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ล่องเรือส ำรำญ ทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน 10 วัน 7 คืน 
                         โดยสำยกำรบิน เตอร์กิช แอร์ไลนส์ (TK) 

(อิตำลี) มิลำน - เจนัว - เนเปิ้ล - (เกำะซิซิล)ี เมสซิน่ำ - ทำร์ออมีนำ - (มอลต้ำ) วำเลตตำ้ 
 (สเปน) บำร์เซโลน่ำ - ฌิโรนำ (สถำนที่ถ่ำยท ำ Game of Throne) - (ฝรั่งเศส) มำร์กเซย ์- มลิำน 

  

พักบนเรือ MSC GRANDIOSA (เอ็มเอสซ ีแกรนดิโอซำ)  
เรือส ำรำญล ำใหมล่่ำสดุปี 2019 ของ MSC Cruise 

เรือมีขนำด 181,000 ตัน จุผู้โดยสำรได้กว่ำ 6,334 คน มีทั้งหมด 19 ชั้น 

ประเภทห้องพัก (เตียงสำมำรถแยกเป็น เตียงคู่ได้) MSC Grandiosa 
 ห้องพักบนเรือแบบกรุ๊ปจะเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่ำนมีควำมประสงค์จะพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง                       

( TRIPLE ROOM ) ต้องท ำกำรตรวจสอบกับบริษัท เนื่องจำกห้องพักบนเรือ ที่สำมำรถพักได้ 3 ท่ำน มีจ ำนวนจ ำกัด 
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรจัดเลขห้องพักให้กับคณะ เนื่องจำกห้องพักบนเรือเป็นกำรจองแบบกรุ๊ป และ ขึ้นอยู่กับ

ข้อก ำหนดของประเภทห้องพักในระดับที่ต่ำงกัน ซึ่งอำจจะท ำให้ท่ำนไม่ได้ห้องพักติดกันหรือ ชั้นเดียวกัน ตำมที่ลูกค้ำ
ต้องกำร 

 ทั้งนี้ห้องพักแบบมีระเบียงที่จองแบบกรุ๊ป อำจเจอห้องท่ีติดเรือชูชีพได้ 
          ห้องพักแบบธรรมดำ  (Interior)       ห้องพักมีระเบียงวิวทะเล  (Ocean View with Balcony) 

                             
(พิเศษ!! รำคำน้ีรวมทัวร์พำเที่ยวทุกประเทศ - รวมทิปไกด์ คนขับแลว้) 

อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำวีซ่ำเชงเก้น ประมำณ 2,800-3,000 บำท ต่อท่ำน  
ไม่รวมค่ำบริกำรเรือ (Service Fee) ท่ำนละ EUR 70 ซึ่งเรือจะชำร์ตเข้ำครุยส์กำร์ด 
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หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพรอ้มปฏิบัตติำมเงื่อนไขดังกล่ำวเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร ์ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 

 

ขอสงวนสิทธิ์หากเรอืมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางทัวร์จะท าการแจ้งใหลู้กค้าทราบล่วงหน้าตอ่ไป 
ท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กับการเข้าออกของตารางเดนิทางเรือ 
ช่วงวันเดินทางป ี2563 ตรงกับวนัหยดุเทศกาลอีสเตอรข์องฝั่งยโุรป สถานที่ท่องเทีย่วบางแหง่และร้านช้อปปิ้งอาจปิดท าการ 

 

ก ำหนดกำรเดินทำงวันที่  11-20 เมษำยน 2563                   รำคำเริ่มต้นที่  92,900.-  (พักบนเรือ ห้องไม่มีหน้ำต่ำง) 

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 
แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอิสตันบูล - สนำมบินมัลเพนซำ เมืองมิลำน - เมืองเจนัว - ถ่ำยรูปอนุสำวรีย์ของคริสโตเฟอร์ 
โคลัมบัส - โบสถ์ประจ ำเมือง ดูโอโม่ - ช้อปปิ้งท่ี เปียซซ่ำ เฟร์รำรี่ - เช็คอินขึ้นเรือส ำรำญ MSC Grandiosa ล ำใหม่
ล่ำสุดปี 2019 - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่3 
13.00 PM เรือเทียบท่ำ เมืองเนเปิ้ล - ถ่ำยรูปจตุรัสเพิลบิสซิโต - ถ่ำยรูป มหำวิหำร Basilica Reale Pontificia San 
Francesco da Paola - เข้ำชมปรำสำทโอโว - อิสระพักผ่อนบนเรือ - 20.00 PM เรือออกจำกท่ำ 

วันที่4 
08.00 AM เรือเทียบท่ำ เมืองเมสซินำ (เกำะซิซิล ีประเทศอิตำลี) - เมืองทำร์ออมีนำ - เข้ำชมโรงละครกรีก - ถนนคอร์โซ 
อัมเบอร์โต้ - ถ่ำยรูปวิหำรซำนนิโคลำ - เมืองเมสซินำ - จัตุรัสกลำงเมืองเมสซิน่ำ - ถ่ำยรูป มหำวิหำรเมสซินำ - อิสระ
พักผ่อนบนเรือ - 18.00 PM เรือออกจำกท่ำ 

