
     

     

 

 
 
 

 

 

ลองเรือทะเลเมดเิตอรเรเนียน 10 วัน 7 คืน 

MSC MERAVIGLIA (เอ็มเอสซี เมอรราวิเกีย) เรือสําราญใหญที่สุดของยุโรป ป 2017 

มิลาน - ปาเวีย - เจนัว - โรม - ปาแลรโม (ซิซิลี) - วัลเลตตา (มอลตา) - เมดินา - บารเซโลนา - ซาลง เดอโพรวองซ 

 
โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน (TK) (บินเขา - ออก มิลาน MXP) 

(พิเศษ!! ราคาน้ีรวมทัวรพาเที่ยวทุกประเทศ ไมรวมคาวีซาเชงเกน) 
ขอสงวนสิทธิห์ากเรือมีการปรับเปลีย่นทาเทียบเรือ ซึ่งทางทัวรจะทําการแจงใหลูกคาทราบลวงหนาตอไป 

MSC MERAVIGLIA (เอ็มเอสซี เมอรราวิเกีย) 

เรือมีขนาด 167,600 ตัน จุผูโดยสารไดกวา 5,700 คน มีทั้งหมด 18 ชั้น 

 
เสนทางเดินเรอื MSC MERAVIGLIA 
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กําหนดการเดินทาง วันที่   7-16 เม.ย. 61        ราคา 89,900 บาท  
 

สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 แวะเปลีย่นเครื่องที่กรุงอิสตันบูล, ตุรกี - เมืองปาเวีย - มหาวิหารแหงปาเวีย - เมืองเจนัว - ถายรปูกับ อนุสาวรยี

ของครสิโตเฟอร โคลัมบสั - เชคอินขึน้เรอืสําราญ MSC Meraviglia - อิสระพักผอนบนเรือ 

วันที่3 เรือเทยีบทา ชวิิคตาเวคเคีย, อิตาลี - กรุงโรม - เขาชม พิพิธภัณฑโดเรียพามพิลิช - น้ําพเุทรว่ี - บันไดสเปน - 

กลับขึน้เรือสําราญ อิสระพักผอน 

วันที่4 เรือเทยีบทา เมืองปารแลโม - เกาะซิซลิ,ี อิตาลี - เขาชม Monreale Duomo - ถายรูป Palazzo dei 

Normanni  - ถายรูปโบสถ Cappella Palatina - น้ําพ ุFontana della Vergogna - กลับขึ้นเรือสําราญ 

วันที่5  เรือเทยีบทา เมืองวัลเลตตา, มอลตา - เมืองเมดินา - ถายรูปวิหารเซนตปอล - แวะถายรูปพระราชวัง Palazzo 

Santa Sofia  - อาว Grand Harbor - สวนบารคัคา - อาคาร Auberge De Castille - กลับขึน้เรือสําราญ 

อิสระพักผอน 

วันที่6 อิสระพักผอนบนเรือ ตลอดวัน สนุกกับกิจกรรมตางๆ เชน วายน้ํา, สปอรทคอรท, ฟตเนต, มินิกอลฟ, สปาฯ) 

วันที่7 เรือเทยีบทา บารเซโลนา, สเปน - สวนสาธารณะกูเอล - ปาฏิมากรรม มังกรโมเสก - ถายรูป มหาวิหารซากราดา 

ฟามิเลียร - ถนนลารัมบลา - ชอปปง Passeig de gracia - กลับขึ้นเรอืสําราญ 

วันที่8 เรือเทยีบทา มารกเซย, ฝรั่งเศส - เมืองเกาซาลง เดอ โพรวองซ - ถายรูปปอมปราการ Chateau de l'Emperi - 

เขาชมโบสถนอเทรอดาม เดอลาการด - กลับขึน้เรือสาํราญ - รวมงาน Gala Dinner 

วันที่9 อําลาเรือสําราญ จอดเทียบทา เจนัว, อิตาลี - Serravalle Shopping Outlet  - ถายรูป มหาวิหารแหงเมืองมิ

ลาน - สนามบินมิลาน - เดินทางกลับ 

วันที่10 แวะเปลีย่นเครื่องที่กรุงอิสตันบูล, ตุรกี - กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
 

 

 

7 เมษายน 2561 กรุงเทพมหานคร  

18.30 น. คณะพบเจาหนาที่และมัคคุเทศกไดที่ เคานเตอรเชคอิน S (แถว S 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 

8 เมษายน 2561 อิสตันบลู - มิลาน - ปาเวีย - เจนัว 

04.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเที่ยวบินเปน TK 1873 อิสระใหทานไดชอปปงสินคาปลอด

ภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย 
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07.35 น. ออกเดินทางจากอิสตันบูล สู สนามบินมลิาน ประเทศอิตาล ี(ใชเวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

09.35 น. เดินทางถึงสนามบินมิลาน ประเทศอิตาลี ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  

 นําทานเดินทางสู เมืองปาเวีย หรือ ปาวีอา (Pavia)  (ระยะทาง 89 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)  เปน

