
     

     

 

 
 
 

 

 

ลองเรือทะเลเมดเิตอรเรเนียน 10 วัน 7 คืน 

MSC MERAVIGLIA (เอ็มเอสซี เมอรราวิเกีย) เรือสําราญใหญที่สุดของยุโรป ป 2017 

โรม - ปาแลรโม - กาลยารี (ซารดิเนีย) - ปลมา เดอมายอรกา - บาเลนเซีย 

 มารกเซย - เจนัว - ปอรโตฟโน - โรม 

 
โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน (TK) (บินเขา - ออก โรม) 

(พิเศษ!! ราคานี้รวมทัวรพาเท่ียวทุกประเทศ ไมรวมคาวีซาเชงเกนและทิปตางๆ) 

 ขอสงวนสิทธิห์ากเรือมีการปรับเปลีย่นทาเทียบเรือ ซึ่งทางทัวรจะทําการแจงใหลูกคาทราบลวงหนาตอไป 
 

MSC MERAVIGLIA (เอ็มเอสซี เมอรราวิเกีย) 

เรือมีขนาด 167,600 ตนั จุผูโดยสารไดกวา 5,700 คน มีท้ังหมด 18 ชั้น 

 
เสนทางเดินเรือ MSC MERAVIGLIA 
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กําหนดการเดินทาง วันที่   13-22 ต.ค. 61         ราคา 81,900.- 
 

สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 แวะเปลีย่นเครื่องที่กรุงอิสตันบูล, ตุรกี - สนามบินฟูมิชโิน กรุงโรม อิตาลี - เมืองชวิิคตาเวคเคีย - ถายรูปปอมปราการไม

เคลิแองเจโล - เชคอินขึน้เรอืสําราญ MSC Meraviglia - อิสระพักผอนบนเรือ 

วันที่3 เรือเทยีบทา เมืองปารแลโม เกาะซิซลิี อิตาลี - เขาชมมหาวิหารมอนเรอาเล - ถายรูป Palazzo dei Normanni - 

ถายรูป Cappella Palatina - น้ําพุ Fontana della Vergogna - ถายรูปโบสถ La Matorana - กลับขึน้เรอืสาํราญ 

อิสระพักผอน 

วันที่4 เรือเทยีบทา กาลยาร ี(หมูเกาะซารดิเนีย) - เมืองบารูมิน ิ- เขาชมปอมปราการ ซู นูรากี - เกาะซารดิเนีย - ชมเมืองหลวง

กาลยาร ี- ถายรูป Bastione di Saint Remy และถายรูป Torre dell Elefante - กลับขึน้เรือสาํราญ อิสระพักผอน 

วันที่5  ชวงเชา อิสระพักผอน - ชวงบาย เรือเทียบทา ปลมา เดอ มายอรกา หมูเกาะมายอรกา - มหาวิหารเลอซู - ถายรูปมหา

วิหารแหงปลมา - กลับขึ้นเรือสําราญ อิสระพักผอน 

วันที่6 เรือเทยีบทา เมืองบาเลนเซีย - หอคอยตอรเรส เด เซอรานอซ - มหาวิหารซานตามาเรีย - ถายรูปสโมสรฟุตบอลบาเลน

เซีย - กลับขึน้เรือสาํราญ อิสระพักผอน 

วันที่7 ชวงเชาอิสระพักผอน - ชวงบาย เรือเทียบทา มารกเซย (โพรวองซ) ฝรั่งเศส - ซาลง เดอ โพรวองซ - แวะถายรูป 

Chateau de l'Emperi - เขาชมโบสถนอเทรอดาม เดอลาการด Basilique Notre Dame de la Garde - กลับขึน้เรือ

สําราญ อิสระพักผอน 

วันที่8 เรือเทยีบทา เจนัว อิตาลี - เมืองปอรโตฟโน - โบสถเซนตมารติน - ปราสาท และปอมปราการ Castello Brown - 

ถายรูปอนสุาวรยีของคริสโตเฟอร โคลัมบัส - ชมบรเิวณอาวเจนัว - ประภาคาร Lanterna - โบสถประจําเมือง - กลับขึ้น

เรือสาํราญ - รวมงานเลี้ยง Gala Dinner บนเรอืสําราญ 

วันที่9 อําลาเรือสําราญ จอดเทียบทาชิวิคตาเวคเคีย อิตาลี - กรุงโรม - เขาชมพิพิธภัณฑโดเรียพามพลิชิ - น้ําพเุทรว่ี - ยาน

บันไดสเปน - สนามบินฟูมิชโิน - แวะเปลีย่นเครื่องที่กรงุอิสตันบูล, ตุรกี 

วันที่10 กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
 

 

 

13 ต.ค. 2561  กรุงเทพมหานคร  

18.30 น. คณะพบเจาหนาที่และมัคคุเทศกไดที่ เคานเตอรเชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขาที่ 9 หรือ 10 อาคาร

ผูโดยสาร เคานเตอรสายการบินเตอรกิช แอรไลนส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.30 น. ออกเดินทางสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใชเวลาบินประมาณ 9.30 ช่ัวโมง) เพลิดเพลินกับ

ภาพยนตรหลากหลายกับ จอทีวีสวนตัวทุกที่น่ัง และสายการบินมีบริการ อาหารค่ําและอาหารเชา 
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14 ต.ค. 2561  อิสตันบลู - โรม - ชิวิคตาเวคเคีย 

04.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเที่ยวบินเปน TK 1861 อิสระใหทานไดชอปปงสินคาปลอด

ภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย 

08.15 น. ออกเดินทางจากอิสตันบูล สู สนามบินโรม ประเทศอิตาล ี(ใชเวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

09.55 น. เดินทางถึง สนามบินฟูมิชิโน กรุงโรมประเทศอิตาลี 

 นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองชิวิคตาเวคเคีย 

นําทานถายรูปกับปอมปราการไมเคิลแองเจโล (Forte Michelangelo) เปนปราสาทยุคโบราณสรางขึ้นในสมัย

ศตวรรษที่ 16 โดยมีการสรางกําแพงลอมรอบปราสาท เพ่ือใชเปนปอมปราการปองกันการรุกรานจากขาศึกใน

อดีต ปราสาทแหงน้ีสรางขึ้นใกลกับทาเรือและใชเปนปอมปราการดานหนาในการเรียกเก็บระวางเรือและภาษีใน

สมัยกอน โดยหอคอยตรงกลางปอมปราสาทแหงน้ีออกแบบโดยไมเคิล แองเจโล สรางในสมัยโรมันโบราณ โดย

ผนังของปอมปราการแหงน้ีมีความหนากวา 6 เมตร อิสระใหทานไดเก็บภาพความย่ิงใหญในการสรางปอม

