
     

     

 

 
 
 

 

 

ลองเรือสําราญ MSC LIRICA ทะเลเอเจ้ียน & แอนเดรียติก 10 วัน 7 คืน 
โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน (TK) (บินเขา-ออก เวนิส) 

เวนิส - บาร ี(อิตาลี) - มิโคนอส - ฮีราคลีออน (เกาะครีต) - คอรฟ ู(กรีซ) - ดูบลอฟนิค (โครเอเชีย) - เวนิส 

 
(ไมรวมคาวีซาเชงเกน และทิปตางๆ)  

ราคานี้รวมทัวรพาเท่ียวทุกประเทศ) 

ขอสงวนสิทธิห์ากเรือมีการปรับเปลีย่นทาเทียบเรือ ซึ่งทางทัวรจะทําการแจงใหลูกคาทราบลวงหนาตอไป 

กําหนดการเดินทาง วันที่   18-27 ต.ค. 61         ราคา 79,900.- 

สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 แวะเปลีย่นเครื่องอิสตันบูล - สนามบนิเวนิส - ชมเมืองเวนสิ -  จัตุรัสซานมารโค - ถายรูปมหาวิหารเซนตมารค - ชอปปง

ซื้อของที่ระลกึ - ทาเทียบเรือเวนสิ - เชคอินขึน้เรือสาํราญ MSC  Lirica (พักบนเรือ) 

วันที่3 ชวงเชาอิสระพักผอน - ชวงบาย เรือสาํราญเทยีบทา เมืองบาร ีอิตาลี - ถายรูปปอมปราการประจําเมือง Fortress - วิหาร

ซานนิโคลสั - ถนนคนเดิน - กลับขึน้เรือสําราญ อิสระพักผอน 

วันที่4 At Sea อิสระบนเรือเต็มวัน สนุกกับกิจกรรมตางๆ อาท ิPublic Room, Entertainment, Sport and Activities, Spa 

and Wellness - (พักบนเรอื) 

วันที่5  เรือเทยีบทา มิโครนอส - ชมบรรยากาศของเกาะมิโคนอส ทาวน - Small Venice - กลับขึเ้รืออิสระพักผอน 

วันที่6 เรือเทยีบทา ฮรีาคลอีอน -  ถายรูปพระราชวังโบราณ Knossos, พิพธิภัณฑโบราณคดี, ปราสาทยุคไบเซนไทน, หมูบาน

เกา, ปอมปราการโบราณ - กลับขึน้เรือ อิสระพักผอน 

วันที่7 ชวงเชา อิสระพักผอน - ชวงบาย เรือเทียบทา คอรฟู - เขต Paleokastritsa - จุดชมวิวบนยอดเขา - โบสถ 

Vlacheraina monastery - เมืองเกาคอรฟู (มรดกโลก) - ถายรูปปอม Palaio Frourio 

วันที่8 เรือเทยีบทา ดูบรอฟนิค - เดินลอดประตู - โบสถเกาประจําเมือง - ถายรูปหอนาฬิกาโบราณ - แวะถายรูปพระราชวังเรค

เตอร - แวะถายรูปสปอนซา พาเลส - กลับขึน้เรือ - รวมงานเลี้ยง Gala Dinner 

วันที่9 อําลาเรือสําราญ จอดเทียบทาเวนิส - เวนิสชอปปงเอาทเลต - สนามบินเวนิส - เดินทางกลับ 

วันที่10 แวะเปลีย่นเครื่องอิสตันบูล - กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
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วันแรก กรุงเทพมหานครฯ 

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

ผูโดยสาร เคานเตอรสายการบินเตอรกิช แอรไลนส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.30 น. ออกเดินทางสู นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใชเวลาบินประมาณ 9.30 ช่ัวโมง) เพลิดเพลิน

กับภาพยนตรหลากหลายกับ จอทีวีสวนตัวทุกที่น่ัง และสายการบินมีบริการ อาหารค่ําและอาหารเชา 

วันที่สอง อิสตันบลู - เวนิส 

03.55 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเที่ยวบินเปน TK 1867 อิสระใหทานไดชอปปงสินคาปลอด

ภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย 

06.50 น. ออกเดินทางจากอิสตันบูล สู สนามบินเวนิส ประเทศอิตาล ี(ใชเวลาบินประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) 

08.25 น. เดินทางถึงเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  

นําทานลงเรือเพ่ือเดินทางสู เมืองเวนิส (Venice) เมืองที่ไมมีรถว่ิงเขาถึงได นําทานชมเมืองเวนิส เมืองหลวงของ

แควนเวเนโต เมืองสุดยอดแหงความโรแมนติก  เวนิสถูกสรางขึ้นจากการเช่ือมเกาะเล็กๆจํานวนมากเขาดวยกัน

ในบริเวณทะเลสาบเวนิเทียซึ่งเปนสวนหน่ึงของทะเลเอเดรียติก  เปนเมืองทาโบราณและเปนเมืองที่ใชคลองใน

การคมนาคมมากที่สุด  โดดเดนดวยบานเรือนริมนํ้าและเรือกอนโดลาอันนาหลงใหล เมืองเวนิสไดรับฉายาวา 

ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก (Queen of the Adriatic), เมืองแหงสายนํ้า (City of Water), เมืองแหงสะพาน 

(City of Bridges), และ เมืองแหงแสงสวาง (The City of Light) นําทานชมเมืองเวนิซ เมืองในฝนของ

นักทองเที่ยวหลายๆ คน  

นําทานชมความสวยงามของ จัตุรัสซานมารโค (Piazza San Marco) ซึ่งไดช่ือวาเปนจัตุรัสที่สวยที่สุดแหงหน่ึงใน

อิตาลี รอบๆจัตุรัสมีอาคารที่สําคัญสองแหงคือ หอระฆัง และหอนาฬิกา ผานชม วังดูคาเล (Palazzo Ducale) 

หรือ วังดอจ (Doge Palace) อันเปนที่ประทับของผูปกครองเวนิส ซึ่งเรียกวา ดอจ ถูกกอสรางมาต้ังแตศตวรรษ

ที่ 9 แตไดรับการตกแตงและกอสรางเพ่ิมเติมหลายครั้ง รูปโฉมดานนอกในปจจุบันเปนผลงานจากศตวรรษที่ 19 

ในศิลปะแบบโกธิค ไดรับการตกแตงดวยหินออนสีชมพูจากเมืองเวโรนา ภายในตกแตงดวยศิลปะหลายยุคสมัย 

แบงเปนหองตางๆ มากมาย ประดับดวยภาพวาดโดยศิลปนเวนิสหลายราย  

จากน้ันนําทานชมและถายรูปกับ มหาวิหารเซนตมารค (Saint Mark’s Basilica) โบสถสมัย ไบเซนไทน ที่

ประดับประดาทั้งภายนอกและภายในดวยรูปปนชดชอย โมเสคและทองคํา รวมถึงศิลปะการออกแบบอันโดด

เดนจนกลายเปนสัญลักษณของอํานาจและความมั่งคั่งของเวนิส และไดรับการขนานนามวา มหาวิหารทองคํา 

อิสระใหทานถายภาพรอบๆจัตุรัสและริมฝงนํ้า  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 

บาย อิสระใหทานไดชอปปงซื้อของที่ระลึก หรือสินคาแบรนดเนมซึ่งมีใหเลือกซื้อมากมาย เชน HERMES, GUCCI, 

PRADA, CHANEL, DIOR, LOUIS VUITTON, TODS และสินคาแบรนดอ่ืนๆอีกมากมาย 

15.00 น. นําทานเดินทางสู ทาเทียบเรอืเวนิส (Venice) เพ่ือเชคอินขึ้นเรือ MSC MUSICA 

18.00 น. เรือออกจากทาเทียบเรือมุงหนาสู เมืองบารี ประเทศอิตาล ี

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 
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หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

วันที่สาม เมืองบาร ี

เชา  รับประทานอาหารเชาแบบบุฟเฟต หรือ อาลาคาท ภายในเรือ  

อิสระใหทานพักผอน บนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเลนในคลับ 