วันที5่ 
08.00 AM เรือเทียบท่ำ เมืองวำเลตต้ำ ประเทศมอลต้ำ - เมืองเมดิน่ำ - ถ่ำยรูปวิหำรเซนต์ปอล - แวะถ่ำยรูปพระรำชวัง 
Palazzo Santa Sofia - ผ่ำนชม Palazzo Vilhena - ผ่ำนชม Palazzo Falson - เข้ำชม พระรำชวังแกรนด์มำสเตอร์ 
- สวนบำรัคคำ - ถ่ำยรูปวิหำรเซนต์จอห์น - 17.00 PM เรือออกจำกท่ำ 

วันที่6 เรือล่องทะเลตลอดวัน At Sea (Cruising) 

วันที่7 
09.00 AM เรือเทียบท่ำ บำร์เซโลนำ สเปน - เมืองฌิโรนำ - ย่ำนเมืองเก่ำ - ถ่ำยรูป วิหำรซำนต้ำมำเรียแห่งฌิโรนำ - 
ถ่ำยรูป โบสถ์แห่งเซนต์เฟลิกส์ - ผ่ำนชมภำยนอก อำรำม  Monastery of Sant Pere de Galligants - The Steps 
of Sant Domenec - เมืองบำร์เซโลนำ - ช้อปปิ้งถนนลำรัมบลำ - อิสระพักผ่อนบนเรือ - 18.00 PM เรือออกจำกท่ำ 

วันที่8 
09.00 AM เรือเทียบท่ำ มำร์กเซย์ (โพรวองซ์) ประเทศฝรั่งเศส - เข้ำชม โบสถ์นอเทรอดำม เดอลำกำร์ด - เข้ำชม วิหำร
มำร์กเซย ์- เข้ำชม พิพิธภัณฑ์มิวเซม - ช้อปปิ้งบริเวณถนนคนเดนิ Rue Paradis และ Rue Grignan - อิสระพักผ่อนบน
เรือ - 18.00 PM เรือออกจำกท่ำ 

วันที่9 
08.00 AM เรือเทียบท่ำเจนัว (อิตำลี) - อ ำลำเรือส ำรำญ - SERRAVALLE Shopping Outlet - ถ่ำยรูปมหำวิหำรแห่ง
เมืองมิลำน - ช้อปปิ้งกัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมำนูเอล - สนำมบินมิลำน - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอิสตันบูล 

วันที่10 กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) 
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11 เม.ย. 63 กรุงเทพมหำนคร  
18.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ทีเ่คาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคาร

ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
21.45 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง) เพลิดเพลิน

กับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง สายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ าและอาหารเช้า ระหว่าง
เที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี  

12 เม.ย. 63 อิสตันบูล - มิลำน - เจนัว 
04.10 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK1873 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายใน

สนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย  
07.40 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่สนามบินมัลเพนซา (MXP) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส 

บริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชม.) 
09.30 น. เดินทางถึงสนามบินมัลเพนซา เมืองมิลาน  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนัว (Genoa) (ระยะทาง 132 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) หนึ่งในเมืองท่า
ส าคัญของประเทศอิตาลี   
น าท่านแวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรือชื่อดังก้องโลก และเป็นชาวยุโรป  คน
แรกท่ีค้นพบทวีปอเมริกา ซึ่งถือก าเนิด ณ เมืองเจนัวแห่งนี้  

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเข้าชม โบสถ์ประจ าเมือง หรือ ดูโอโม่ (Genoa Duomo) ที่สร้างขึ้นในแบบโรมันเนสค์ และโกธิค ใน

สมัยศตวรรษที่ 12-14 และน้ าพุกลางเมือง 
จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม และช้อปปิ้งที่ เปียซซ่า เฟร์รารี่ ซึ่งสถานที่แห่งนี้เคยเป็นบริเวณที่โคลัมบัสเคยอาศัย
อยู่เมื่อครั้งตอนเด็กๆ จากนั้น อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม และของที่ระลึกตามอัธยาศัย  (***
ร้านค้าในยุโรปบางร้านอาจปิดให้บริการในวันอาทิตย)์ 

15.00 น. น าท่านเช็คอินขึ้นเรือส ำรำญล ำใหม่ล่ำสุดปี 2019 ของ MSC Cruise “MSC GRANDIOSA” ซึ่งเป็นเรือ
ส าราญที่จะเปิดปฐมฤกษ์ในเส้นทางล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในปี 2020 ด้วยระวำงเรือขนำด 181,000 
ตัน  จุผู้โดยสำรได้กว่ำ 6,334 คน พร้อม Entertainment Complex ขนาดใหญ่ ที่พร้อมให้บริการบนเรือ
ส าราญ 

17.00 น.  เรือส าราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือเจนัว มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือเนเปิ้ล ประเทศอิตาลี 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
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หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
13 เม.ย. 63 เนเปิ้ล (ประเทศอิตำลี)  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ 
เลาจน์ หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้า
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่
ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  :บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment :ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย  
 สไตล์ คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities  :สระว่ายน้ า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness  :ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมายเรือ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
13.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ีเมืองเนเปิ้ล 