ปราการที่ยังคงต้ังตระหงานในเมืองชิวิคตาเวคเคียแหงน้ี 

14.00 น. นําทาน เชคอินขึ้นเรือสําราญ MSC Meraviglia 

17.00 น. เรือสําราญเดินทางออกจากทาเทียบเรือชิวิคตาเวคเคีย มุงหนาสูทาเทียบเรือเมืองปาแลรโม 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

 
 

15 ต.ค. 2561  ปารแลโม (เกาะซิซิลี ประเทศอิตาล)ี 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

09.00 น. เรือจอดเทียบทาที่ เมืองปารแลโม (เกาะซิซิลี ประเทศอิตาลี) เมืองหลวงของแควนปกครองตนเองซิซิลี  ซึ่งเปน

เกาะใหญปลายรองเทาบูตของอิตาลี มีประวัติตอเน่ืองยาวนานกวา 4,000 ป เปนจุดยุทธศาสตรสําคัญแหงหน่ึง

ของยุโรปจึงตกเปนเปาหมายของการยึดครองจากชนชาติที่มีอํานาจเขมแข็งในชวงเวลาตางๆเริ่มต้ังแตกรีก โรมัน 

คารเทธ อาหรับ นอรมัง เยอรมัน ฝรั่งเศส และสเปน แตละชาติผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเขามาปกครองดินแดน

น้ีขณะเดียวกันก็ไดนําเอาศิลปวัฒนธรรมของตนเขามาดวย เกาะน้ีจึงมีสถาปตยกรรมและวัฒนธรรมที่

หลากหลายผสมผสานกันหากแตลงตัว นอกจากน้ียังอุดมไปดวยความงามทางธรรมชาติ ของทั้งชายหาด ทะเล 
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และภูเขาไฟ ดวยความที่อยูหางไกลออกมาจะสามารถสัมผัสไดถึงความเปนอิตาเลียนด้ังเดิม อยางที่              

หาไมพบอีกแลวตามเมืองใหญในอิตาลีภาคพ้ืนทวีป  

นําทาน เขาชมมหาวิหารมอนเรอาเล (Monreale Duomo) ที่ไดรับการยกยองวาเปนสุดยอดสถาปตยกรรมไบ

เซนไทนแหงหน่ึงของโลก สรางขึ้นโดยกษัตริยวิลเลี่ยมที่ 2 ผูปกครองดินแดนซิซิลี ในชวงป ค.ศ. 1060 ภายใน

วิหารทานจะไดพบกับความอลังการของโมเสกทอง ซึ่งวากันวาใชทองในการประดับประดาทั้งหมด 2,200 กก.

เลยทีเดียว นับเปนโบสถโมเสกที่ใหญอันดับ 2 ของโลก  รองจากโบสถเซนตโซเฟยที่ตุรกี และที่นาอัศจรรยคือ 

โมเสกที่เห็นทั้งหมดน้ีใชเวลาสรางแค 8 ปเทาน้ัน  

จากน้ันนําทานถายรูปกับ Palazzo dei Normanni อดีตราชวังของกษัตริยนอรแมน ปจจุบันใชเปนสภาทองถิ่น

ประจําเมือง  

 
 นําทานแวะถายรูป Cappella Palatina โบสถสวนพระองคของกษัตริยโรเจอรที่ 2 พระราชาซึ่งเคยไดช่ือวามี

ฐานะล่ําซําที่สุดในยุโรป โดยโบสถน้ียังถือเปนตนแบบของวิหาร Monreale ที่สรางขึ้นในอีก 40 ปใหหลังดวย 

หลังคาโดมประดับดวยโมเสกทองรูปพระเยซูและเทวดาทั้งแปด  

นําทานชม นํ้าพุ Fontana della Vergogna นํ้าพุแกะสลักสไตลไฮเรเนอซองสซึ่งสั่งทําจากเมืองฟลอเรนซ 

หลังจากน้ันแวะ ถายรูปกับ โบสถ La Matorana โบสถสไตลไบเซนไทนประดับประดาดวยโมเสกทอง แตบริเวณ

ทางเขาเปนสถาปตยกรรมแบบบาร็อค และแวะถายรูปกับ โบสถ San Cataldo โบสถซึ่งสรางขึ้นในสมัยป ค.ศ. 

1160 แตการกอสรางก็ตองหยุดชะงักลงเมื่อผูลงทุนทรัพย เสียชีวิตลง จึงมีสภาพเปลือยเปลาดูคลาสสิกตามสไตล

โบสถทองถิ่น 

13.00 น. นําทานเดินทางสู ทาเทียบเรอืปารแลโม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

15.00 น.  เรือเดินทางออกจากทาเรือปารแลโม เพ่ือมุงหนาสู ทาเรือกาลยารี (ซารดิเนีย) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

16 ต.ค. 2561  กาลยารี (หมูเกาะซารดิเนีย) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

09.00 น. เรือจอดเทียบทาที่ ทาเทียบเรือกาลยารี Cagliari (หมูเกาะซารดิเนีย)  

10.00 น. นําทานเดินทางสู เมืองบารูมินิ (Barumini) ซึ่งเปนที่ต้ังของแหลงอารยธรรมเกาแกกวา 3,800 ปของชาวนูรากี 

ซึ่งเปนชนเผาที่มีมาต้ังแตกอนยุคประวัติศาสตร ชนเผาน้ีมีสรางที่อยูอาศัยจากหิน จึงทําใหซารดีเนียนมีหอหินอยู

กระจัดกระจายทั่วเกาะ  
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  นําทาน เขาชมปอมปราการ ซู นูรากี (Fortress of Su Nuraxi) ซึ่งไดรับการคุมครองจากองคการยูเนสโก ให

เปนสถานที่อันทรงคุณคาแหงเกาะซารดิเนีย นําทานเที่ยวชมความมหัศจรรยในการดํารงชีพของชาวนูรากียุค

กอนประวัติศาสตร ไดเวลาอันสมควร นําทานกลับสู เมืองกาลยารี 

 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 

บาย นําทานเที่ยวชมความงามของ เกาะซารดิเนีย (Sardinia) เกาะใหญเปนอันดับสองในทะเลเมดิเตอรเรเนียน รอง

จากเกาะซิซิลี เปนหน่ึงในรัฐอิสระที่ปกครองตนเองของอิตาลี ต้ังอยูทางตอนใตของเกาะคอรซิกา ซึ่งเปนเกาะ

อาณานิคมของฝรั่งเศส เกาะซารดิเนียเรียกไดวาเปนอีกเกาะสวรรค ในทะเลเมดิเตอรเรเนียน มีเมืองหลวงคือ 

กาลยารี (Cagliari)  

  นําทานเที่ยว ชมเมืองหลวงกาลยารี ที่ไดรับการขนานนามวา “ไขมุกแหงทะเลเมดิเตอรเรเนียน” นําทานเขาชม

มหาวิหารซานตามาเรีย (Cathedral of Santa Maria) ซึ่งเปนมหาวิหารใหญประจําเมืองกาลยารี 

 จากน้ันนําทานถายรูปกับ Bastione di Saint Remy และ ถายรูปกับ Torre dell Elefante อิสระใหทานไดเก็บ

