรบินประกำศปรับ และที่มีเอกสำรยืนยันเท่ำนั้น (คิด ณ วันที่  8 มนีำคม 2562) ** 

ข้อแนะน่าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 
 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ท่านละ 1 ใบ น้่าหนักไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้่าหนักไม่เกิน 7 กก.  
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โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือส่าราญ (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้่ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ 
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน่าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ 
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอ่านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 อัตรำนี้ไม่รวมถึง 
 ค่ำวีซ่ำเชงเก้น ประมำณ 2,800 – 3,000 บำท 
 ค่ำบริกำรเรือ (Service Fee) ท่ำนละ EUR 70 ซึ่งเรือจะชำร์ตเข้ำครุยส์กำร์ด 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

กำรช ำระเงิน  
1. กรุณาช่าระค่ามัดจ่าทัวร์ 45,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท่าการนับจากวันจองทัวร์ หรือ 
   กรุณาช่าระค่ามัดจ่าทัวร์ 60,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท่าการนับจากวันจองทัวร์ (ส ำหรับผู้เดินทำงพักเดี่ยว) หลังได้รับการ
ยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน พร้อมส่งส่าเนาหน้า หนังสือเดินทาง(ท่ีไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือ
เดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช่าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 70 วันท่าการ (ในช่วงปกติ) หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร 
หรือตามวันเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (ซึ่งเป็นไปตามกฎของเรือส่าราญ) (การไม่ช่าระเงินค่ามัดจ่า หรือช่าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคาร
ถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)  
กรณียกเลิก 
* ยกเลิก 120 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)  
* ยกเลิก 90-119 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ่า 25% 
* ยกเลิก 60-89 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ่า 50% 
* ยกเลิก 30-59 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ่าเต็มจ่านวน  
* ยกเลิก 08-29 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจ่านวน 
* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจ่านวน 
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ท่าการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการน่าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่า

ในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม*** 
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หมายเหตุ :  
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบ

ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท่าการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล่าดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ่าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะค่านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากท่ีสุด 

 การท่องเที่ยวนี้เป็นการช่าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ การใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้น ท่านได้ท่าการตกลงหรือแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช่าระ มาแล้ว  หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท่าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้่าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา  
กรณีเดินทำงโดยลูกค้ำจัดกำรตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกค้าด่าเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องด่าเนินการมาพบคณะทัวร์

ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความ
ล่าช้าหรือยกเลิกเท่ียวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช่าระ 

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก่าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณีทีย่กเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตั๋วเครื่องบินสามารถท่าการ Refund ได้เท่านั้น) 

 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค่ายืนยันว่า
ทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้น
ยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เก่ียวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ 

 เมื่อท่านจองทัวร์และช่าระมัดจ่าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
โรงแรมและห้อง 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อก่าหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะท่า
ให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องท่ีพักแบบ 3 เตียงได้ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่่า เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการ
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ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
กระเป๋ำเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดน่าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ต้น กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ห้ามน่าติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้่าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกท่าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกัน
ในถุงใสพร้อมที่จะส่าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(ICAO) 

 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน่าข้ึนเครื่องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภำระและค่ำพนักงำนยกสัมภำระ 
 ส่าหรับน้่าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส่าหรับผู้โดยสารชั้น

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งข้ึนกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้่าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิ์ของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก น้่าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก่าหนด 

 ส่าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น่าขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้่าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส่าหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส่าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้่าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก่าหนดให้ต่่ากว่ามาตรฐานได้ 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับข้อก่าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้่าหนักส่วนที่
เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 
กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกรณีเกิดกำรสูญหำย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เข้ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้่าหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้
จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดังนั้นจึงไม่แนะน่าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทาง
ที่บริษัททัวร์ได้จัดท่าให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่า
ทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้  

ผู้เดินทำงที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทำงที่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำแล้ว กอ่นวันเดินทำง 
จะต้องช ำระค่ำเดินทำงส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพำะกรณีที่สถำนฑูตปล่อยเลม่คืนมำแล้วเท่ำนั้น) 
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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก.. 
ด้วยประกันกำรเดินเสริม ที่เพิ่มควำมคุ้มครองได้มำกข้ึน... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ  
* อ.บ. 1 หมำยถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  
Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย ส่าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะวเลา 7 วันแรก จากการเดินทาง
กลับประเทศไทย / 
2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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* ส่าหรบัผู้เอาประกันภัย ทีม่ีอายุ 75 ปขีึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยทีร่ะบไุว้ในตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจ้ำหน้ำที่ ผู้ดูแลกำรจองทัวร์ ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง ไม่
น้อยกว่ำ 1 สัปดำห์  และกรุณำช ำระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ ำนวน  

หลังจำกส่งรำยช่ือผู้เอำประกันภัยแล้ว 
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ค ำแนะน ำ: กำรขอวีซ่ำสถำนฑูตอิตำลี เจ้ำหน้ำที่ทัวร์ไม่สำมำรถเดินทำงไปรับบัตรคิวให้ก่อนล่วงหน้ำได้ 
เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่VFS จะเป็นผู้กดบัตรคิวให้กับผู้เดินทำงเอง 

ฉะนั้นผู้เดินทำงควรไปถึงสถำนฑูตก่อนเวลำนัด ประมำณ 30 นำที 
และใช้เวลำในกำรยื่นเอกสำร รอสัมภำษณ์ ถ่ำยรูปท ำวีซ่ำ ประมำณ 1 วัน 

หำกผู้เดินทำงท่ำนใดมำจำกต่ำงจังหวัด แนะน ำให้วำงแผนกลับในช่วงค่ ำ หรือเช้ำวันรุ่งขึ้นแทน 