น าท่านชม เมืองเนเปิ้ล (Naples) หรือที่นิยมเรียกเป็นภาษาอิตาลีว่า เมืองนาโปลี (Napoli) คืออีกหนึ่งเมือง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี และศาสตร์
การท าอาหาร ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกอีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัดเนเปิ้ ล (Province of 
Naples) และแคว้นกัมปาเนีย (Campania) แคว้นที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของประเทศอิตาลีนั่นเองเมืองเนเปิ้ล
ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งด้านตะวันตกของอิตาลีติดกับอ่าวเนเปิ้ล (Naples Bay) กึ่งกลางระหว่างพ้ืนที่ภูเขาไฟสองแห่ง 
คือ ภูเขาไฟ วิสุเวียส และกัมปีเฟลเกรย์และยังเป็นเมืองที่มีบทบาทส าคัญในคาบสมุทรอิตาลี มาตลอด 2,800 
ปีนับแต่ก่อตั้งเมืองขึ้นมา ด้วยเหตุนี้เมืองเนเปิ้ลจึงถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยเฉพาะ
บริเวณใจกลางของเมืองเนเปิ้ลยังเป็นศูนย์กลางเมืองทางประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและได้รับการขึ้น
ทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ (Unesco) ให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995  
น าท่านชมและถ่ายรูปกับ จตุรัสเพิลบิสซิโต (Piazza del Plebiscito) หนึ่งในจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
เมืองเนเปิ้ล ตั้งอยู่ใกลๆกับบริเวณอ่าว ซึ่งถูกล้อมรอบไปด้วยเหล่าอาคารสถานที่ที่มีความส าคัญของเมือง 
แวะถ่ายรูปกับ มหาวิหาร Basilica Reale Pontificia San Francesco da Paola โบสถ์โรมันคาธอลิค
สมัยใหม่แบบสไตล์นีโอคลาสสิค สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1816 ตามพระราชประสงค์ของกษัตริย์ โจอาคิม มูรัต 
แห่งเนเปิ้ล เพื่อเป็นเครื่องราชบรรณาการแก่จักรพรรดิ  
จากนั้นน าท่าน เข้าชมปราสาทโอโว (Ovo Castle) หรือชื่อเต็มคือ Castle dell’Ovo อดีตป้อมปราการริม
ทะเลที่มีความเก่าแก่ที่สุดของเมืองเนเปิ้ล ซึ่งก่อสร้างในช่วงศตวรรษท่ี 12 เพ่ือเป็นที่พ านักของกษัตริย์โรเจอร์
ที่ 2 แห่งซิซิลี เนื่องด้วยสถานที่ตั้งของปราสาทเป็นจุดพิชัยยุทธ์ชั้นยอดทางทะเลซึ่งสามารถเห็นอ่าวและเมือง
เนเปิ้ลได้จากยอดปราสาท จึงมีการช่วงชิงและผลัดเปลี่ยนมือความเป็นเจ้าของในหลายยุคสมัย รวมถึงเคยถูก
ใช้เป็นคุกไว้คุมขังกษัตริย์และราชวงศ์ท่ีตกเป็นเชลยสงครามในช่วงยุคสมัยหนึ่ง  
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18.00 น.  น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเนเปิ้ล 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
20.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือเนเปิ้ล เพ่ือมุ่งหน้าสู่เมืองเมสซิน่า ประเทศอิตาลี 
  หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

 
 

14 เม.ย. 63 เมสซินำ (เกำะซิซิลี ประเทศอิตำลี) 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ เมืองเมสซินา (เกาะซิซิลี ประเทศอิตาลี) ซิซิลี เกาะใหญ่ปลายรองเท้าบู๊ตของอิตาลี มี