ภาพและเดินเลนในเมอืงกาลยารี 

 
17.00 น. นําทานเดินทางสูทาเทียบเรือกาลยารี 

18.00 น. เรือออกเดินทางจากทาเทียบเรือ กาลยารี มุงหนาสูทาเทียบเรือชิวิคตาเวคเคีย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

17 ต.ค. 2561  ปลมา เดอ มายอรกา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

อิสระใหทานพักผอน บนเรือสําราญหรูตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเลนใน     คลับ 

เลาจน หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ ไมวาจะเปนชอปปงที่รานขายสินคาปลอด

ภาษีบนเรือ (Duty Free) และสวนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ทาน

สามารถเลือกใชบริการบนเรือสําราญ เชน 

Public Room  : บารและเลาจน หองสมุด หองอินเตอรเนต 

Entertainment  : ชมโชวพิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกน่ังเลนในคลับ เลาจน บารตางๆ 

   หลากหลาย สไตล คาสิโน ดิสโกเธค หองเลนเกม 

Sport and Activities : สระวายนํ้า สปอรทคอรท ฟตเนต มินิกอลฟ 

Spa and Wellness  : หองสปา หองสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมายเรือ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 
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 อิสระใหทานพักผอน บนเรือสําราญหรูตามอัธยาศัย 

15.00 น. เรือจอดเทียบทาที่ ทาเรือปลมา เดอ มายอรกา (Palma de Mallorca) หมูเกาะมายอรกา (Mallorca) หมูเกาะ

แสนสวยในประเทศสเปน ซึ่งต้ังอยูในทะเลเมดิเตอรเรเนียน เปนเกาะใหญที่สุดในหมูเกาะแบลีแอริก เมืองหลวง

ของเกาะคือเมืองปลมา เมืองซึ่งเปนจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวในวันหยุดที่ไดรับความนิยมมาก 

นําทานเดินทางสู มหาวิหารเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) โบสถสไตลโกธิคโรมันคาทอรลิค 

คูบานคูเมืองของเกาะมายอรกา สรางขึ้นตามบัญชาของกษัตริยเจมสที่ 1 แหงอารากอนในป ค.ศ. 1229 และ

เสร็จสิ้นใน ป ค.ศ.1601 โดยใชเวลารวม 370 ปในการกอสราง และไดมีการปรับปรุงตามแบบฉบับของอันโตนิโอ 

เกาด้ี สถาปนิกและผูออกแบบผูมีช่ือเสียงแหงเมืองบารเซโลนาในชวงระหวางป ค.ศ.1901-1914  

นําทานถายรูปกับมหาวิหารแหงปลมา ชมความงามของสถาปตยกรรมสไตลโกธิคโรมันที่ตกแตงดวย

สถาปตยกรรมที่สวยงาม ตกแตงดวยกระจกลายสีที่ใหญที่สุดในโลกอีกดวย 

18.00 น. นําทานเดินทางสู ทาเทียบเรอืปลมา เดอ มายอรกา 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

***สําหรับทานที่ประสงคจะลงจากเรือเพื่อเดินเลนที่ปลมา*** อิสระใหทานเดินเที่ยวชมเมืองในยามราตรี 

บริเวณใกลทาเรือจะมีถนนเลียบหาด ยาน Paseo Maritimo ซึ่งเต็มไปดวยแสงสียามค่ําคืน บริเวณรอบๆทานจะ

พบกับรานอาหาร รานกาแฟ และสถานบันเทิงยามค่ําคืน 

23.00 น. เรือออกเดินทางจากทาเทียบเรือปลมา เดอ มายอรกา เพ่ือมุงหนาสู กรุงบาเลนเซีย ประเทศสเปน 

18 ต.ค. 2561   บาเลนเซีย 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

09.30 น. เรือจอดเทียบทาที่เมืองบาเลนเซีย ประเทศสเปน 

10.30 น. นําทานเที่ยวชม เมืองบาเลนเซีย หรือ เมืองวาเลนเซีย (Valencia) เปนเมืองหลวงของแควนบาเลนเซียและ

จังหวัดบาเลนเซีย เปนแควนปกครองตนเองที่ต้ังอยูทางตอนกลาง ตะวันออกเฉียงใตของประเทศสเปน  เมืองบา

เลนเซีย ต้ังอยูบนฝงแมนํ้าตูเรีย (Turia River) เปนเมืองที่มีขนาดใหญเปนอันดับที่ 3 ของประเทศสเปน และยัง

เปนที่ต้ังของสโมสรฟุตบอลที่มีช่ือเสียงคือ สโมสรฟุตบอลบาเลนเซีย (Valencia Club de Futbol) รูจักกันในช่ือ 

บาเลนเซีย หรือ ไอคางคาว เปนสโมสรฟุตบอลอาชีพของประเทศสเปนที่มีช่ือเสียง  ในชวงกลางทศวรรษที่ 

1990 เมืองบาเลนเซียไดกลายเปนศูนยกลางประวัติศาสตรที่ใหญที่สุดอีกแหงหน่ึงของสเปน อีกทั้งยังเปน

ศูนยกลางอุตสาหกรรม วัฒนธรรม และการทองเที่ยวที่มีความสําคัญมากที่สุดแหงหน่ึง ในอดีตเมืองบาเลนเซีย

เปนหน่ึงในเมืองที่เกาแกที่สุดในสเปน ที่ถูกกอต้ังขึ้นในสมัยโรมันภายใตช่ือ "Valentia Edetanorum"  

นําทานเขาชม หอคอยตอรเรส เด เซอรานอซ (Torres de Serranos) เปนปอมปราการเมืองยุคกลางที่ต้ังอยู

ประมาณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเขตเมืองเกา  หน่ึงในสิบสองประตูของกําแพงเมืองโบราณเมืองบาเลนเซีย 

ซึ่งปจจุบันเหลือเพียงสองประตูเทาน้ัน เปนหน่ึงในอนุสรณสถานที่ไดรับการอนุรักษเอาไวดีที่สุด และยังเปนเสน

แบงระหวางเขตเมืองเกาและเมืองใหม  
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จากน้ันนําทานเขาชม มหาวิหารซานตามาเรีย (Santa Maria Cathedral)  มหาวิหารที่ต้ังอยูบริเวณใจกลาง

จัตุรัสมาเรียในเมืองเกาที่ถูกรายลอมไปดวยเหลาอาคารสําคัญๆมากมาย สรางขึ้นในป ค.ศ. 1238 เปนสไตล

ผสมผสานระหวางโรมาเนสก, เรอเนอซองส, นีโอคลาสสิก, และบาโรค เขาดวยกัน ดานในตัววิหารจะมีรูปวาด

บอกเลาเรื่องราวของพระเยซู ซึ่งวาดขึ้นโดยศิลปนช่ือดังจากกรุงวาติกัน ฟรานเชสโก โกยา สวนดานขางวิหารจะ