 
เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำเชงเก้นประเทศอิตำลี 
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันท่าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ เพื่อขอยื่นวีซ่า
ล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย 

 

กรุณำจัดเตรียมเอกสำรดังต่อไปให้ครบตำมที่สถำนฑูตฯร้องขอ เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรพิจำรณำวีซ่ำ 
หำกติดขัดในเรื่องกำรจัดเตรียมเอกสำรในข้อใด โปรดสอบถำมเจ้ำหน้ำที่เพิ่มเติม 

หำกท่ำนต้องกำรเปลี่ยนแปลงคิวกรุ๊ปท่ีได้มีกำรจองแล้ว ท่ำนอำจต้องช ำระค่ำคิวยื่นวีซ่ำ 2,200 บำทให้กับศูนย์ยื่นค ำร้อง 

1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พ้ืนฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัดห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา 

ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป 
 
 
 
 
 
 
 

3. ส่าเนาทะเบียนสมรส / ส่าเนาทะเบียนหย่า / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืน ๆ  
4. ส่าเนาบัตรประชาชน  
5. ส่าเนาทะเบียนบ้าน 
6. สูติบัตร (ส่าหรับเด็กต่่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายุต่่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 
- เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องท่าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ่าเภอ

เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
- เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องท่าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ่าเภอเท่านั้นและให้

ระบุว่า มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)   
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- เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องท่าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ่าเภอเท่านั้นและให้
ระบุว่า บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)   

- กรณีพ่อและแม่หย่าร้าง หรือเสียชีวิต ต้องแนบใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร เพ่ือเป็นการยืนยัน 
- ให้แนบส่าเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบส่าเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่) 

8. หลักฐานการท่างาน (จดหมายรับรองการท่างาน เป็นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น** 
จดหมายรับรองการท่างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต)  
โดย ไม่ต้องระบุวัน และประเทศที่เดินทาง  
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีท่ีเป็นพนักงานบริษัทฯ : ใช้จดหมายรับรองการท่างานจากนายจ้าง ระบุต่าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง  

เงินเดือน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายส่าเนาบัตรข้าราชการบ่านาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่าก่าลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา พิมพ์เป็น

ภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- กรณีเป็นแม่ค้า, ท่าธุรกิจส่วนตัว, ท่าอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ 

9. หลักฐานการเงิน (ส่าคัญมาก เพราะสถานฑูตแจ้งกฎใหม่เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557)  
9.1 ส่าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น พร้อมหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร   (BANK 
CERTIFICATE) เป็นภาษาอังกฤษ **ต้องเป็นบัญชีเดียวกันเท่านั้น** 
- เงินฝากออมทรัพย์/ เผื่อเรียก/ สะสมทรัพย์  

(ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้าออกของ
เงินสม่่าเสมอ ห้ามท่าการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!) 

- การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน และ ถ่ายส่าเนาย้อนหลัง 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุดใน

บัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวันที่จะยื่นวีซ่า 7 วัน เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 3 กันยายน 2556 ส่าเนาสมุดบัญชีที่ท่านต้องใช้ในการ
ยื่นวีซ่า ต้องปรับสมุด ณ วันที่  28 สิงหาคม 2556 หรือ หลังจากนั้น หากท่านปรับสมุดบัญชีก่อนหน้านั้น จะใช้เป็นเอกสารแสดง
หลักฐานทางการเงินไม่ได้ สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษัททัวร์ฯ เพื่อ

เตรียมการล่วงหน้า และ ส่ง Fax สมุดบัญชีหน้าสุดท้ายที่ได้ท่าการปรับสมุดมาให้ทางบริษัททัวร์  เพื่อใช้ในการแนบเป็นเอกสาร

ยื่นวีซ่าต่อไปได้ 
- การขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า พร้อมทั้ง

ต้องระบุ จ่านวนเงินเป็นตัวเลขลงในหนังสือรับรองด้วย เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 3 กันยายน 2556  หนังสือ
รับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2556 หรือ หลังจากนั้น
เท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) โดยไม่ต้อง
ระบุวัน และประเทศที่เดินทาง 
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(สถำนฑูตไม่รับพิจำรณำบัญชีกระแสรำยวันในทุกกรณี) 

Thank you for contacting VFS Italy Visa Application Centre. 
เนื่องจากสถานทูตได้แจ้งเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเอกสารด้านการเงินของผู้สมัครวีซ่าทุกประเภทโดย ผู้สมัครทุกคนที่ต้องการ
ยื่นค่าร้องขอวีซ่าฯต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน 2 ประเภทคู่กันคือ หนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร ( 
Bank Certificate ) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันยื่นค่าร้องวีซ่า พร้อมกับส่าเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงิน
ล่าสุดไม่เกิน 7 วันนับจากวันยื่นค่าร้องขอวีซ่า โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น 

10. ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 
- จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น  
- หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็นบุคคลใน

ครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กัน
และกันได้ / (ปู่, ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้) 

- กรณีเป็นสามภีรรยากันแล้วไมไ่ด้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกนั ต้องใช้เอกสารดังนี้ 
o เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาอังกฤษ มาว่าอยู่ด้วยกันแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกัน 
o กรณีมลีูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกิดของลูก แปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกบัแนบภาษาไทย 
o กรณไีม่มลีูกด้วยกัน ให้ใช้ทะเบยีนบ้านท้ังของสามีและภรรยา แปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับแนบภาษาไทย โดย

ทะเบียนบ้านของทั้งสองต้องอยู่บ้านเดียวกัน 
- กรุณาแนบส่าเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อก่าหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยื่นวีซ่า 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งใน 

หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองค่าใช้จ่าย ด้วย 
 

 
 

 

http://www.cruisedomain.com/