ประวัติต่อเนื่องยาวนานกว่า 4,000 ปี เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญแห่งหนึ่งของยุโรปจึงตกเป็นเป้าหมายของ
การยึดครองจากชนชาติที่มีอ านาจเข้มแข็งในช่วงเวลาต่างๆเริ่มตั้งแต่กรีก โรมัน คาร์เทธ อาหรับ นอร์มัง 
เยอรมัน ฝรั่งเศส และสเปน แต่ละชาติผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาปกครองดินแดนนี้ขณะเดีย วกันก็ได้
น าเอาศิลปวัฒนธรรมของตนเข้ามาด้วย เกาะนี้จึงมีสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่หลากหลายผสมผสานกัน
หากแต่ลงตัว นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยความงามทางธรรมชาติ ของทั้งชายหาด ทะเล และภูเขาไฟ  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองทาร์ออมีนา (Taormina) เมืองตั้งอยู่บนเนินเขาชายทะเลงดงามดังภาพวาดที่มีฉาก
หลังเป็นภูเขาไฟเอ็ดน่า ที่ยังคุกรุ่นอยู่  มีความสูง 3,350 เมตร ที่ยอดเขาถูกปกคลุมคลุมด้วยหิมะ  
จากนั้นน าท่าน เข้าชมโรงละครกรีก (Greek Theatre) สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล  เป็นโรง
ละครกรีกที่ตั้งอยู่บนจุดที่ดีที่สุดในบรรดาโรงละครกรีกทั้งหมดที่มีอยู่ในโลก  ด้านหลังเป็นวิวของเมืองทอร์
มิน่าบนไหล่เขา ทะเลไอโอเนียน และภูเขาไฟเอ็ดน่า โรงละครกรีกแห่งนี้ยังคงถูกใช้งานในช่วงฤดูร้อน โดย
เป็นหนึ่งในสถานที่จัดเทศกาลงานศิลปะนานาชาติของเมืองที่มีชื่อว่า ทอร์มิน่า อาร์เต้  
น าท่านเดินทางสู่ ถนนคอร์โซ อัมเบอร์โต้ (Corso Umberto) ถนนสายหลักของเมือง โดยสองข้างทางมี
ร้านอาหาร, ร้านขายของฝากและสินค้าพ้ืนเมืองมากมาย 
น าท่านแวะถ่ายรูปวิหารซานนิโคลา  ( Cathedral of San Nicola ) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเทอร์มินา สร้างขึ้นใน
สมัยยุคกลางศตวรรษท่ี 13 สไตล์บาโรค  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
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บ่าย น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเมสซินา (Messina) น าท่านเที่ยวชม จัตุรัสกลางเมืองเมสซิน่า (Piazza del 
Duomo) ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจ าเมือง  
น าท่านแวะถ่ายรูปคู่กับ มหาวิหารเมสซินา (Messina Cathedral)  หรือ    ดูโอโม่ประจ าเมือง ที่มีนาฬิกา
ดาราศาสตร์โบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่บนหอระฆัง ตัวโบสถ์ดั้งเดิมถูกสร้างขึ้นในยุคนอร์มัง เมื่อปี ค.ศ.
1147 แต่เสียหายอย่างยับเยินจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1908 ถูกบูรณะใหม่ขึ้นโดยอาร์คบิชอป 
Angelo Paino อีกสองครั้ง จนมีสภาพสวยงามดังปัจจุบัน จากนั้นมีเวลาอิสระให้ท่านเดินเล่นบริเวณจัตุรัส
แห่งนี้ 

17.00 น.  น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองเมสซิน่า  
18.00 น.  เรือออกจากท่าเทียบเรือเมสซิน่ามุ่งหน้าสู่ เมืองวาเลตต้า ประเทศมอลต้า 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
15 เม.ย. 63 วัลเลตตำ - เมดิน่ำ (ประเทศมอลต้ำ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองวัลเลตตา ประเทศมอลต้า   

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเมดิน่า (Mdina) เมืองยอดเขาที่น่าหลงใหล เป็นเมืองเล็กๆที่มีถนนคนเดินปราศจาก
รถยนต์และอาคารหินทรายที่สวยงามเก่าแก่  
น าท่านถ่ายรูปวิหารเซนต์ปอล (Cathedral of Saint Paul) ซึ่งเป็นอาคาร บาโรคอันงดงามที่ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวลอเรนโซกาฟ่าชาวมอลต้า วิหารแห่งนี้มีสัญลักษณ์มาดอนน่าอันทรงคุณค่าในศตวรรษที่ 12 
และผลงานศิลปะที่มีชื่อเสียงโดยจิตรกรชาวมอลต้าชื่อดัง Mattia Preti    
แวะถ่ายรูปพระราชวัง Palazzo Santa Sofia พระราชวังอันเก่าแก่อันยิ่งใหญ่ เป็นอาคารสมัยกลางที่ได้รับ
การเก็บรักษาไว้อย่างดี ผ่านชม Palazzo Vilhena  เป็นอนุสาวรีย์ที่งดงามซึ่งรวบรวมพิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของมอลต้าพร้อมด้วยการจัดแสดงผลงานทางธรณีวิทยาที่โดดเด่นรวมทั้งฟอสซิล
แมลงและสัตว์ต่างๆ   
ผ่านชม Palazzo Falson เป็นพระราชวังสมัยศตวรรษที่ 13 ที่เป็นของตระกูลขุนนางชาวมอลต้า ปัจจุบัน
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการตกแต่งอย่างประณีตในสไตล์ดั้งเดิมและมีงานศิลปะและของสะสมโบราณวัตถุที่
ยอดเยี่ยม ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองวัลเลตตา (Valetta) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย น าท่านเข้าชม พระราชวังแกรนด์มาสเตอร์ (Grand Master Palace) อดีตพระราชวังยุคศตวรรษที่ 16 ถือ