เปน เอล มิกูเลต (El Miguelete) หอระฆังที่ถูกสรางขึ้นในปค.ศ. 1381 ติดกันเปนโบสถแมพระ นักบุญอุปถัมภ

ประจําเมือง ตลอดสองขางทางมี  ภัตตาคาร, บาร, รานกาแฟ  และรานขายของที่ระลึกมากมาย กลางจัตุรัสจะมี

นํ้าพุผูหญิง 8 คน และรูปปนผูชายอยูตรงกลาง ซึ่งหมายถึงคลองทั้ง 8 และแมนํ้า 1 สายซึ่งอยูรายลอมเมืองน้ี

น่ันเอง อิสระใหทานเดินเลนและเก็บภาพความสวยงามของเมืองเกาตามอัธยาศัย 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น (เมนูขาวผัดสเปน) 

บาย นําทานแวะถายรูปกับสนามกีฬาของสโมสรช่ือดังแหงเมืองบาเลนเซีย สโมสรฟุตบอลบาเลนเซีย (Valencia 

Club de Futbol) หรือจะเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกจากสโมสรฟุตบอลตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานสูยาน

ถนนชอปปง (walking street) อิสระใหทานไดชอปปงสินคาไดตามอัธยาศัย 

15.00 น.  นําทานกลับสูทาเทียบเรือบาเลนเซีย 

16.00 น. เรือเดินทางออกจากทาเรือบาเลนเซีย เพ่ือมุงหนาสูทาเทยีบเรือมารกเซย  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

19 ต.ค. 2561  มารกเซย - ซาลง เดอ โพรวองซ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

อิสระใหทานพักผอน บนเรือสําราญหรูตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเลนใน     คลับ 

เลาจน หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ ไมวาจะเปนชอปปงที่รานขายสินคาปลอด

ภาษีบนเรือ (Duty Free) และสวนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ทาน

สามารถเลือกใชบริการบนเรือสําราญ เชน 

Public Room  : บารและเลาจน หองสมุด หองอินเตอรเนต 

Entertainment  : ชมโชวพิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกน่ังเลนในคลับ เลาจน บารตางๆ 

   หลากหลาย สไตล คาสิโน ดิสโกเธค หองเลนเกม 

Sport and Activities  : สระวายนํ้า สปอรทคอรท ฟตเนต มินิกอลฟ 

Spa and Wellness  : หองสปา หองสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมายเรือ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 
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12.00 น. เรือจอดเทียบทา ณ ทาเทียบเรือมารกเซย (โพรวองซ) ประเทศฝรั่งเศส 

 นําทานเดินทางสู ซาลง เดอ โพรวองซ (Salon de provence) (ระยะทาง 51 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 

ชม.) เมืองเกาแกอีกเมืองหน่ึงของโพรงวองซ ซึ่งต้ังอยูระหวางเมืองมารกเซย และเมืองเอ็กซอองโพรวองซ     

นําทานเดินชมเมืองเกา ซึ่งยังคงกลิ่นอายของอารายธรรมยุคศตวรรษที่ 17 ไดเปนอยางดี  เริ่มจากจัตุรัส 

Crousillat (Place Crousillat)  ตอไปยังศาลาวาการประจําเมือง (City Hall) และผานชมบานของนอสตราดา

มุส (ปจจุบันเปดเปนพิพิธภัณฑประวัติศาสตร) หรือ มีแชล เดอ นอสทรดาม (Michel de Nostredam)  นัก

โหราศาสตรช่ือดังของโลก ผูซึ่งใชชีวิตในบ้ันปลาย ณ เมืองน้ีกวา 19 ปกอนสิ้นชีวิตลง  

จากน้ันนําทาน แวะถายรูปกับ Chateau de l'Emperi ปอมปราการก่ึงปราสาทยุคศตวรรษที่ 9 ซึ่งอดีตเปนที่

พํานักของขุนนางประจําเมืองหรือผูครองเมือง ไมวาจะเปน อารคบิชอปแหง Arles  รวมถึงจักรพรรดิโรมันอัน

ศักด์ิสิทธ์ิ ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางกลับสู เมืองมารกเซย (ระยะทาง 51 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 

ชม.)  

นําทาน เขาชมโบสถนอเทรอดาม เดอลาการด (Basilique Notre-Dame de la Garde) ที่ต้ังอยูบนยอดเขา 

โบสถแหงน้ีสรางขึ้นอยางงดงามดวยรูปแบบสถาปตยกรรมที่เปนเอกลักษณ โดยมีรูปพระแมมารีเปนองคประธาน 

เลากันวาในสมัยกอนคนแถบน้ีมักมาขอพรกับพระนางเพ่ือใหการเดินเรือปลอดภัยและเมื่อเดินเรือปลอดภัยกลับ

มาแลวก็มักจะนําเอาเครื่องแขวนมาเปนของแกบน แตเมื่อเวลาผานไปทางเทศบาลเมืองไดปรับปรุงใหสถานที่

แหงน้ีเปนอนุสรณสถานอันศักด์ิสิทธ์ิและกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงของเมืองมารกเซย   

จากน้ันนําทานชมบริเวณทาเรือ Le Vieux Port เปนทาเรือเกาแกของเมืองมารกเซย บริเวณทาเรือแหงน้ีเปนที่

รูจักกันในนามประตูสูเมดิเตอรเรเนียน สมัยโบราณก็ยังเคยเปนศูนยกลางเศรษฐกิจที่สําคัญในการคาขายระหวาง

ประเทศแถบชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียนและประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศส 

 
18.00 น. นําทานเดินทางสูทาเทียบเรือมารกเซย 

19.00 น. เรือออกเดินทางจากทาเทยีบเรือมารกเซย มุงหนาสูทาเทียบเรือเจนัว 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

20 ต.ค. 2561  เจนัว - ปอรโตฟโน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

09.00 น. เรอืจอดเทียบทาที่ ทาเรือเจนัว (อิตาลี) 
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 นําทานเดินทางสู เมืองปอรโตฟโน (Portofino) เมืองทาแหงชายทะเลเมดิเตอรเรเนียนที่มีช่ือเสียงในระดับโลก 

ซึ่งต้ังอยูในเขต จังหวัดของเจนัว ที่ถูกลอมรอบดวยทาเรือเล็กๆ จนไดรับการขนานนามวาเปน "สวรรคแหงเมือง

ทา" เมืองปอรโตฟโน เปนเมืองเล็กๆ ทีแ่สนนารัก ภายในตัวเมืองประกอบไปดวยดวยบานเรือนหลากสีสัน ซึ่งต้ัง

เบียดเสียดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุม โอบลอมอาวที่มี เรอืยอรช (Yatch )จอดเต็มไปหมด  

นําทานชมความงดงามของ โบสถเซนตมารติน (St. Martin) ซึ่งสรางขึ้นในศตวรรษที่ 12 โดยตัวโบสถน้ันมีขนาด