เลาจน หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ ไมวาจะเปนชอปปงที่รานขายสินคาปลอด

ภาษีบนเรือ (Duty Free) และสวนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ทาน

สามารถเลือกใชบริการบนเรือสําราญ เชน 

Public Room : บารและเลาจน, หองสมุด, หองอินเตอรเนต 

Entertainment : ชมโชวพิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรอืจะเลือกน่ังเลนในคลับ เลาจน บารตางๆหลากหลาย

สไตล, คาสิโน, ดิสโกเธค, หองเลนเกม 

Sport and Activities  : สระวายนํ้า, สปอรทคอรท, ฟตเนต, มินิกอลฟ 

Spa and Wellness  : หองสปา, หองสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

13.00 น. เรือจอดเทียบทาที่ เมืองบารี (ประเทศอิตาลี) เมืองที่อยูใกลกับทะเลเอเดรียติก จนไดรับสมญานามวา

“แคลิฟอรเนียตอนใตของอิตาลี” เปนเมืองที่มีความเจริญรุงเรืองทางดานการคา เปนศูนยกลางการเดินเรือและ

ศูนยกลางของอาณาจักรไบเซนไทนทางตอนใตของอิตาลี  เปนเมืองที่มีความเจริญรุงเรืองทางศาสนา เน่ืองดวย

เซนตนิโคลัสมาจาริกแสวงบุญที่เมืองน้ี  ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เมืองไดถูกทําลายดวยระเบิดไดนามิก  และ

ไดทําการบูรณะสรางเมืองขึ้นใหม ปจจุบันจึงเห็นบานเรือนที่ทันสมัยอยูเปนจํานวนมาก  แตยังคงสามารถเห็น

ซากความเจริญในอดีตที่ยังคงเหลือไว  

นําทาน ถายรูปกับปอมปราการประจําเมือง (Fortress) ขนาดใหญของเมืองบารีที่สรางขึ้นเพ่ือปองกันการเขายึด

ครองจากการลาอาณานิคมในสมัยกอน  

จากน้ันนําทานชม วิหารซานนิโคลัส (Basilica di San Nicola) ซึ่งสรางขึ้นเพ่ือรําลึกถึงเซนตนิโคลัส  ผูอุปถัมภ

ของเมืองซึ่งเปนผูที่นําความเจริญรุงเรืองทางศาสนามาใหทางตอนใตของประเทศอิตาลี   

จากน้ันนําทานเดินทางสู ถนนคนเดิน (Walking street)  อิสระใหทานไดเดินเลนชมบานเรือนและ 

สถาปตยกรรมที่สวยงามของเมืองบารี ซึ่งต้ังอยูริมชายฝงทะเลเอเดรียติก หรือจะเลือกซื้อของฝากหรือสินคาแบ

รนดเนมตางๆมากมาย 

17.00 น. นําทานเดินทางสู ทาเรือบารี 

18.00 น.  เรือออกเดินทางจาก  ทาเรือบารี มุงหนาสู ทาเรือมิโครนอส ประเทศกรีซ 
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ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

หลังอาหาร อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือตางๆมากมาย 

วันที่สี ่ At Sea 

เชา  รับประทานอาหารเชาแบบบุฟเฟต หรือ อาลาคาท ภายในเรือ  

อิสระใหทานพักผอน บนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเลนในคลับ 

เลาจน หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ ไมวาจะเปนชอปปงที่รานขายสินคาปลอด

ภาษีบนเรือ (Duty Free) และสวนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ทาน

สามารถเลือกใชบริการบนเรือสําราญ เชน 

Public Room : บารและเลาจน, หองสมุด, หองอินเตอรเนต 

Entertainment : ชมโชวพิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรอืจะเลือกน่ังเลนในคลับ เลาจน บารตางๆหลากหลาย

สไตล, คาสิโน, ดิสโกเธค, หองเลนเกม 

Sport and Activities  : สระวายนํ้า, สปอรทคอรท, ฟตเนต, มินิกอลฟ 

Spa and Wellness  : หองสปา, หองสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