ครองโดย อุสตาจิโอ้ เดล มอนเต้ ญาติคนสนิทของผู้ครองแคว้นมอลต้านาม ฌองป์ เดอลา วาเลตเต้ แรกเริ่ม
เดิมทีถูกใช้เป็นสถานที่บัญชาการรบของอัศวินในยุคนั้น และภายหลังเสร็จสิ้นสงคราม ได้ถูกต่อเติมเป็น
พระราชวัง แต่แล้วถูกโอนย้ายเปลี่ยนมือเป็นสถานที่พ านักของผู้ปกครองจากประเทศอังกฤษในช่วงศตวรรษ
ที่ 19 และกลับมาถือครองโดยประเทศมอลต้าภายหลังประกาศเอกราชในปี ค .ศ.1964 และในปัจจุบันถูกใช้
เป็นอาคารรัฐสภาแห่งมอลต้า สถานที่ท างานของประธานาธิบดีแห่งมอลต้า ภายในตัวอาคารตกแต่งแบบนิโอ
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คลาสสิค และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมในบางส่วนที่จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ส าหรับจัดแสดงเรื่องราว
ประวัติศาสตร์และยุทโธปกรณ์ของอัศวินในอดีต  จากนั้นน าท่านชมเมืองหลวงของสาธารณรัฐมอลต้า ซึ่งได้
ตั้งชื่อเมืองตามชื่อของ Jean Parisot De La Valetta ผู้ซึ่งสามารถป้องกันการรุกรานเกาะมอลต้า จากออต
โตมานในปี ค.ศ.1565 เมืองวัลเลตตาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1980 
จากนั้นน าท่านชม สวนบารัคคา (Barracca Garden) สวนสวยที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ส่วนบุคคล แต่
ภายหลังได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมในปี ค.ศ.1824 ภายในสวนประกอบไปด้วย Upper Barracca และ 
Lower Barracca ในส่วน Upper นั้นได้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1661 โดยอัศวินชาวอิตาเลียน จากบริเวณสวนจะ
เห็นวิวของอ่าวแกรนด์ฮาร์เบอร์ได้ชัดเจน  
น าท่าน ถ่ายรูปกับวิหารเซนต์จอห์น (St. John’s Cathedral) สร้างโดยอัศวิน เซนต์จอห์นเพ่ือมอบเป็น
เกียรติแก่ผู้อุปถัมภ์เหล่าอัศวินทั้งหลาย ความพิเศษของวิหารแห่งนี้คือการ ออกแบบตกแต่งโดยสถาปนิกและ
ศิลปินชาวมอลต้าในช่วงศตวรรษที ่16 

                              
17.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองวัลเลตตา 
18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือวัลเลตตา เพ่ือมุ่งหน้าสู่ กรุงบาร์เซโลนา ประเทศสเปน 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
16 เม.ย. 63 At Sea 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

อิสระให้ทา่นพักผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ 
เลาจน์ หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบ  ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้า
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่
ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  :บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment :ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย 

   Sport and Activities :สระว่ายน้ า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness :ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
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ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
  หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
17 เม.ย. 63 บำร์เซโลนำ - ฌิโรนำ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น.  เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ บาร์เซโลนา ประเทศสเปน 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฌิโรนา (Girona) (ระยะทาง 102 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) หนึ่งใน
เมืองส าคัญของแคว้นคาตาลุญญา ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน ในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมัน 
ปัจจุบันเต็มไปด้วยบ้านเรือนหลากสีสันที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ าออนญา (Onyar River) มีชื่อเสียงจากการถูกใช้เป็น
ฉากหลักในการถ่ายท าเมือง Bravos และเมือง King’s Landing  ในการถ่ายท าซีรีย์ชื่อดัง Game of 
Throne ตั้งแต่ปี ค.ศ.2011  
น าท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่า (Old Town) ที่เต็มไปด้วยตรอกซอกซอยเล็กๆมากมาย เคยถูกใช้เป็นที่อยู่
อาศัยของชาวยิวเมื่อช่วงปี ค.ศ.982-1492   
น าท่านถ่ายรูปกับ วิหารซานต้ามาเรียแห่งฌิโรนา (Cathedral of Santa Maria de Girona) โบสถ์โรมัน
คาธอลิกโบราณ ก่อสร้างตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 11 แบบสไตล์โรมาเนสก์ มีการต่อเติมหลายยุคสมัย อาทิเช่น 
สไตล์โกธิคช่วงศตวรรษท่ี 13 และสไตล์บาโรคในภายหลังต้นศตวรรษท่ี 17 ก่อนจะเสร็จสิ้นเมื่อศตวรรษที่ 18 
ท าให้เป็นหนึ่งในโบสถ์ท่ีประกอบด้วยสถาปัตยกรรมหลากหลายที่มีความสวยงามอย่างลงตัว บริเวณด้านหน้า
โบสถ์เป็นบันไดสไตล์บาโรค ที่เป็นฉากถ่ายท าส าคัญของซีรี่ย์ Game of Throne  
จากนั้นแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์แห่งเซนต์เฟลิกส์ (Basilica de Sant Feliu) อีกหนึ่งโบสถ์ส าคัญที่มีขนาดใหญ่เป็น
ล าดับที่สองของเมืองฌิโรนาซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับวิหารซานต้ามาเรีย ใช้เวลาก่อสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่12-17 
ผ่านชมภายนอก อาราม  Monastery of Sant Pere de Galligants ส านักสงฆ์โบราณตั้งแต่ศตวรรษที่ 10  
จากนั้นชม The Steps of Sant Domenec อีกหนึ่งฉากถ่ายท าหนังส าคัญในย่านเมืองเก่าซึ่งเป็นขั้นบันได
สไตล์บาโรค  
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย   น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองบาร์เซโลนา (Barcelona)  
   (ระยะทาง 102 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)  

  จากนั้นน าท่านสู่ ถนนช้อปปิ้งสายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ย่านที่มีชื่อเสียงที่สุดของ
บาร์เซโลนาแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัย ถนนสายเล็กๆ ที่มีความยาวเพียง  1.2 กิโลเมตร
แต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือก
ซื้อสินค้าและเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม
ชั้นน าซึ่งมีร้าน ตั้งอยู่ตลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าอาทิ LOUIS VUITTON, 
CHANEL, GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ 