ที่ไมใหญโต แตก็มีความสวยงามมากพอสมควร  

จากน้ันนําทานชมความยิ่งใหญของ ปราสาทและปอมปราการ Castello Brown ซึ่งสรางมาต้ังแตสมัยศตวรรษ

ที่ 16 ในอดีตเคยใชเปนปอมปราการปองกันขาศึก แตปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ และยังปนจุดชมวิวที่สวยงามอีก

แหงของเมืองอีกดวย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

 
บาย นําทานเดินทางกลับสูเมืองเจนัว นําทานแวะถายรูปกับ อนุสาวรียของคริสโตเฟอร โคลัมบัส นักเดินเรือช่ือดังกอง

โลก และเปนชาวยุโรป  คนแรกที่คนพบทวีปอเมริกา ซึ่งถือกําเนิด ณ เมืองเจนัวแหงน้ี  

 นําทานชมบริเวณอาวเจนัว อันเปนทาเทียบเรือสําราญ เรือยอชทหรู เรือใบสีขาวละลานตา และยังคงมีเรือ

โบราณจําลองขนาดยักษ สลักเสลาดวยรูปปนอันวิจิตรคลายยํ้าเตือนใหระลึกถึงความสําเร็จอันย่ิงใหญของ

ชาวเมืองเจนัวคนน้ี 

  นําชมประภาคาร Lanterna สูงตระหงาน ที่สรางมาต้ังแตป ค.ศ.1543 เปนฉากหลัง 

  นําทานเขาชม โบสถประจําเมือง หรือ ดูโอโม (Genoa Duomo) ที่สรางขึ้นในแบบโรมันเนสคและโกธิคสมัย

ศตวรรษที่ 12-14 และนํ้าพุกลางเมือง จากน้ันนําทานเย่ียมชมและชอปปงที่ เปยซซา เฟรรารี่ ซึ่งสถานที่แหงน้ี

เคยเปนบริเวณที่โคลัมบัสเคยอาศัยอยูเมื่อครั้งตอนเด็กๆ จากน้ัน อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม 

Louis Vuitton, GUCCI และของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

17.00 น. นําทานเดินทางสู ทาเรือเจนัว  

18.00 น. เรือออกเดินทางจากทาเทียบเรือเจนัว เพ่ือมุงหนาสูทาเรือซวิิตาแวคเซีย ประเทศอิตาล ี

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

 วันน้ีจะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ใหทานไดแตงตัวสวยงามรวมงานเลี้ยงในค่ําคนืน้ี 

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

หมายเหตุ      กอนเรือกลับเทียบทาในค่ําวันน้ีทานจะไดรับปายผูกกระเปาสีตางๆ ซึ่งเปนตัวกําหนดลําดับการนํากระเปาลง 
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 จากเรือ ทานจะตองจัดกระเปาใบใหญวางไวหนาหอง โดยแยกขาวของเครื่องใชที่จําเปนไวในกระเปาเดินทางใบ

เล็ก เพราะเจาหนาที่ของเรือจะมาเก็บกระเปาใบใหญของทานไปต้ังแตกลางดึก และบัญชีคาใชจายตางๆ จะถูก

สงมาใหทานตรวจเช็คกอนทําการชําระในวันรุงขึ้น สําหรับทานที่ตองการชําระผานบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะ

ชารจคาใชจายผานบัตรเครดิตที่ทานไดใหหมายเลขไวในวันที่ทานเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

21 ต.ค. 2561  ซิวิคตาเวคเคยี - โรม  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

07.00 น. เรือเทียบทา ณ ทาเทียบเรือ ชิวิคตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี 

08.00 น. นําทานเดินทางสู กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงอันย่ิงใหญของจักรวรรดิโรมันซึ่งมีอายุเกาแกกวา 2,000 ป        

นําทาน เขาชมพิพิธภัณฑโดเรียพามพิลิช (Palazzo Doria Pamphilj Gallery) สวนหน่ึงของพระราชวังพามพิ

ลิช (Palazzo Pamphilj) หน่ึงในพระราชวังแหงกรุงโรม ซึ่งต้ังอยูบริเวณจัตุรัสปอาซซาโนวานา (Piazza 

Novana) พระราชวังน้ีถูกสรางขึ้นชวง ค.ศ.1644-1650 จากน้ันถูกใชเปนที่พํานักของทานทูตแหงประเทศ

บราซิลเมื่อชวง ค.ศ.1920 จนกระทั่งปจจุบัน นําทานชม งานจัดแสดงศิลปะภายในพิพิธภัณฑซึ่งเปนคอลเลคช่ัน

ที่หาดูไดยาก ตอดวย The Apartment สถานที่ซึ่งครั้งหน่ึงเคยเปนที่พํานักของเจาชาย โดเรีย พามพิลิช ในชวง

กลางศตวรรษที่ 17 ซึ่งภายในตกแตงไวอยางเรียบหรูตามสไตลอิตาเลี่ยน อิสระใหทานชมภายในพิพิธภัณฑ 

 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บาย  นําทานชม นํ้าพุเทรว่ี (The Trevi Fountain) นํ้าพุที่เหลานักทองเที่ยวนิยมมาโยนเหรียญอธิษฐานเพ่ือใหได

กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง  

 จากน้ันนําทานสู ยานบันไดสเปน (Spanish Step) แหลงนัดพบของชาวโรมและนักทองเที่ยวทั่วโลก เปนจัตุรัสที่

มีอาคารสวยงามและจําหนายสินคาแบรนดเนมตางๆ อิสระใหทานชอปปงสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ Louis 

Vuitton, Prada, Dior, Chanel และอ่ืนๆอีกมากมาย หรือจะเลือกเก็บภาพบรรยากาศใจกลางเมืองบริเวณ 

บันไดสเปน ใหทานสัมผัสบรรยากาศเมืองหลวงของอิตาลี อิสระใหทาน ชอปปงแบบเต็มอ่ิม  

16.30 น. นําทานเดินทางสู สนามบินฟูมิชิโน (FCO) เพ่ือเชคอินและทํา Tax Refund  

19.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินฟูมิชิโน สู สนามบินอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK1864 (ใชเวลาบินประมาณ 2.50 

ช่ัวโมง) สายการบินมีบริการอาหาร เครื่องด่ืม และพักผอน บนเครื่องบิน 

23.25 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่อง 

22 ต.ค. 2561  กรุงเทพมหานคร 

01.25 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 68 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ  
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 อาหารค่ํา และ อาหารเชา 

14.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

คําแนะนํา  สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเปนตองซื้อต๋ัวเครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกต๋ัวเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ หรือซื้อต๋ัวรถไฟ 

หรือซื้อต๋ัวรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร และตารางเวลาการ

เดินทางของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพ่ือเปนการปองกัน มิใหเกดิขอผิดพลาดขึ้นกับทาน