เมืองขนาดเล็กและมีความเงียบสงบ อยูทางตอนใต-ตะวันตกของแควนลอมบารดี ทางตอนเหนือของประเทศ

อิตาลี  จากน้ันนําทานชม มหาวิหารแหงปาเวีย (Pavia Cathedral) อีกหน่ึงสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญอีกแหงของ

เมืองปาเวีย โดยมหาวิหารน้ีถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 1488 ใชระยะเวลาสรางยาวนานกวา 400 ป ซึ่งถูกออกแบบ

โดยสถาปนิกและศิลปนมากมายหลายคน รวมถึง ลีโอนาโด ดาวินช่ี ศิลปนช่ือดังผูลวงลับ ซึ่งเคยมาเย่ียมเยือน

เมื่อครั้งมหาวิหารแหงน้ีเริ่มตนกอนสรางชวงแรก ลักษณะโดดเดนของ มหาวิหารแหงน้ีจะมีโดมกลางขนาดใหญ  

ที่สรางขึ้นในรูปทรงแปดเหลี่ยม ซึ่งมีความสูง ประมาณ 97 เมตร 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองเจนัว (Genoa) (ระยะทาง 132 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) หน่ึงในเมืองทา

สําคัญของประเทศอิตาลี   

 นําทานแวะถายรูปกับ อนุสาวรียของคริสโตเฟอร โคลัมบัส นักเดินเรือช่ือดังกองโลก และเปนชาวยุโรป  คนแรก

ที่คนพบทวีปอเมริกา ซึ่งถือกําเนิด ณ เมืองเจนัวแหงน้ี  

15.00 น. นําทานเชคอินขึ้นเรือสําราญ MSC Meraviglia 

18.00 น. เรือสําราญเดินทางออกจากทาเทียบเรือเจนัว มุงหนาสูทาเทียบเรือชิวิคตาเวคเคีย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

9 เมษายน 2561 ซิวิคตาเวคเคยี - โรม  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

08.00 น. เรือเทียบทา ณ ทาเทียบเรือ ชิวิคตาเวคเคีย ประเทศอิตาล ี

09.00 น. นําทานเดินทางสูกรุงโรม (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

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

 

 LINE ID : @CruiseDomain  Contact@th.cruisedomanin.com  VS130817 

  Page 3 of 16  
 

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


     

     

 

 
 
 

 

 

ที่หาดูไดยาก ตอดวย The Apartment สถานที่ซึ่งครั้งหน่ึงเคยเปนที่พํานักของเจาชาย โดเรีย พามพิลิช ในชวง

กลางศตวรรษที่ 17 ซึ่งภายในตกแตงไวอยางเรียบหรูตามสไตลอิตาเลี่ยน อิสระใหทานชมภายในพิพิธภัณฑ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บาย  นําทานชม นํ้าพุเทรว่ี (The Trevi Fountain) นํ้าพุที่เหลานักทองเที่ยวนิยมมาโยนเหรียญอธิษฐานเพ่ือใหได

กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง จากน้ันนําทานสูยาน บันไดสเปน (Spanish Step) แหลงนัดพบของชาวโรมและ

นักทองเที่ยวทั่วโลก เปนจัตุรัสที่มีอาคารสวยงามและจําหนายสินคาแบรนดเนมตางๆ อิสระใหทานชอปปงสินคา

แบรนดเนมมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Prada, Dior, Chanel และอ่ืนๆอีกมากมาย หรือจะเลือกเก็บภาพ

บรรยากาศใจกลางเมืองบริเวณ บันไดสเปน ใหทานสัมผัสบรรยากาศเมืองหลวงของอิตาลี อิสระใหทาน              

ชอปปงแบบเต็มอ่ิม  

16.00 น. นําทานเดินทางสู ทาเทียบเรอืชิวิคตาเวคเคีย 

18.00 น. เรือสําราญเดินทางออกจากทาเทียบเรือชิวิคตาเวคเคีย มุงหนาสูทาเทียบเรือ ปารแลโม 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

10 เมษายน 2561 ปารแลโม (เกาะซิซิลี ประเทศอิตาล)ี 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

10.00 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 

และภูเขาไฟ ดวยความที่อยูหางไกลออกมาจะสามารถสัมผัสไดถึงความเปนอิตาเลียนด้ังเดิม อยางที่              

หาไมพบอีกแลวตามเมืองใหญในอิตาลีภาคพ้ืนทวีป 

นําทาน เขาชมมหาวิหารมอนเรอาเล (Monreale Duomo) ที่ไดรับการยกยองวาเปนสุดยอดสถาปตยกรรมไบ

เซนไทนแหงหน่ึงของโลก สรางขึ้นโดยกษัตริยวิลเลี่ยมที่ 2 ผูปกครองดินแดนซิซิลี ในชวงป ค.ศ. 1060 ภายใน