17.00 น.   น าท่านกลับสู่ท่าเทียบเรือบาร์เซโลนา 
18.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือบาร์เซโลนา เพ่ือมุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
18 เม.ย. 63 มำร์กเซย์  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น.  เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ (โพรวองซ์) ประเทศฝรั่งเศส 

 น าท่านเข้าชม โบสถ์นอเทรอดาม เดอลาการ์ด (Basilique Notre-Dame de la Garde) ที่ตั้งอยู่บนยอดเขา 
 โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นอย่างงดงามด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีรูปพระแม่มารีเป็นองค์ 

ประธาน เล่ากันว่าในสมัยก่อนคนแถบนี้มักมาขอพรกับพระนางเพ่ือให้การเดินเรือปลอดภัยและเมื่อเดินเรือ
ปลอดภัยกลับมาแล้วก็มักจะน าเอาเครื่องแขวนมาเป็นของแก้บน แต่เมื่อเวลาผ่านไปทางเทศบาลเมืองได้
ปรับปรุงให้สถานที่แห่งนี้เป็นอนุสรณ์สถานอันศักดิ์สิทธิ์และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่ อเสียงของเมือง
มารก์เซย์   
จากนั้นน าท่านเข้าชม วิหารมาร์กเซย์ (Marseille Catherdal) โบสถ์โรมันคาธอลิกที่ก่อสร้างใหม่ช่วงปลาย
ศตวรรษที่ 19 บนรากฐานของโบสถ์เดิมเมื่อยุคศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของ
ประเทศฝรั่งเศส หอระฆังมีความสูง 142 เมตร และภายในสามารถรองรับศาสนิกชนได้ถึง 3000 คน เป็น
หนึ่งในวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย  น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์มิวเซม (MUCEM Museum) หรือชื่อเต็มคือ Museum of European and  

Mediterranean Civilisations เปิดให้บริการครั้งแรกตั้งแต่ 7 มิ.ย. 2013 ในปีที่มาร์กซย์ได้ถูกมอบหมายให้
เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรป (European Capital of Culture) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้อุทิศให้กับอารยะ
ธรรมยุโรปและเมดิเตอร์เรเนียน ที่ผสมผสานของวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติในแถบเมดิเตอร์เรเนียนผ่าน
สังคมผ่านยุคสมัยตั้งแต่ในอดีตจนถึงยุคปัจจุบัน โดยมีคอลเลคชั่นวัตถัโบราณที่จัดแสดงมากกว่า 350,000 
ชิ้นภายในพิพิธภัณฑ์ เป้าหมายของพิพิธภัณฑ์คือการส่งเสริมมรดกทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็น
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สถานทีใ่ห้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วัฒนธรรมเกี่ยวกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 
จากนั้นได้เวลาสมควร อิสระให้ท่านช้อปปิ้งบริเวณถนนคนเดิน Rue Paradis และ Rue Grignan ก่อนน า
ท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ 

          
17.00 น.  น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ 
18.00 น.  เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือเจนัว 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
หมายเหตุ      ก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่ าวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวก าหนดล าดับ 
การน ากระเป๋าลง จากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จ าเป็นไว้ 
ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และ 
บัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวันรุ่งขึ้น ส าหรับท่านที่ต้องการช าระ 
ผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอิน 
โดยอัตโนมัติ 

19 เม.ย. 63 เจนัว - มิลำน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือเจนัว (อิตาลี) 

น าท่านเดินทางสู่  หนึ่งในช้อปปิ้งเอาท์เลทขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป SERRAVALLE Shopping Outlet 
(ระยะทาง 53 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เมืองมิลาน สถานที่รวมสินค้าแฟชั่นแบรนด์
เนมจากหลากหลายเมือง และจากดีไซเนอร์ชั้นน าระดับแถวหน้าของอิตาลี มีร้านค้าแฟชั่นและสินค้าต่างๆ
กว่า 180 ร้าน ทั้ง Versace, Dolce & Gabbana, Prada, Roberto Cavalli, Bulgari, Trussardi, Calvin 
Klein, Guess, Etro, Nike, Mariella Burani, Swarovski และอ่ืนๆอีกมากมาย โดยสินค้าแฟชั่นจะลดราคา
ตั้งแต่ 30% - 70% ตลอดปี อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน 
(Milan) (ระยะทาง 93 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย 
บ่าย น าท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือที่เรียกว่าดูโอโม่ (Duomo) เป็นมหาวิหารที่ใหญ่เป็นอับดับ

สอง รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรุงวาติกัน (เป็นมหาวิหารแบบโกธิคและใหญ่เป็นอันดับสามของ
ยุโรป) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1386 แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1813 ด้านนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีชื่อเรียกว่า 
"มหาวิหารเม่น" มีรูปสลักหินอ่อนจากยุคต่างๆ ประดับอยู่กว่าสามพันรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปปั้นทอง
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ขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่า   ด้านหน้าของมหาวิหารเป็นลานกว้าง เรียกว่า เปียซซ่า เดล ดูโอโม่ 
(Piazza Del Duomo) เป็นศูนย์กลางแหล่งชุมนุมของผู้คนมาทุกยุคสมัย   ด้านข้างของจตุรัสหน้าดูโอโม่ทาง
ทิศเหนือ จะเห็นทางเข้า กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล ศูนย์กลางการค้าที่หรูหราอลังการแห่งเมืองมิลาน 
อิสระให้ท่านถ่ายรูปและช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งมีจ าหน่ายมากมายในบริเวณ กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานู
เอล  หรือจะเลือกซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย (***ร้านค้าในยุโรปบางร้านอาจปิดให้บริการในวันอาทิตย)์ 