ในภายหลัง 

              ทั้งน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาวมายัง 

สนามบินที่ทรปิเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ 
 

 

อัตราคาบรกิาร ตอทาน งดแถมกระเปา ไมรวมคาธรรมเนียมวีซา 13-22 ต.ค. 2561 

ราคาผูใหญ (พักหองคู INSIDE) หรือ พัก 3 ทาน ทานละ 81,900 

อัพเกรดเปนหองพักแบบมีหนาตาง (พักหองคู Ocean View) ทานละ 5,000 

อัพเกรดเปนหองพักแบบมีระเบียงทะเล (พักหองคู Sea-View Balcony) ทานละ 10,000 

พักเด่ียวเพ่ิม ทานละ (คิดที่หองพักแบบ INSIDE ซึ่งเปนราคาเริ่ม) 25,000 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)  77,900 

เด็กทารก อายุไมเกิน 2 ป (นับอายุจนถึงวันเดินทางกลับ) 29,900 

ช้ันธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ (ราคายนืยันไดก็ตอเม่ือที่นั่ง confirm เทานั้น) 85,000-110,000 

ไมเอาต๋ัวเครื่องบินหักคาใชจาย (ผูใหญ)  (ไมรวมต๋ัว BKK-IST-FCO-IST-BKK) 22,000 

กรณีมีวีซาแลวหรือไมตองยื่นวีซา หักคาใชจาย ไมรวมวีซา 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น - ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แตจะปรับตามความเปนจริง 

ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทาน้ัน (คิด ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561) ** 

ขอแนะนําและแจงเพ่ือทราบ 

 กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกต๋ัวแลว ไมสามารถขอคนืเงินได และไมสามารถเปลีย่นวันเดินทางได 

 กระเปาเดินทางเพ่ือโหลด ทานละ 1 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 20 กก. กระเปาถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) นํ้าหนักไมเกิน 7 กก.  

โปรแกรมทองเที่ยวลองเรือสําราญ (ตามที่ระบุไวในรายการ) อัตราน้ีรวมถึง 

 ต๋ัวเครื่องบินไป-กลับช้ันนักทองเที่ยวโดยสายการบินเตอรกิช แอรไลนส (กระเปาเดินทาง นน. ไมเกนิ 20 กก./ทาน) 

 คาภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ามัน, คาประกันภัยทางอากาศ 

 คาประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

คารักษาพยาบาลหลังกลับจากตางประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไมครอบคลุมผูที่อายุเกิน 85 ป) 
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 คาภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  

 คาอาหารทุกมื้อตามระบุ, คาพาหนะ หรือรถรับ-สง ระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที ่

 เจาหนาที่ (ไกดไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อัตรานี้ไมรวมถึง 

 คาวีซาเชงเกน ประมาณ 2,800 - 3,000 บาท 

 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 2 ยูโร / ทาน / วัน (คิดเปน 10 วัน เทากับ 20 ยูโร) ประมาณ 800 บาท จะทําการเรยีก

เก็บจากยอดเต็มในอินวอยซ 

 คาบริการเรือ (Service Fee) ทานละ EUR 70 ซึ่งเรือจะชารตเขาครุยสการด 

 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด คาโทรศัพท-แฟกซ และคาใชจายอ่ืนๆที่ไมไดระบุในรายการ 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 

เพื่อประโยชนของผูเดินทาง โปรดศึกษาเงือ่นไขการจองทัวร และการยกเลิกทัวร ทีร่ะบุในรายการทั้งหมด 

หลังจากทานทําการจองทัวรแลว ทางบรษิัทฯจะถือวาทานเขาใจ และพรอมปฏิบติัตามเงื่อนไขดังกลาว 
 

เงื่อนไขการชาํระเงนิ 

1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 35,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร หรือ  

   ชําระคามัดจําทัวร 50,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร (สําหรับผูเดินทางพักเด่ียว)  

   พรอมสงสําเนาหนา หนังสือเดินทาง(ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถ 

   เดินทางไดเลย) และหลักฐาน  โอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423 

2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 65 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร 

หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (ซึ่งเปนไปตามกฎของเรือสําราญ) (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคาร

ถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)  

กรณียกเลิก 

* ยกเลิก 120 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง (ไมมีคาใชจาย)  

* ยกเลิก 90-119 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคามัดจํา 25% 

* ยกเลิก 60-89 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคามดัจํา 50% 

* ยกเลิก 30-59 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคามดัจําเต็มจํานวน  

* ยกเลิก 08-29 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคาใชจายเต็มจํานวน 

* ยกเลิก นอยกวา 7 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคาใชจายเต็มจํานวน 

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร หลังไดทําการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว บรษิัทขอสงวนสทิธ์ิในการนําเลมพาสปอรตไปยกเลิกวีซา

ในทุกกรณ ีไมวาคาใชจายในการย่ืนวีซาจะรวมหรือแยกจากรายการทัวรก็ตาม*** 

หมายเหตุ :  

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา 20 ทาน โดยจะแจงให ผูเดินทางทราบ

ลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง 
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 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวใดๆที่ปดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ทองเที่ยว

อ่ืนๆเพ่ือทดแทนเปนลําดับแรก หรือคืนคาเขาชมแกคณะผูเดินทางแทน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทวง  ภัยธรรมชาติ  การกอจราจล  อุบัติเหตุ  ปญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคํานึงและรักษา

ผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากที่สุด 

 การทองเที่ยวน้ีเปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่

ทานปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบริการที่ทางทัวรจัดให ยกเวน ทานไดทําการตกลงหรือแจงใหทราบกอนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฎิเสธวีซาและจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระ มาแลว  หากทาน

ถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเน่ืองจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขาเมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บคาธรรมเนียมวีซา และไมคืนทกุกรณี 

 ในกรณีทีท่านจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธ์ิที่จะ ไมรับผิดชอบ หากทาน

ถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคธรรมดา  

กรณีเดินทางโดยลูกคาจัดการต๋ัวเครื่องบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลูกคาดําเนินการเรื่องต๋ัวเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคาตองดําเนินการมาพบคณะทัวร

ดวยตัวเอง และตองรับผิดชอบคาใชจายในการมาพบคณะใหญดวยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญเกดิความ

ลาชาหรือยกเลิกเที่ยวบินอันดวยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ต๋ัวเครื่องบิน 

 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ หากทานตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ 

คาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และ

ในกรณีที่ยกเลกิการเดินทาง ถาทางบริษัทไดออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เทาน้ัน (ในกรณีที่ต๋ัวเครื่องบินสามารถทําการ Refund ไดเทาน้ัน) 

 ทานที่จะออกต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพ่ือขอคํายืนยันวา

ทัวรน้ันๆ ยืนยันการเดินทาง แนนอน หากทานออกต๋ัวภายในประเทศโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงาน แลวทัวรน้ัน