วิหารทานจะไดพบกับความอลังการของโมเสกทอง ซึ่งวากันวาใชทองในการประดับประดาทั้งหมด 2,200 กก.
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เลยทีเดียว นับเปนโบสถโมเสกที่ใหญอันดับ 2 ของโลก  รองจากโบสถเซนตโซเฟยที่ตุรกี และที่นาอัศจรรยคือ 

โมเสกทีเ่ห็นทั้งหมดน้ีใชเวลาสรางแค 8 ปเทาน้ัน  

จากน้ันนําทานถายรูปกับ Palazzo dei Normanni อดีตราชวังของกษัตริยนอรแมน ปจจุบันใชเปนสภาทองถิ่น

ประจําเมือง  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 

บาย นําทานแวะถายรูป Cappella Palatina โบสถสวนพระองคของกษัตริยโรเจอรที่ 2 พระราชาซึ่งเคยไดช่ือวามี

ฐานะล่ําซําที่สุดในยุโรป โดยโบสถน้ียังถือเปนตนแบบของวิหาร Monreale ที่สรางขึ้นในอีก 40 ปใหหลังดวย 

หลังคาโดมประดับดวยโมเสกทองรูปพระเยซูและเทวดาทั้งแปด  

นําทานชม นํ้าพุ Fontana della Vergogna นํ้าพุแกะสลักสไตลไฮเรเนอซองสซึ่งสั่งทําจากเมืองฟลอเรนซ 

หลังจากน้ันแวะถายรูปกับ โบสถ  La Matorana โบสถสไตลไบเซนไทนประดับประดาดวยโมเสกทอง แตบริเวณ

ทางเขาเปนสถาปตยกรรมแบบบาร็อค และแวะถายรูปกับ โบสถ San Cataldo โบสถซึ่งสรางขึ้นในสมัยป ค.ศ. 

1160 แตการกอสรางก็ตองหยุดชะงักลงเมื่อผูลงทุนทรัพย เสียชีวิตลง จึงมีสภาพเปลือยเปลาดูคลาสสิกตามสไตล

โบสถทองถิ่น 

16.00 น. นําทานเดินทางสู ทาเทียบเรอืปารแลโม 

17.00 น.  เรือเดินทางออกจากทาเรือปารแลโม เพ่ือมุงหนาสู ทาเรือวัลเลตตา ประเทศมอลตา 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

11 เมษายน 2561 วัลเลตตา - เมดินา (ประเทศมอลตา) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

10.00 น. เรือจอดเทียบทา ณ ทาเทียบเรือเมืองวัลเลตตา ประเทศมอลตา  

นําทานเดินทางสู เมืองเมดินา (Mdina) เมืองยอดเขาที่นาหลงใหล เปนเมืองที่มีถนนคนเดินปราศจากรถยนต

และอาคารหินทรายที่สวยงามเกาแก  

นําทานถายรูปวิหารเซนตปอล (Cathedral of Saint Paul ) ซึ่งเปนอาคารบาโรกอันงดงามที่ออกแบบโดย

สถาปนิกชาวลอเรนโซกาฟาชาวมอลตา วิหารแหงน้ีมีสัญลักษณมาดอนนาอันทรงคุณคาในศตวรรษที่ 12 และ

ผลงานศิลปะที่มีช่ือเสียงโดยจิตรกรชาวมอลตาช่ือดัง Mattia Preti                    

แวะถายรูปพระราชวัง Palazzo Santa Sofia พระราชวังอันเกาแกอันย่ิงใหญ เปนอาคารสมัยกลางที่ไดรับการ

เก็บรักษาไวอยางดี ผานชม Palazzo Vilhena  เปนอนุสาวรียที่งดงามซึ่งรวบรวมพิพิธภัณฑประวัติศาสตร

ธรรมชาติของมอลตาพรอมดวยการจัดแสดงผลงานทางธรณีวิทยาที่โดดเดนรวมทั้งฟอสซิลแมลงและสัตวตางๆ  
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ผานชม Palazzo Falson เปนพระราชวังสมัยศตวรรษที่ 13 ที่เปนของตระกูลขุนนางชาวมอลตา ปจจุบันเปน

พิพิธภัณฑ Palazzo Falson ไดรับการตกแตงอยางประณีตในสไตลด้ังเดิมและมีงานศิลปะและของสะสม

โบราณวัตถุที่ยอดเย่ียม 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 

บาย นําทานเดินทางกลับสู เมืองวัลเลตตา เมืองหลวงของประเทศมอลตา ซึ่งเปนประเทศที่เปนเกาะขนาดเล็กสอง

เกาะในทะเลเมดิเตอรเรเนียน ต้ังอยูทางตอนใตของยุโรปถัดลงมาจากตอนใตของอิตาลี นับเปนประเทศที่มี

ประวัติศาสตรอันยาวนานแหงหน่ึงในยุโรป มีผูมาครอบครองและถูกแยงชิงนับครั้งไมถวนในอดีต นําทานชม