16.30 น.  น าท่านเดินทางสู่ สนามบินมิลาน (MXP) เพ่ือเชคอินและท า Tax Refund  
19.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินมิลาน สู่ สนามบินอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK1876 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.50 

ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่องบิน 
23.40 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่อง 
20 เม.ย. 63  กรุงเทพมหำนคร 
01.25 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 68 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ  
  อาหารค่ า และ อาหารเช้า 
15.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
 

ค ำแนะน ำ  ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ 
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่าน
ในภายหลัง 
              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน (งดแถมกระเป๋ำ) 11-20 เม.ย. 63 

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่ INSIDE)  ท่านละ 92,900 

อัพเกรดเป็นห้องพักแบบมีระเบียงทะเล (พักห้องคู่ Sea-View Balcony) ท่านละ 12,000 

พักเดี่ยวเพ่ิม ท่านละ (คิดท่ีห้องพักแบบ INSIDE ซึ่งเป็นราคาเริ่มต้น) 30,000 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ (รำคำยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่ำนั้น) 95,000-130,000 

ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักค่าใช้จ่าย (ผู้ใหญ่)  (ไม่รวมตั๋ว BKK-IST-BCN-IST-BKK) 20,000 

กรณีมีวีซ่าแล้วหรือไม่ต้องยื่นวีซ่า หักค่าใช้จ่าย ไม่รวมวีซ่ำ 

**รำคำอำจมีกำรปรับขึ้น - ลง ตำมรำคำน้ ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริง 
ที่สำยกำรบินประกำศปรับ และที่มีเอกสำรยืนยันเท่ำนั้น (คิด ณ วันที่  23 ก.ค. 2562) ** 
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แนะน ำและแจ้งเพื่อทรำบ 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 
 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.  
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือส ำรำญ (ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร) อัตรำนี้รวมถึง 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ 
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 
    ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ 
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
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 

เงื่อนไขกำรช ำระค่ำบริกำร 
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 45,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจองทัวร์ หรือ 
กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 60,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจองทัวร์ (ส ำหรับท่ำนที่พักเดี่ยว)  
พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทาง
ได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2.  ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 65 วันท าการ (ในช่วงปกติ) หรือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 75 วัน
ท าการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือ
ช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
กรณียกเลิก 
* ยกเลิก 120 วันท าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)  
* ยกเลิก 90-119 วันท าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ า 25% 
* ยกเลิก 60-89 วันท าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ า 50% 
* ยกเลิก 30-59 วันท าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ าเต็มจ านวน  
* ยกเลิก 08-29 วันท าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจ านวน 
* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วันท าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจ านวน 
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***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ท าการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่า
ในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม*** 

หมำยเหตุ :  
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผู้เดินทางต่ ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า 
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆ
เพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  
การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากท่ีสุด 
 การท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ การใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้น ท่านได้ท าการตกลงหรือแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระ มาแล้ว  หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 
 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา  
กรณีเดินทำงโดยลูกค้ำจัดกำรตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกค้าด าเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องด าเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความ
ล่าช้าหรือยกเลิกเท่ียวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 
ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระ 
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และใน
กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
(ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท าการ Refund ได้เท่านั้น) 
 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่า
ทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก 
บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ 
 เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
โรงแรมและห้อง 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 
ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะท าให้
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ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ 
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
กระเป๋ำเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น
ต้น กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ห้ามน าติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกท าการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันใน
ถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าข้ึนเครื่องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
สัมภำระและค่ำพนักงำนยกสัมภำระ 
 ส าหรับน้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งข้ึนกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิ์ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 
 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 
x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter) 
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้ 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนที่เกิน 
 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 
กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกรณีเกิดกำรสูญหำย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เข้ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน
จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่
แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 
 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่
บริษัททัวร์ได้จัดท าให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุ ก
ประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้น
เท่านั้น 
กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ 

 

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

VS010819 

Page 15 of 19  

เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก.. 
ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริมทั่วโลก 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 ส าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลา 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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* ส าหรบัผู้เอาประกันภัย ทีม่ีอายุ 75 ปขีึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยทีร่ะบไุว้ในตาราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจำ้หน้ำที่ ผู้ดูแลกำรจองทัวร ์ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง ไม่น้อยกวำ่ 1 
สัปดำห์  และกรุณำช ำระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกส่งรำยชื่อผู้เอำประกันภัยแล้ว 

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
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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 
 

เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำอิตำล ี(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ เพื่อขอยื่นวีซ่า
ล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย 