ยกเลิก บริษัทฯไมสามารถรบัผิดชอบคาใชจายใดๆที่เกี่ยวของกับต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศได 

 เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจงแลวขางตน 

โรงแรมและหอง 

 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู ( TWN/DBL ) ในกรณทีี่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะทํา

ใหทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการ หรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรป จะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบทีม่อุีณหภมิตํ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบรกิาร

ในชวงฤดูรอนเทาน้ัน 

 ในกรณีทีม่ีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
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กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กที่จะถือขึน้เครื่องบิน เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เปน

ตน กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลช่ัน นํ้าหอม ยาสฟีน เจล สเปรย และเหลา เปนตน จะถูกทาํการตรวจอยาง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภัณฑละไมเกนิ 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกัน

ในถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ( 

ICAO ) 

 หากทานซื้อสนิคาปลอดภาษีจากสนามบิน จะตองปดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เทีย่วบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได และ

หามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ 

 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารช้ัน

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละสายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางนํ้าหนักเพ่ิมเปนสิทธ์ิของสาย

การบินที่ทานไมอาจปฎิเสธได หาก นํ้าหนักกระเปาเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด 

 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เครื่องได ตองมีนํ้าหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดสวนไมเกิน 

7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหนวยวัด “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สําหรับหนวยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทัวร ที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตรฐานได 

ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจายในนํ้าหนักสวนที่

เกิน 

 กระเปาและสมัภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกินไป ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 

การชดเชยคากระเปาในกรณเีกิดการสูญหาย 

 ของมีคาทุกชนิด ขอแนะนําไมควรใสเขาไปในกระเปาใบใหญที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใชตามกฎไออาตาเทาน้ัน ซึ่งจะชดใชใหประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดวยนํ้าหนักกระเปาจริง ทั้งน้ี

จะชดเชยไมเกิน USD 400 กรณีเดินทางช้ันธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางช้ันธุรกิจ (Business) 

ดังน้ันจึงไมแนะนําใหโหลดของมีคาทุกประเภทลงกระเปาใบใหญ 

 กรณีกระเปาใบใหญเกิดการสูญหายระหวางการทองเที่ยว (ระหวางทัวร ไมใชระหวางบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทาง

ที่บริษัททัวรไดจัดทําใหลูกคาจะไมครอบคลุมคาชดเชยในกรณีกระเปาใบใหญสูญหาย อยางไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณา

ชดเชยคาเสียหายใหทาน โดยชดใชตามกฎของสายการบินเทาน้ัน น่ันหมายถึงจะชดเชยตามนํ้าหนักกระเปา คูณ ดวย

คาชดเชย USD 20 ตอกิโลกรัมเทาน้ัน ดังน้ันทานจึงไมควรโหลดของมีคาทุกประเภทในกระเปาใบใหญ เพราะหากเกิดการ

สูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยคาเสียหายตามรายระเอียดขางตนเทาน้ัน 

 กรณีกระเปาใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายใหทานได  
 

ผูเดินทางที่ประสงคจะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผานการพจิารณาวีซาแลว กอนวันเดินทาง 

จะตองชําระคาเดินทางสวนที่เหลือเสียกอน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปลอยเลมคนืมาแลวเทานัน้) 
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เพื่อการเดินทางอยางอุนใจ หรือ เพื่อคนที่เรารัก.. 

ดวยประกันการเดินเสริม ที่เพิ่มความคุมครองไดมากข้ึน... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  

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

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

** ขอ 2.1 *** ขอ 2.2 บรษิัทจะจายคาใชจาย สําหรับการรักษาพยาบาลที่ไดเกิดขึ้นในระยะวเลา 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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* สําหรับผูเอาประกันภัย ที่มีอายุ 75 ปขึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเปน 2 เทาของเบ้ียประกันภัยที่ระบุไวในตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สนใจ “ประกันภัยการเดนิทางท่ัวโลก”  โปรดแจงเจาหนาท่ี ผูดูแลการจองทัวร ลวงหนากอนเดินทาง ไม

นอยกวา 1 สัปดาห  และกรุณาชําระคาประกันภยัการเดินทาง ยอดเต็มจํานวน  

หลังจากสงรายชื่อผูเอาประกันภัยแลว 
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คําแนะนํา: การขอวีซาสถานฑูตอิตาลี เจาหนาที่ทัวรไมสามารถเดินทางไปรับบัตรคิวใหกอนลวงหนาได 

เน่ืองจากเจาหนาทีV่FS จะเปนผูกดบัตรคิวใหกับผูเดินทางเอง 

ฉะน้ันผูเดินทาง ควรไปถึงสถานฑูตกอนเวลานัด ประมาณ 30 นาท ี

และใชเวลาในการย่ืนเอกสาร รอสัมภาษณ ถายรูปทําวีซา ประมาณ 1 วัน 

หากผูเดินทางทานใด มาจากตางจังหวัด แนะนําใหวางแผนกลับในชวงค่ํา หรือเชาวันรุงขึ้นแทน 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกนประเทศอิตาล ี

(ใชเวลาในการขอวีซาประมาณ 10-15 วันทําการ) 

สถานฑูตไมอนุญาตใหดึงเลมพาสปอรต หากไดย่ืนเขาไปแลว ดังน้ันถาทานรูวาตองใชเลมกรุณาแจงบริษัททัวรฯ เพ่ือขอย่ืนวีซา

ลวงหนากอนกรุป และใหแนบต๋ัวเครื่องบินในชวงที่ทานจะเดินทางมาดวย 

กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังตอไปใหครบตามที่สถานฑูตฯรองขอ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพจิารณาวีซา 

หากติดขัดในเรื่องการจัดเตรยีมเอกสารในขอใด โปรดสอบถามเจาหนาที่เพิ่มเติม 

หากทานตองการเปลี่ยนแปลงคิวกรุปที่ไดมีการจองแลว ทานอาจตองชําระคาคิวยื่นวีซา 2,200 บาทใหกับศูนยยื่นคาํรอง 

1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไดเกิน 6 เดือนขึ้นไป ถามีหนังสือเดินทางเลมเกากรุณาแนบมาดวย 

2. รูปถายสีหนาตรงปจจุบัน พ้ืนฉากหลังรูปตองมีสีขาวเทาน้ัน รูปจะตองเปนภาพที่คมชัดหามสวมแวนสายตา หามมีเงา 

หามถายรูปและตกแตงภาพจากคอมพิวเตอร (ถายไมเกิน 6 เดือน) 2 รูป 

 

 

 

 

 

 

 

3. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา / เอกสารเพ่ิมเติมกรณีอ่ืน ๆ  

4. สําเนาบัตรประชาชน  

5. สําเนาทะเบียนบาน 

6. สูติบัตร (สําหรับเด็กตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ)  

7. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ: เดินทางตองย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมดังน้ี 

- เด็กเดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดามารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอ

เทาน้ัน และใหระบุวา ยินยอมใหเดินทางกับใคร มคีวามสมัพันธอยางไรกับครอบครัว 

- เด็กเดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ันและให

ระบุวา มารดายินยอมใหเดินทางกับบิดา (ระบุช่ือบิดา)   
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- เด็กเดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ันและให

ระบุวา บิดายินยอมใหเดินทางกับมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

- กรณีพอและแมหยาราง หรือเสียชีวิต ตองแนบใบหยา หรอื ใบมรณะบัตร เพ่ือเปนการยืนยัน 

- ใหแนบสําเนาพาสปอรตของพอ และ แม (หากไมมีใหแนบสําเนาบัตรประชาชนของพอและแม) 

8. หลักฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเทาน้ัน** 

จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูต)  

โดย ไมตองระบุวัน และประเทศที่เดินทาง  

- กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ : ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ทีม่ีรายช่ือผูประกอบกิจการ 

- กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยที่มีช่ือผูเปนเจาของรานคา 

- กรณีที่เปนพนักงานบริษัทฯ : ใชจดหมายรบัรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง ระยะเวลาการวาจาง  

เงินเดือน พิมพเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน 

- กรณีที่เปนขาราชการ : ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน พิมพเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน 

- กรณีเกษียณอายุราชการ ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 

- กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษาน้ันวากําลังศึกษาอยูระบุช้ันปที่ศึกษา พิมพเปน

ภาษาอังกฤษเทาน้ัน 

- กรณีเปนแมคา, ทําธุรกิจสวนตัว, ทําอาชีพอิสระ ตองพิมพจดหมายรับรองตัวเอง เปนภาษาอังกฤษ 

9. หลักฐานการเงิน (สําคัญมาก เพราะสถานฑูตแจงกฎใหมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557)  

9.1 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเทาน้ัน พรอมหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร  

 (BANK CERTIFICATE) เปนภาษาอังกฤษ **ตองเปนบัญชีเดียวกันเทาน้ัน** 

- เงินฝากออมทรัพย/ เผื่อเรียก/ สะสมทรัพย  

(ยอดเงินในสมดุบัญชีธนาคาร ตองมีไมตํ่ากวา 100,000 บาท ตอการย่ืนวีซา 1 ทาน และ ตองมีการเขาออกของ

เงินสม่ําเสมอ หามทําการโอนเงินเขาไปในครั้งเดียวเปนยอดใหญกอนการย่ืนวีซาเด็ดขาด!!) 

- การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปจจุบัน และ ถายสําเนายอนหลัง 6 เดือน โดยการ

ปรับยอดสมุดในบัญชี ตองปรับสมุดกอนวันที่จะย่ืนวีซา 7 วัน เชนทานไดคิวย่ืนวีซาวันที่ 3 กันยายน 2556 

สําเนาสมุดบัญชีที่ทานตองใชในการย่ืนวีซา ตองปรับสมุด ณ วันที่  28 สิงหาคม 2556 หรือ หลังจากน้ัน หาก

ทานปรับสมุดบัญชีกอนหนาน้ัน จะใชเปนเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินไมได สถานฑูตจะขอเอกสารเพ่ิมเติม 

อยางไรก็ตาม ทานสามารถสงเอกสารมาทางบริษัททัวรฯ เพ่ือเตรียมการลวงหนา และ สง Fax สมุดบัญชีหนา

สุดทายที่ไดทําการปรับสมุดมาใหทางบริษัททัวร เพ่ือใชในการแนบเปนเอกสารยื่นวีซาตอไปได 

- การขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ตองมีอายุไมเกิน 15 วัน นับจากวันที่ไดคิวย่ืนวีซา พรอมทั้ง

ตองระบุ จํานวนเงินเปนตัวเลขลงในหนังสือรับรองดวย เชนทานไดคิวย่ืนวีซาวันที่ 3 กันยายน 2556  หนังสือ

รับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใชในการย่ืนวีซา ตองออกให ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2556 หรือ หลังจากน้ัน

เทาน้ัน  จดหมายรับรองจากธนาคารใหระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูต) โดยไมตอง

ระบุวัน และประเทศที่เดินทาง 

 BKK Tel : 0 2116 9696(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.cruisedomain.com 

 

 LINE ID : @CruiseDomain  Contact@th.cruisedomanin.com  VS250518 

  Page 18 of 19  
 

http://www.cruisedomain.com/
mailto:Contact@th.cruisedomanin.com


     

     

 

 
 
 

 

 

(สถานฑูตไมรบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวันในทุกกรณ)ี 

Thank you for contacting VFS Italy Visa Application Centre. 

เน่ืองจากสถานทูตไดแจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับเอกสารดานการเงินของผูสมัครวีซาทุกประเภทโดย ผูสมัครทุกคนที่ตองการ

ย่ืนคํารองขอวีซาฯตองแสดงหลักฐานทางการเงิน 2 ประเภทคูกันคือ หนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร ( 

Bank Certificate ) ซึ่งมีอายุไมเกิน 15 วันนับจากวันย่ืนคํารองวีซา พรอมกับสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงิน

ลาสุดไมเกิน 7 วันนับจากวันย่ืนคํารองขอวีซา โดยไมมีขอยกเวนใดๆทั้งสิ้น 

10. ในกรณีทีม่ีผูรบัรองคาใชจาย ตองมีเอกสารเพ่ิมเติมดังน้ี 

- จดหมายจากผูรับรองคาใชจาย พิมพเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน  

- หลักฐานแสดงความสัมพันธของผูเดินทางกับผูรับรองคาใชจาย เชน ทะเบียนบาน และตองเปนบุคคลใน

ครอบครัวเดียวกัน (พอ, แม สามารถรับรองคาใชจายใหบุตรได / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองใหกัน

และกันได / (ปู, ยา, ตา, ยาย ไมสามารถรบัรองคาใชจายใหหลานได) 

- กรณีเปนสามีภรรยากันแลวไมไดจดทะเบียน และรับรองคาใชจายกัน ตองใชเอกสารดังน้ี 

o เขียนจดหมาย decare เปนภาษาอังกฤษ มาวาอยูดวยกันแตไมไดจดทะเบียนกัน 

o กรณีมีลูกดวยกัน ใหใชใบเกดิของลูก แปลเปนภาษาอังกฤษพรอมกับแนบภาษาไทย 

o กรณีไมมีลกูดวยกัน ใหใชทะเบียนบานทั้งของสามีและภรรยา แปลเปนภาษาอังกฤษพรอมกับแนบ

ภาษาไทย โดยทะเบียนบานของทั้งสองตองอยูบานเดียวกัน 

- กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามขอกําหนดในขอ 9 ที่จะใชย่ืนวีซา 1 ชุดของผูรับรองคาใชจาย พรอมทั้งใน 

หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตองระบุช่ือผูถูกรับรองคาใชจาย ดวย 
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