เมืองหลวงของสาธารณรัฐมอลตา ซึ่งไดต้ังช่ือเมืองตามช่ือของ Jean Parisot De La Valetta ผูซึ่งสามารถ

ปองกันการรุกรานเกาะมอลตา จากออตโตมานในป 1565 เมืองวัลเลตตาไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก

จากองคการยูเนสโกในป 1980   

นําทานชมบรรยากาศบริเวณอาว Grand Harbor จัดไดวาเปนทาเรือธรรมชาติบนเกาะมอลตา เปนทาเรือที่

สรางและใชงานมาต้ังแตสมัยโบราณ มีอูตอเรือ โรงเก็บสินคา และปอมปราการขนาดใหญ อิสระใหทานไดเก็บ

ภาพบริเวณทาเรือ Grand Harbor ซึ่งเรียกไดวาเปนจุดชมวิวที่สวยและขึ้นช่ือแหงหน่ึงของมอลตา  

ไดเวลานําทานชม สวนบารัคคา (Barracca Garden) สวนสวยที่ครั้งหน่ึงเคยเปนสถานที่สวนบุคคล แตภายหลัง

ไดเปดใหสาธารณชนเขาชมในป 1824 ภายในสวนประกอบไปดวย Upper Barracca และ Lower Barracca 

ในสวน Upper น้ันไดสรางขึ้นในป 1661 โดยอัศวินชาวอิตาเลียน จากบริเวณสวนจะเห็นวิวของอาวแกรนดฮาร

เบอรไดชัดเจน 

จากน้ัน ชม Auberge De Castille อาคารที่มีความสงางามและใหญโตที่สุดแหงหน่ึง ในเมืองวัลเลตตา ต้ังอยู

บนจุดที่สูงที่สุดของคาบสมุทรซึ่งถูกออกแบบใหเปนสถานที่หรูหราที่สุด ปจจุบันใชเปนที่ พํานักของ

นายกรัฐมนตรีของประเทศสาธารณรัฐมอลตา สรางขึ้นครั้งแรกในป 1574 โดยสถาปนิกชาวมอลตาช่ือ 

GIROLAMO CASSAR และมีการสรางบูรณะใหมอีกครั้งในป 1741 

17.00 น. นําทานเดินทางสูทาเทียบเรือเมืองวัลเลตตา 

18.00 น. เรือออกเดินทางจากทาเทียบเรือวัลเลตตา เพ่ือมุงหนาสู กรุงบารเซโลนา ประเทศสเปน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

12 เมษายน 2561 At Sea 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 
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อิสระใหทานพักผอน บนเรือสําราญหรูตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเลนในคลับ 

เลาจน หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ ไมวาจะเปนชอปปงที่รานขายสินคาปลอด

ภาษีบนเรือ (Duty Free) และสวนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ทาน

สามารถเลือกใชบริการบนเรือสําราญ เชน 

Public Room  :บารและเลาจน หองสมุด หองอินเตอรเนต 

Entertainment  :ชมโชวพิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกน่ังเลนในคลับ เลาจน บารตางๆหลากหลาย 

 Sport and Activities :สระวายนํ้า สปอรทคอรท ฟตเนต มินิกอลฟ 

Spa and Wellness :หองสปา หองสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

 หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

13 เมษายน 2561 บารเซโลนา  

 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

09.00 น. เรือเทียบทา ณ ทาเทียบเรือ บารเซโลนา ประเทศสเปน 

10.00 น. นําทานเขาชมสวนสาธารณะกูเอล” (Guell park) ที่เชิงเขาคารเมล อันเปนผลงานในป ค.ศ. 1900 ของ “เกาด้ี” 

ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกของยูเนสโกในป 2005 ซึ่งใชเวลาออกแบบ ตกแตง และเนรมิตร ความ

ย่ิงใหญของจินตนาการที่นํามาประยุกตกับธรรมชาติ อยางยาวนานถึง 14 ป เพลิดเพลินกับจุดชมวิวบน 

“ระเบียงน่ังเลน” (Serpentine bench) ที่ประดับตกแตงลวดลายดวยเครื่องกระเบ้ืองโมเสกนับลานช้ิน เปน

สวนลอยฟาที่มี “เสาโดริก” รองรับอยางสวยงาม ชมปาฏิมากรรม “มังกรโมเสก” Mosaic dragon ไตคลานบน

บันไดนํ้าพุ อันเปนขวัญใจของนักทองเที่ยวจากทั่วโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บาย นําทาน ถายรูปกับมหาวิหารซากราดา ฟามิเลียร (Sagrada Familia) สัญลักษณแหงสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่สูงใหญถึง 

170 เมตร ออกแบบกอสรางอยางสวยงามแปลกตา ต้ังแตป ค.ศ. 1882 เปนผลงานช้ันยอดที่แสดงถึงอัจฉริยภาพ

ของ อันโตนี เกาด้ี สถาปนิกผูเลื่องช่ือ มหาวิหารแหงน้ี ต้ังอยูบนถนน Carrer de Mallorca งานช้ินน้ีมีความ