กรุณำจัดเตรียมเอกสำรดังต่อไปให้ครบตำมที่สถำนฑูตฯร้องขอ เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรพิจำรณำวีซ่ำ 
หำกติดขัดในเรื่องกำรจัดเตรียมเอกสำรในข้อใด โปรดสอบถำมเจ้ำหน้ำที่เพิ่มเติม  

หำกท่ำนต้องกำรเปลี่ยนแปลงคิวกรุ๊ปที่ได้มีกำรจองแล้ว ท่ำนอำจต้องช ำระค่ำคิวยื่นวีซ่ำ 2,200 บำทให้กับศูนย์ยื่นค ำร้อง 

 
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดอืนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พ้ืนฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัดห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้าม
ถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป 
 
 
 
 
 
 
 
3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืน ๆ  
4. ส าเนาบัตรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
6. สูติบัตร (ส าหรับเด็กต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 
- เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และให้
ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
- เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 
มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)   
- เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 
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บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)   
- กรณีพ่อและแม่หย่าร้าง หรือเสียชีวิต ต้องแนบใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร เพ่ือเป็นการยืนยัน 
- ให้แนบส าเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบส าเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่) 
8. หลักฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน เป็นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น** 
จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) โดย ไม่ต้องระบุวัน และประเทศที่
เดินทาง  
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีท่ีเป็นพนักงานบริษัทฯ : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง  เงินเดือน 
พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่าก าลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา พิมพ์เป็น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- กรณีเป็นแม่ค้า, ท าธุรกิจส่วนตัว, ท าอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ 
9. หลักฐานการเงิน (ส าคัญมาก เพราะสถานฑูตแจ้งกฎใหม่เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557)  
9.1ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น พร้อมหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร   (BANK 
CERTIFICATE) เป็นภาษาอังกฤษ **ต้องเป็นบัญชีเดียวกันเท่านั้น** 
- เงินฝากออมทรัพย์/ เผื่อเรียก/ สะสมทรัพย์  
(ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่ ากว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้าออกของเงินสม่ าเสมอ 
ห้ามท าการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!) 
- การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน และ ถ่ายส าเนาย้อนหลัง 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุดใน
บัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวันที่จะยื่นวีซ่า 7 วัน เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 3 กันยายน 2556 ส าเนาสมุดบัญชีที่ท่านต้องใช้ในการ
ยื่นวีซ่า ต้องปรับสมุด ณ วันที่  28 สิงหาคม 2556 หรือ หลังจากนั้น หากท่านปรับสมุดบัญชีก่อนหน้านั้น จะใช้เป็นเอกสาร
แสดงหลักฐานทางการเงินไม่ได้ สถานฑูตจะขอเอกสารเพ่ิมเติม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษัททัวร์ฯ เพ่ือ
เตรียมการล่วงหน้า และ ส่ง Fax สมุดบัญชีหน้าสุดท้ายที่ได้ท าการปรับสมุดมาให้ทางบริษัททัวร์ เพ่ือใช้ในการแนบเป็นเอกสาร
ยื่นวีซ่าต่อไปได ้
- การขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า พร้อมทั้งต้องระบุ จ านวน
เงินเป็นตัวเลขลงในหนังสือรับรองด้วย เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 3 กันยายน 2556  หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่
ใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2556 หรือ หลังจากนั้นเท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ  TO 
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) โดยไม่ต้องระบุวัน และประเทศที่เดินทาง 
 
 

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

VS010819 

Page 19 of 19  

(สถำนฑูตไม่รับพิจำรณำบัญชีกระแสรำยวันในทุกกรณี) 

Thank you for contacting VFS Italy Visa Application Centre. 
เนื่องจากสถานทูตได้แจ้งเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเอกสารด้านการเงินของผู้สมัครวีซ่าทุกประเภทโดย ผู้สมัครทุกคนที่ต้องการยื่นค าร้อง
ขอวีซ่าฯต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน 2 ประเภทคู่กันคือ หนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร ( Bank Certificate ) 
ซึ่งมีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันยื่นค าร้องวีซ่า พร้อมกับส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 7 วันนับจากวัน
ยื่นค าร้องขอวีซ่า โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น 

10.ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 
- จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น  
- หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน 
(พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ / (ปู่, ย่า, ตา, ยาย ไม่
สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้) 
- กรณีเป็นสามีภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้ 
o เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาอังกฤษ มาว่าอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน 
o กรณีมีลูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกิดของลูก แปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับแนบภาษาไทย 
o กรณีไม่มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ทะเบียนบ้านทั้งของสามีและภรรยา แปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับแนบภาษาไทย โดยทะเบียน
บ้านของทั้งสองต้องอยู่บ้านเดียวกัน 
- กรุณาแนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อก าหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยื่นวีซ่า 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งใน หนังสือ
รับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองค่าใช้จ่าย ด้วย 
 

(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี โปรดแนบบัญชีออมทรัพย์ หรือฝากประจ าเท่านั้น) 

 
 
 
 

ผู้เดินทำงที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทำงที่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำแล้ว ก่อนวันเดินทำง 
จะต้องช ำระค่ำเดินทำงส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพำะกรณีที่สถำนทูตปล่อยเลม่คืนมำแล้วเทำ่นั้น) 
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