 อิสระใหทานพักผอน บนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเลนในคลับ 

เลาจน หรือทํากิจกรรมทีม่ีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือ  

หลังอาหาร  อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือตางๆมากมาย 

วันที่หา เกาะมิโคนอส 

เชา  รับประทานอาหารเชาแบบบุฟเฟต หรือ อาลาคาท ภายในเรือ  

09.00 น. เรือเทียบทา ณ ทาเรือมิโครนอส 

 นําทานชม มิโคนอส ทาวน (Mykonos Town) หรืออีกช่ือหน่ึงวา โฮรา (CHORA) ที่มีความงดงามประกอบดวย

บานเรือนสีขาวทุกหลังตัดกับโบสถ และทองฟาระเบียงดอกไมที่รายรอบดวยกลุมเรือหลากสีสัน อันเปนภาพ

พ้ืนเมืองที่หาชมไดยาก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 

บาย นําทานเที่ยวชมบรรยากาศของเกาะมิโคนอส ที่เรียกไดวา เกาะสวรรคแหงนักทองราตรี เกาะมิโคนอส 

(Mykonos) หน่ึงในหมูเกาะไซคลาติส ที่สวยงาม  

นําทานชม “SMALL VENICE” (MIKRI VENETIA) จุดที่ถูกถายภาพมากที่สุดริมทะเลเอเจี้ยนที่มีบรรยากาสคลาย

คลึงกับเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี  มหัศจรรยกับ WINDMILLS หรือกังหันกลางทะเลที่เรียกวา KATO MYLOI  

ที่ต้ังเรียงรายอยูริมชายฝงเปนซิมโบลิกของภูมิปญญาชาวบานเน่ืองจากเกาะน้ีมีคลื่นลมแรงเกือบตลอดป   

**เกาะมิโคนอส น้ันครบเครื่องดวยแสงสีเสียง สถานบันเทิงยามค่ําคืนผับ, บาร ที่มีอยูทั่วทั้งเกาะ**** 

อิสระใหทานไดเก็บภาพและช่ืนชมความงามบนเกาะมิโคนอส 
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18.00 น. นําทานเดินทางกลับสูเรือสําราญ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือ  

หลังอาหาร  อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือตางๆมากมาย 

22.00 น.  เรือเดินทางออกจากทาเรือซานโตริน่ี เพ่ือมุงหนาสู ทาเรือฮีราคลีออน แหงหมูเกาะครีต 

วันที่หก ฮีราคลีออน (หมูเกาะครีต) 

เชา  รับประทานอาหารเชาแบบบุฟเฟต หรือ อาลาคาท ภายในเรือ  

08.00 น. เรือจอดเทียบที่ ณ ทาเทียบเรือ ฮีราคลีออน 

 นําทานเที่ยวชมเมืองฮีราคลีออน (Heraklion) เมืองหลวงของเกาะครีตที่มีขนาดใหญ เปนอันดับ 4 ของประเทศ 

เปนเมืองที่คึกคักมาก เต็มไปดวยรานคาเรียงรายเต็มสองขางทาง มีต้ังแตสินคาแบรนดดังๆ ไปจนสินคาพ้ืนเมือง 

รานกาแฟ และสถานบันเทิงยามค่ําคืน สําหรับเกาะครีต เปนเกาะที่ใหญที่สุดในกรีซ และเปนหน่ึงใน 5 เกาะที่

ใหญที่สุดในทะเลเมดิเตอรเรเนียนอีกดวย มีพ้ืนกวางขวางเหลือเฟอมากๆ มีวิวชายฝงทะเลที่สวยงาม ชายหาด

เงียบสงบและสะอาด มีหมูบานสวยๆ และภูเขาสูงชันอันอุดมสมบูรณที่เรียงรายไปดวยตนมะกอก พืช ผลไม 

และดอกไมที่มีเฉพาะเกาะแหงน้ี ที่ น่ีขึ้นช่ือเรื่องสมุนไพร นํ้าผึ้ง นํ้ามันมะกอก ชีสเพ่ือสุขภาพ และไวน 