แปลกตาจากงาน ช้ินอ่ืนของเกาด้ี ตรงสีสันอันเรียบน่ิงแบบโทนสีธรรมชาติใหความรูสึกที่สงบผอนคลายและ

เยือกเย็น เพราะความที่เปนสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิ และยังคงรายละเอียดไวอยางดี ดูจากลวดลายสลักเสลาที่ดานนอก

ตัวโบสถและภายในแสดงใหเห็นถึงแรงศรัทธาในศาสนาอยางทวมทน สมเปนงานช้ินสุดทายที่เขาอุทิศตน
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ใหกับศาสนจักร ปจจุบันมหาวิหารแหงน้ียังคงดําเนินการกอสรางและคาดวาจะแลวเสร็จสมบูรณในป ค.ศ. 2026 

อิสระใหทานไดบันทึกภาพความย่ิงใหญของมหาวิหารแหงน้ี   

  ไดเวลานําทานสูถนนชอปปงสายใหญของบารเซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ยานที่มีช่ือเสียงที่สุดของบาร

เซโลนาแหลงทองเที่ยวอันเปนที่ช่ืนชอบของคนทุกวัย ถนนสายเล็กๆ ที่มีความยาวเพียง  1.2 กิโลเมตรแตมีสีสัน

เสนหนาประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืน    อิสระใหทานไดชอปปงตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกซื้อสินคา

และเสื้อผาแบรนดเนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะชอปปงสินคาแบรนดเนมช้ันนําซึ่งมีราน 

ต้ังอยูตลอดแนวถนน Passeig de gracia ทานสามารถเลือกซื้อสินคาอาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, 

GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ 

 
17.00 น.  นําทานกลับสูทาเทียบเรือบารเซโลนา 

18.00 น. เรือเดินทางออกจากทาเรือบารเซโลนา เพ่ือมุงหนาสูทาเทยีบเรือมารกเซย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

14 เมษายน 2561 มารกเซย - ซาลง เดอ โพรวองซ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

08.00 น. เรอืจอดเทียบทา ณ ทาเทียบเรือมารกเซย (โพรวองซ) ประเทศฝรั่งเศส 

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

ชม.) เมืองเกาแกอีกเมืองหน่ึงของโพรงวองซ ซึ่งต้ังอยูระหวางเมืองมารกเซย และเมืองเอ็กซอองโพรวองซ  นํา

ทานเดินชมเมืองเกาซึ่งยังคงกลิ่นอายของอารายธรรมยุคศตวรรษที่ 17 ไดเปนอยางดี  เริ่มจากจัตุรัส Crousillat 

(Place Crousillat)  ตอไปยังศาลาวาการประจําเมือง (City Hall) และผานชมบานของนอสตราดามุส (ปจจุบัน

เปดเปนพิพิธภัณฑประวัติศาสตร) หรือ มีแชล เดอ นอสทรดาม (Michel de Nostredam)  นักโหราศาสตรช่ือ

ดังของโลก ผูซึ่งใชชีวิตในบ้ันปลาย ณ เมืองน้ีกวา 19 ปกอนสิ้นชีวิตลง  

จากน้ันนําทานแวะถายรูปกับ Chateau de l'Emperi ปอมปราการก่ึงปราสาทยุคศตวรรษที่ 9 ซึ่งอดีตเปนที่

พํานักของขุนนางประจําเมืองหรือผูครองเมือง ไมวาจะเปน อารคบิชอปแหง Arles  รวมถึงจักรพรรดิโรมันอัน

ศักด์ิสิทธ์ิ ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางกลับสู เมืองมารกเซย (ระยะทาง 51 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 

ชม.) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
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บาย นําทาน เขาชมโบสถนอเทรอดาม เดอลาการด (Basilique Notre-Dame de la Garde) ที่ต้ังอยูบนยอดเขา 

โบสถแหงน้ีสรางขึ้นอยางงดงามดวยรูปแบบสถาปตยกรรมที่เปนเอกลักษณ โดยมีรูปพระแมมารีเปนองคประธาน 

เลากันวาในสมัยกอนคนแถบน้ีมักมาขอพรกับพระนางเพ่ือใหการเดินเรือปลอดภัยและเมื่อเดินเรือปลอดภัยกลับ

มาแลวก็มักจะนําเอาเครื่องแขวนมาเปนของแกบน แตเมื่อเวลาผานไปทางเทศบาลเมืองไดปรับปรุงใหสถานที่

แหงน้ีเปนอนุสรณสถานอันศักด์ิสิทธ์ิและกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงของเมืองมารกเซย   

 จากน้ันนําทาน ชมบริเวณทาเรือ Le Vieux Port เปนทาเรือเกาแกของเมืองมารกเซย บริเวณทาเรือแหงน้ีเปนที่

รูจักกันในนามประตูสูเมดิเตอรเรเนียน สมัยโบราณก็ยังเคยเปนศูนยกลางเศรษฐกิจที่สําคัญในการคาขายระหวาง

ประเทศแถบชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียนและประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศส 

 
16.00 น. นําทานเดินทางสูทาเทียบเรือมารกเซย 

17.00 น. เรือออกเดินทางจากทาเทียบเรือมารกเซย มุงหนาสูทาเทียบเรือเจนัว 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

 วันน้ีจะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ใหทานไดแตงตัวสวยงามรวมงานเลี้ยงในค่ําคนืน้ี 

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

หมายเหตุ      กอนเรือกลับเทียบทาในค่ําวันน้ีทานจะไดรับปายผูกกระเปาสีตางๆ ซึ่งเปนตัวกําหนดลําดับการนํากระเปาลง 

 จากเรือ ทานจะตองจัดกระเปาใบใหญวางไวหนาหอง โดยแยกขาวของเครื่องใชที่จําเปนไวในกระเปาเดินทางใบ

เล็ก เพราะเจาหนาที่ของเรือจะมาเก็บกระเปาใบใหญของทานไปต้ังแตกลางดึก และบัญชีคาใชจายตางๆ จะถูก

สงมาใหทานตรวจเช็คกอนทําการชําระในวันรุงขึ้น สําหรับทานที่ตองการชําระผานบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะ

ชารจคาใชจายผานบัตรเครดิตที่ทานไดใหหมายเลขไวในวันที่ทานเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

15 เมษายน 2561 เจนัว - มิลาน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

08.00 น. เรือจอดเทียบทาที่ ทาเรือเจนัว (อิตาลี) 

 นําทานเดินทางสู  หน่ึงในชอปปงเอาทเลทขนาดใหญทีส่ดุในยุโรป SERRAVALLE Shopping Outlet  ซึ่งต้ังอยู

ใกลเมืองมิลาน สถานที่รวมสนิคาแฟช่ันแบรนดเนมจากหลากหลายเมือง และจากดีไซเนอรช้ันนําระดับแถวหนา

ของอิตาลี มีรานคาแฟช่ันและสินคาตางๆกวา 180 ราน ทั้ง Versace, Dolce & Gabbana, Prada, Roberto 

Cavalli, Bulgari, Trussardi, Calvin Klein, Guess, Etro, Nike, Mariella Burani, Swarovski และอ่ืนๆอีก

มากมาย โดยสนิคาแฟช่ันจะลดราคาต้ังแต 30% - 70% ตลอดป อิสระใหทานเลือกซือ้สินคาตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
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บาย  นําทานถายรูปกับมหาวิหารแหงเมืองมิลาน หรือที่เรียกวาดูโอโม (Duomo) เปนมหาวิหารที่ใหญเปนอับดับสอง 

รองจากมหาวิหารเซนตปเตอร ในกรุงวาติกัน (เปนมหาวิหารแบบโกธิคและใหญเปนอันดับสามของยุโรป) สราง

ขึ้นในป ค.ศ. 1386 แลวเสร็จในป ค.ศ.1813 ดานนอกเปนยอดแหลม 135 ยอด จึงมีช่ือเรียกวา "มหาวิหารเมน" 

มีรูปสลักหินออนจากยุคตางๆ ประดับอยูกวาสามพันรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปปนทองขนาด 4 เมตร ของ

พระแมมาดอนนา 

 
16.30 น. นําทานเดินทางสู สนามบินมิลาน (MXP) เพ่ือเชคอินและทํา Tax Refund  

19.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินมลิาน สู สนามบินอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK1876 (ใชเวลาบินประมาณ 2.50 ช่ัวโมง) 

สายการบินมีบริการอาหาร เครื่องด่ืม และพักผอน บนเครื่องบิน 

23.45 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่อง 

16 เมษายน 2561 กรุงเทพมหานคร 

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

 อาหารค่ํา และ อาหารเชา 

14.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE) 

18.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  

 

อัตราคาบรกิาร ตอทาน งดแถมกระเปา 

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซา 

7-16 เม.ย. 2561 

ราคาผูใหญ (พักหองคู INSIDE) ทานละ 89,900 

อัพเกรดเปนหองพักแบบมีหนาตาง (พักหองคู Ocean View) ทานละ มีเพียง 3 หองเทาน้ัน 8,000 

อัพเกรดเปนหองพักแบบมีระเบียงทะเล (พักหองคู Sea-View Balcony) ทานละ 11,000 

พักเด่ียวเพ่ิม ทานละ (คิดที่หองพักแบบ INSIDE ซึ่งเปนราคาเริ่ม) 30,000 

ราคาผูใหญ (พักหองเดียวกัน 3 ทาน) ทานละ 87,900 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)  85,900 

เด็กทารก อายุไมเกิน 2 ป (นับอายุจนถึงวันเดินทางกลับ) 16,900 

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

ไมเอาต๋ัวเครื่องบินหักคาใชจาย (ผูใหญ)  (ไมรวมต๋ัว BKK-IST-FCO-IST-BKK) 25,000 

กรณีมีวีซาแลวหรือไมตองยื่นวีซา หักคาใชจาย ไมรวมวีซา 
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**ราคาอาจมีการปรับขึ้น - ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แตจะปรับตามความเปนจริง 

ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทาน้ัน (คิด ณ วันที ่8 สิงหาคม 2560) ** 

ขอแนะนําและแจงเพ่ือทราบ 

 กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกต๋ัวแลว ไมสามารถขอคนืเงินได และไมสามารถเปลีย่นวันเดินทางได 

 กระเปาเดินทางเพ่ือโหลด ทานละ 1 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 23 กก. กระเปาถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) นํ้าหนักไมเกิน 7 กก.  
 

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 

 

โปรแกรมทองเที่ยวลองเรือสําราญ (ตามที่ระบุไวในรายการ) อัตรานีร้วมถึง 

 ต๋ัวเครื่องบินไป-กลับช้ันนักทองเที่ยวโดยสายการบินเตอรกิช แอรไลนส (กระเปาเดินทาง นน. ไมเกนิ 23 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  

 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) 

 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 
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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, 0 2116 6454 

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 

 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

ปรบัเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

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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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 

 กระเปาและสมัภาระที่มีลอเลือ่นและมีขนาดใหญเกินไป 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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เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกนประเทศอติาล ี

(ใชเวลาในการขอวีซาประมาณ 10-15 วันทาํการ) 

สถานฑูตไมอนญุาตใหดึงเลมพาสปอรต หากไดยื่นเขาไปแลว ดังนั้นถาทานรูวาตองใชเลมกรณุาแจงบรษิัททวัรฯ เพื่อขอยื่นวีซาลวงหนา

กอนกรุป และใหแนบตั๋วเครื่องบินในชวงที่ทานจะเดินทางมาดวย 

กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังตอไปใหครบตามที่สถานฑูตฯรองขอ เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาวีซา 

หากติดขัดในเร่ืองการจัดเตรียมเอกสารในขอใด โปรดสอบถามเจาหนาที่เพิม่เติม 

หากทานตองการเปลี่ยนแปลงคิวกรุปที่ไดมีการจองแลว ทานอาจตองชําระคาคิวยื่นวซีา 2,200 บาทใหกบัศูนยยื่นคํารอง 

1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไดเกิน 6 เดือนขึ้นไป ถามหีนังสือเดินทางเลมเกากรุณาแนบมาดวย 

2. รูปถายสีหนาตรงปจจุบัน พื้นฉากหลังรูปตองมีสีขาวเทานั้น รูปจะตองเปนภาพที่คมชัดหามสวมแวนสายตา หามมีเงา หาม

ถายรูปและตกแตงภาพจากคอมพิวเตอร (ถายไมเกิน 6 เดือน) 2 รูป 

3. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา / เอกสารเพิ่มเติมกรณอีื่น ๆ  

4. สําเนาบัตรประชาชน  

5. สําเนาทะเบียนบาน 

6. สูติบัตร (สําหรบัเด็กต่ํากวา 18 ปบริบูรณ)  

7. กรณเีด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ: เดินทางตองยื่นเอกสารเพิม่เติมดังนี ้

- เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรอือําเภอเทานั้น และ

ใหระบุวา ยินยอมใหเดินทางกบัใคร มีความสัมพันธอยางไรกบัครอบครัว 

- เด็กเดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนงัสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยทีว่าการเขตหรืออําเภอเทานั้นและใหระบุวา 

มารดายินยอมใหเดินทางกับบดิา (ระบุชื่อบดิา)   

- เด็กเดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนงัสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยทีว่าการเขตหรืออําเภอเทานั้นและใหระบุวา 

บิดายินยอมใหเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)   

- กรณพีอและแมหยาราง หรอืเสียชีวิต ตองแนบใบหยา หรือ ใบมรณะบัตร เพื่อเปนการยืนยัน 

- ใหแนบสําเนาพาสปอรตของพอ และ แม (หากไมมีใหแนบสําเนาบัตรประชาชนของพอและแม) 

8. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรบัรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเทานั้น** 

จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูต)  

โดย ไมตองระบุวัน และประเทศที่เดินทาง  

- กรณีผูเดินทางเปนเจาของกจิการ : ใชหนังสือจดทะเบียนบรษิัทฯ ที่มีรายชื่อผูประกอบกจิการ 

- กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา : ใชทะเบยีนพาณิชยที่มีชือ่ผูเปนเจาของรานคา 

- กรณทีี่เปนพนกังานบรษิัทฯ : ใชจดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง ระยะเวลาการวาจาง  เงินเดือน 

พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น 

- กรณทีี่เปนขาราชการ : ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น 

- กรณเีกษียณอายุราชการ ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 

- กรณเีปนนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นวากําลังศึกษาอยูระบุชั้นปที่ศึกษา พิมพเปน