นอกจากน้ียังมีรองรอยทางโบราณคดี และอารยธรรมที่ยอดเย่ียมที่มีมาต้ังแตสมัยประวัติศาสตรอยูมากมาย 

นับเปนอารยธรรมที่เกาแกที่สุดของกรีก มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของกรีซในปจจุบัน ถือเปน

สวรรคของนักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร  

นําทานถายรูปกับสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรไมวาจะเปน พระราชวังโบราณ Knossos, พิพิธภัณฑ

โบราณคดี, ปราสาทยุคไบเซนไทน, หมูบานเกา, ปอมปราการโบราณ, กําแพงเกาแกที่ต้ังตระหงานอยูที่น่ีมานาน

กวา 400 ป  

 
12.30 น. นําทานเดินทางกลับสูเรือสําราญ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

14.00 น. เรือออกเดินทางจากทาเทียบเรือฮีราคลีออน สูทาเทียบเรือคอรฟู 
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ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

 หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

วันที่เจ็ด      คอรฟู (กรีซ) 

เชา  รับประทานอาหารเชาแบบบุฟเฟตภายในเรือ  

อิสระใหทานพักผอน บนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเลนในคลับ 

เลาจน หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ ไมวาจะเปนชอปปงที่รานขายสินคาปลอด

ภาษีบนเรือ (Duty Free) และสวนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ทาน

สามารถเลือกใชบริการบนเรือสําราญ เชน 

Public Room : บารและเลาจน, หองสมุด, หองอินเตอรเนต 

Entertainment : ชมโชวพิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรอืจะเลือกน่ังเลนในคลับ เลาจน บารตางๆหลากหลาย

สไตล, คาสิโน, ดิสโกเธค, หองเลนเกม 

Sport and Activities  : สระวายนํ้า, สปอรทคอรท, ฟตเนต, มินิกอลฟ 

Spa and Wellness  : หองสปา, หองสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

13.00 น. เรือจอดเทียบทาที่ ทาเรือคอรฟู (Corfu) ซึ่งเปนที่รูจักกันดีในนาม “เกาะมรกต” เน่ืองดวยความเขียวชอุมและ

สวยงามในตัวมันเอง อันเปยมไปดวยวัฒนธรรมอันหลากหลายและแนวชายฝงที่สวยงามหาใดเปรียบ  

นําทานเดินทางเขาสูเขต Paleokastritsa สูจุดชมวิวบนยอดเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองเกา และทะเลไอโอ

เน่ียน กับอาวตางๆ อันเปนที่มาของเทพนิยายกรีกของการพบกันระหวาง Odysseus และ Nausica ระหวาง

ทางชมวิถีชีวิตของชาวทองถิ่น โดยเฉพาะการปลูกตนมะกอกและตน Cyprus ผานหมูบานเล็กๆหลากสีสัน  

นําทานชม โบสถ Vlacheraina monastery โบสถเล็กๆ ต้ังอยูกลางเกาะขนาดเล็กย่ืนออกไปในทะเล อิสระให

ทานถายภาพหรือจากเดินไปยังโบสถกลางทะเล  

จากน้ันนําทานสู เมืองเกาคอรฟู เมืองเกาที่ต้ังอยูบนเกาะคอรฟู (Corfu) โดยมีพ้ืนที่เพียง 593 ตารางกิโลเมตร 

ต้ังอยูนอกชายฝงตะวันตกของแอลเบเนีย (Albania) และกรีซ เมืองเกาคอรฟู ไดรับการรับรองจากองคการ

ยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ในป 2007  

นําทานแวะ ถายรูปกับปอม Palaio Frourio ซึ่งมีความเกาแก แมวาบางสวนจะถูกกัดเซาะจากนํ้าและลมทะเล

ไปบางแลวก็ตาม ตัวปอมไดรับการบูรณะมาเปนอยางดี ปจจุบันถูกใชเปนสถานที่สําหรับกิจกรรมหลายอยาง เชน 

งานคอนเสิรต และอ่ืนๆ นําทานชมอาคารบานเรือนแบบนีโอคลาสสิคในเมืองเกา สวนหน่ึงสรางขึ้นจากยุคเวนิส 

อีกสวนหน่ึงเปนการกอสรางยุคหลัง 

18.30 น. นําทานเดินทางสู ทาเรือคอรฟู 

19.30 น. เรือออกเดินทางจากทาเรือคอรฟู เพ่ือมุงหนาสู ทาเรือดูบลอฟนิค ประเทศโครเอเชีย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือ  

  หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
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วันที่แปด ดูบรอฟนิค (ประเทศโครเอเชยี) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

07.00 น. เรือจอดเทียบทาที่ ทาเรือดูบรอฟนิค (Dubrovnik) เปนเมืองที่อยูทางตอนใตของประเทศโครเอเชีย พรมแดน

ติดตอกับประเทศบอสเนีย เฮอรเซโกวีนา มีฉายาวาเปน “ไขมุกแหงทะเล เอเดรียติก” เปนเมืองที่สวยงามอันดับ

ตนๆของโลก แตถูกทําลายเสียหายไปมากจากทหารยูโกสลาฟ ป ค.ศ. 1995 ยูเนสโกและสหภาพยุโรปไดรวม

บูรณะซอมแซมเมืองขึ้นใหมในระยะเวลาอันสั้น ปจจุบันกลับมาสวยงามอีกครั้ง และมีการสงเสริมใหเปนมรดก

โลกอีกเมืองหน่ึง  

นําทานชมทัศนียภาพของเมืองดูบรอฟนิค ที่ต้ังอยูตามริมฝงทะเลเอเดรียติค ตัวเมืองเกามีปอมปราการโบราณ

ความยาว 190 เมตรลอมรอบ ถือเปนสัญลักษณของเมืองที่ความโดงดังเทียบไดกับแกรนดแคนยอน  

นําทานเดินลอดประตู Pile Gate ที่มีรูปปนของนักบุญ เซนตเบลส นักบุญประจําเมือง เพ่ือเขาสูใจกลางเมืองเกา 

ชมนํ้าพุ Onofrio ซึ่งต้ังเปนเกียรติแกสถาปนิกผูสรางนํ้าพุแหงน้ี  

นําทานเขาชม The Cathedral หน่ึงในโบสถเกาแกประจําเมืองเกาที่สะสมโบราณวัตถุของพอคาวาณิชที่ไดทํา

การคาขายกับชาวเวนิชในอดีต  

นําทานถายรูปกับหอนาฬิกาโบราณ (Bell Tower Clock) จากน้ันนําทานแวะถายรูปกับพระราชวังเรคเตอร 

(Rector’s palace) พระราชวังที่สรางขึ้นโดยผสมผสานศิลปะทั้งแบบโกธิค เรเนซองสและบาโรค  

ไดเวลานําทานแวะถายรูปกับ สปอนซา พาเลส (Sponza Palace) สรางขึ้นโดยศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส ใน

สมัยศตวรรษที่ 15 ปจจุบันไดใชเปนที่จัดเก็บเอกสารและสํานักงานสวนราชการ นําทานเดินผานถนนสตราดัน 

ถนนสายหลักยาวกวา 398 เมตร ที่สองขางทางรายลอมไปดวยอาคารสไตลโรมัน โกธิค และรานคา รานกาแฟ 

รานไอศครีม รานขายของที่ระลึกตางๆมากมาย อิสระใหทานชอปปงตามอัธยาศัย  

12.00 น. นําทานเดินทางสู ทาเรือดูบรอฟนิ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

13.30 น. เรือออกเดินทางจากทาเทียบเรือดูบรอฟนิค เพ่ือมุงหนาสู ทาเรือเวนิส ประเทศอิตาล ี

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

 วันน้ีจะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ใหทานไดแตงตัวสวยงามรวมงานเลี้ยงในค่ําคนืน้ี 