ภาษาอังกฤษเทานั้น 

- กรณเีปนแมคา, ทําธุรกิจสวนตวั, ทําอาชีพอิสระ ตองพิมพจดหมายรับรองตัวเอง เปนภาษาองักฤษ 
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9. หลักฐานการเงนิ (สําคัญมาก เพราะสถานฑูตแจงกฎใหมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557)  

9.1 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเทานั้น พรอมหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร    

         (BANK CERTIFICATE) เปนภาษาอังกฤษ **ตองเปนบัญชีเดียวกันเทานั้น** 

- เงินฝากออมทรพัย/ เผ่ือเรียก/ สะสมทรัพย  

(ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ตองมีไมต่ํากวา 100,000 บาท ตอการยื่นวีซา 1 ทาน และ ตองมีการเขาออกของเงิน

สม่ําเสมอ หามทําการโอนเงินเขาไปในครัง้เดยีวเปนยอดใหญกอนการยื่นวีซาเด็ดขาด!!) 

- การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปจจุบัน และ ถายสําเนายอนหลัง 6 เดือน โดยการปรับยอด

สมุดในบัญชี ตองปรับสมุดกอนวันที่จะยื่นวีซา 7 วัน เชนทานไดคิวยื่นวีซาวันที่ 3 กันยายน 2556 สําเนาสมุดบัญชีที่ทาน

ตองใชในการยื่นวีซา ตองปรับสมุด ณ วันที่  28 สิงหาคม 2556 หรือ หลังจากนั้น หากทานปรับสมุดบัญชีกอนหนานั้น 

จะใชเปนเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินไมได สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม อยางไรก็ตาม ทานสามารถสงเอกสาร

มาทางบริษัททัวรฯ เพื่อเตรียมการลวงหนา และ สง Fax สมุดบัญชีหนาสุดทายที่ไดทําการปรับสมุดมาใหทางบริษัททัวร 

เพื่อใชในการแนบเปนเอกสารยื่นวีซาตอไปได 

- การขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ตองมีอายุไมเกิน 15 วัน นับจากวันที่ไดคิวยื่นวีซา พรอมทั้งตองระบุ 

จํานวนเงินเปนตัวเลขลงในหนังสือรับรองดวย เชนทานไดคิวยื่นวีซาวันที่ 3 กันยายน 2556  หนังสือรับรองการเงินจาก

ทางธนาคารที่ใชในการยื่นวีซา ตองออกให ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2556 หรือ หลังจากนั้นเทานั้น  จดหมายรับรองจาก

ธนาคารใหระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูต) โดยไมตองระบุวัน และประเทศที่เดินทาง 

(สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวนัในทุกกรณี) 

 

Thank you for contacting VFS Italy Visa Application Centre. 

เน่ืองจากสถานทูตไดแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารดานการเงินของผูสมัครวีซาทุกประเภทโดย ผูสมัครทุกคนที่ตองการยื่นคํา

รองขอวีซาฯตองแสดงหลักฐานทางการเงิน 2 ประเภทคูกันคือ หนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร ( Bank 

Certificate ) ซึ่งมีอายุไมเกิน 15 วันนับจากวันยื่นคํารองวีซา พรอมกับสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินลาสุดไมเกิน 7 

วันนับจากวันยื่นคํารองขอวีซา โดยไมมีขอยกเวนใดๆทั้งส้ิน 

10. ในกรณีที่มีผูรับรองคาใชจาย ตองมีเอกสารเพิม่เติมดังนี ้

- จดหมายจากผูรบัรองคาใชจาย พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น  

- หลักฐานแสดงความสัมพันธของผูเดินทางกับผูรับรองคาใชจาย เชน ทะเบียนบาน และตองเปนบุคคลในครอบครัว

เดียวกัน (พอ, แม สามารถรับรองคาใชจายใหบุตรได / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองใหกันและกันได / (ปู, ยา, 

ตา, ยาย ไมสามารถรับรองคาใชจายใหหลานได) 

- กรณเีปนสามีภรรยากันแลวไมไดจดทะเบยีน และรับรองคาใชจายกัน ตองใชเอกสารดังนี ้

o เขียนจดหมาย decare เปนภาษาอังกฤษ มาวาอยูดวยกันแตไมไดจดทะเบยีนกัน 

o กรณีมีลูกดวยกนั ใหใชใบเกิดของลูก แปลเปนภาษาอังกฤษพรอมกับแนบภาษาไทย 

o กรณีไมมีลูกดวยกัน ใหใชทะเบียนบานทัง้ของสามีและภรรยา แปลเปนภาษาอังกฤษพรอมกับแนบภาษาไทย 

โดยทะเบียนบานของทั้งสองตองอยูบานเดียวกนั 

- กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงนิฝากตามขอกําหนดในขอ 9 ทีจ่ะใชยื่นวีซา 1 ชุดของผูรับรองคาใชจาย พรอมทั้งใน 

หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตองระบุชื่อผูถกูรับรองคาใชจาย ดวย 
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	2. รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัดห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป