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

 
หมายเหตุ  กอนเรือกลับเทียบทาในค่ําวันน้ีทานจะไดรับปายผูกกระเปาสีตางๆ ซึ่งเปนตัวกําหนดลําดับการนํากระเปาลงจาก

เรือ ทานจะตองจัดกระเปาใบใหญวางไวหนาหอง โดยแยกขาวของเครื่องใชที่จําเปนไวในกระเปาเดินทางใบเล็ก 

เพราะเจาหนาที่ของเรือจะมาเก็บกระเปาใบใหญของทานไปต้ังแตกลางดึก และบัญชีคาใชจายตางๆ จะถูกสงมา
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ใหทานตรวจเช็คกอนทําการชําระในวันรุงขึ้น สําหรับทานที่ตองการชําระผานบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชารจ

คาใชจายผานบัตรเครดิตที่ทานไดใหหมายเลขไวในวันที่ทานเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

วันที่เกา เวนสิ  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

08.30 น. เรือจอดเทียบทา ณ เทียบเรอืเวนิส 

นําทานรับกระเปาสัมภาระที่โหลดลงจากเรือ พรอมทําการเชคเอาทจากเรือ 

นําทานสู เวนิสชอปปงเอาทเลต อิสระใหทานไดชอปปงตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกซื้อสินคาและเสื้อผาแบ

รนดเนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP และอ่ืนๆอีกมากมาย 

***เพื่อใหทานไดชอปปงอยางเต็มที่ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย*** 

17.00 น.  นําทานเดินทางสู สนามบินเวนิส (VCE) เพ่ือเช็คอิน และดําเนินการ TAX Refund ภายในสนามบิน 

20.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินเวนิส สู สนามบินอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK1870 (ใชเวลาบินประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) 

สายการบินมีบริการอาหาร เครื่องด่ืม และพักผอน บนเครื่องบิน 

23.55 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่อง 

วันที่สบิ กรุงเทพมหานคร  

01.25 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 68 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คืออาหารค่ําและอาหารเชา 

14.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  

 
 

อัตราคาบริการ ตอทาน งดแถมกระเปา ไมรวมคาธรรมเนียมวีซา 18-27 ตุลาคม 2561 

ราคาผูใหญ (พักหองคู INSIDE) หรือ พักดวยกัน 3 ทาน ทานละ 79,900 

อัพเกรดเปนหองพักแบบมหีนาตาง (Ocean View ) ทานละ 6,000 

พักเด่ียวเพ่ิม ทานละ (คิดที่หองพักแบบ INSIDE)  30,000 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)  75,900 

เด็กทารก อายุไมเกิน 2 ป (นับอายุจนถึงวันเดินทางกลับ) 29,900 

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

ไมเอาต๋ัวเครื่องบิน (ผูใหญ) – หักคาต๋ัวเครื่องบินคืน (BKK-IST-VCE-IST-BKK) 22,000 

กรณีมีวีซาแลวหรือไมตองยื่นวีซา หักคาใชจาย ไมรวมวีซา 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น - ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แตจะปรับตามความเปนจริง 

ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทาน้ัน (คิด ณ วันที ่ 23 กุมภาพันธ 2561) ** 
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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 

 

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) 

 คาภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  

 คาที่พักตลอดการเดินทาง (พักหองคู แบบ Inside Cabin) 

 คาอาหารทุกมื้อตามระบุ, คาพาหนะ หรือรถรับ-สง ระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที ่

 เจาหนาที่ (ไกดไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

อัตราน้ีไมรวมถึง 

 คาวีซาเชงเกนประมาณ 2,800 – 3,000 บาท 

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

จากยอดเต็มในอินวอยซ 

 คาบริการเรือ (Service Fee) ทานละ 10 ยูโร / ทาน / วัน (คิดเปน 7 วัน เทากับ 70 ยูโร) ซึ่งทางเรือเรียกเก็บในครุยส

การด 

 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด คาโทรศัพท-แฟกซ และคาใชจายอ่ืนๆที่ไมไดระบุในรายการ 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 

เพื่อประโยชนของผูเดินทาง โปรดศึกษาเงือ่นไขการจองทัวร และการยกเลิกทัวร ทีร่ะบุในรายการทั้งหมด 

หลังจากทานทําการจองทัวรแลว ทางบรษิัทฯจะถือวาทานเขาใจ และพรอมปฏิบติัตามเงื่อนไขดังกลาว 
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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 50% 

* ยกเลิก 30-89 วันทําการลวงหนากอนเดินทาง หักคามัดจําเต็มจํานวน 

* 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 

 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  
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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 

กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กที่จะถือขึน้เครื่องบิน เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เปน

ตน กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลช่ัน นํ้าหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลา เปนตน จะถูกทาํการตรวจอยาง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภัณฑละไมเกนิ 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกัน

ในถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ( 

ICAO ) 

 หากทานซื้อสนิคาปลอดภาษีจากสนามบิน จะตองปดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เทีย่วบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได และ

หามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภาระและคาพนักงานยกสมัภาระ 

 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) 

 

คําแนะนํา: การขอวีซาสถานฑูตอิตาลี เจาหนาที่ทัวรไมสามารถเดินทางไปรับบัตรคิวใหกอนลวงหนาได 

เน่ืองจากเจาหนาทีV่FS จะเปนผูกดบัตรคิวใหกับผูเดินทางเอง 

ฉะน้ันผูเดินทาง ควรไปถึงสถานฑูตกอนเวลานัด ประมาณ 30 นาท ี

และใชเวลาในการย่ืนเอกสาร รอสัมภาษณ ถายรูปทําวีซา ประมาณ 1 วัน 

หากผูเดินทางทานใด มาจากตางจังหวัด แนะนําใหวางแผนกลับในชวงค่ํา หรือเชาวันรุงขึ้นแทน 
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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 เทาของเบี้ยประกันภัยที่ระบุไวในตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สนใจ “ประกันภัยการเดนิทางท่ัวโลก”  โปรดแจงเจาหนาท่ี ผูดูแลการจองทัวร ลวงหนากอนเดินทาง ไม

นอยกวา 1 สัปดาห  และกรุณาชําระคาประกันภยัการเดินทาง ยอดเต็มจํานวน  

หลังจากสงรายชื่อผูเอาประกันภัยแลว 
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เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกนประเทศอิตาล ี

(ใชเวลาในการขอวีซาประมาณ 10-15 วันทําการ) 

สถานฑูตไมอนุญาตใหดึงเลมพาสปอรต หากไดยื่นเขาไปแลว ดังน้ันถาทานรูวาตองใชเลมกรุณาแจงบริษัททัวรฯ เพ่ือขอย่ืนวีซา

ลวงหนากอนกรุป และใหแนบต๋ัวเครื่องบินในชวงที่ทานจะเดินทางมาดวย 

กรณุาจัดเตรียมเอกสารดังตอไปใหครบตามที่สถานฑูตฯรองขอ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพจิารณาวีซา 

หากติดขัดในเรื่องการจัดเตรยีมเอกสารในขอใด โปรดสอบถามเจาหนาที่เพิ่มเติม 

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)   

- 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 

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

 

 LINE ID : @CruiseDomain  Contact@th.cruisedomanin.com  VS020518 

  Page 15 of 17  
 

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


     

     

 

 
 
 

 

 

- 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 

(สถานฑูตไมรบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวันในทุกกรณ)ี 

Thank you for contacting VFS Italy Visa Application Centre. 

เน่ืองจากสถานทูตไดแจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเอกสารดานการเงินของผูสมัครวีซาทุกประเภทโดย ผูสมัครทุกคนที่ตองการย่ืนคํารอง

ขอวีซาฯตองแสดงหลักฐานทางการเงิน 2 ประเภทคูกันคือ หนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร ( Bank Certificate ) 

ซึ่งมีอายุไมเกิน 15 วันนับจากวันย่ืนคํารองวีซา พรอมกับสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินลาสุดไมเกิน 7 วันนับจากวัน

ย่ืนคํารองขอวีซา โดยไมมีขอยกเวนใดๆทั้งสิ้น 
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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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