
     

     

 

 

 
 

 

 

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

 

 LINE ID : @CruiseDomain 
 Contact@th.cruisedomanin.com  VS150618 

  Page 1 of 18  
 

ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 10 วัน 7 คืน 
ROYAL CARIBBEAN SYMPHONY OF THE SEA 

(รอยัล แคริบเบี้ยน ซิมโฟนี่ ออฟ เดอะ ซีส์) เรือสําราญใหญ ่และใหมท่ี่สดุในโลกปี 2018 

โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) 

 
เส้นทางเดินเรือ RCB, Symphony of the Seas 

บาร์เซโลนา - ปัลมาเดอมายอร์ก้า - ซี นองค์ (ชมทุ่งลาเวนเดอร์) - ซาลง เดอ โพรวองซ์ - คาร์ราร่ามาซซา  
 ซาร์ซาน่า - วิเตอร์โบ - โบมาร์โซ - แตร์นี - กาแซร์ตา - อเวลลิโน่ - บารเ์ซโลนา 

(รอยัล แคริบเบี้ยน ซิมโฟนี่ ออฟ เดอะ ซสี์)เรือมีขนาด 230,000 ตัน จุผู้โดยสารไดก้ว่า 5,500 คน มีทั้งหมด 16 ชั้น 
ประเภทห้องพัก (เตียงสามารถแยกเป็น เตียงคู่ได้) 

ห้องพักมีระเบียงวิวทะเล  (Ocean View with Balcony) 

 
ห้องพักมีระเบียงวิวสวน  (Central Park View with Balcony) 

 
ห้องพักแบบ Inside  
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(พิเศษ!! ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ รวมทิปต่างๆ และ วีซ่าทุกอย่างแล้ว) 
ขอสงวนสิทธิห์ากเรือมีการปรับเปลี่ยนทา่เทียบเรือ ซึ่งทางทัวร์จะทําการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป 

โปรแกรม การท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตาราง
เดินทางเรือ 

 

กําหนดการเดนิทาง วันที่  8-17 / 15-24 ก.ย. / 22ก.ย.-1ต.ค. 61           ราคา 109,900.- 
 

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 
แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตนับูล, ตุรก ี- สนามบินบารเ์ซโลนา - ช้อปปิ้งถนนลารัมบลา - เชคอินขึ้นเรือสําราญ ใหญ่
ที่สุดในโลกลําใหม่ล่าสุดของ Royal Caribbean “Symphony of the SEAs" - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่3 
เรือเทยีบทา่ ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา - ถ้ําแดรค - มหาวิหารเลอซู - ชมความงดงามในมหาวหิารแห่งปัลมา - กลับ
ขึ้นเรือสําราญ อิสระพักผ่อน 

วันที่4 
เรือเทยีบทา่ มาร์กเซย์ (โพรวองซ)์ ประเทศฝรัง่เศส - ซาลง เดอ โพรวองซ์ - ชมเมืองเก่า - จัตุรัส Crousillat - ศาลา
ว่าการประจําเมือง - แวะถ่ายรูปกับป้อมปราการ Chateau de l'Emperi  - เมืองซีนองค์ - ชมทุ่งลาเวนเดอร์ - กลับ
ขึ้นเรือสําราญ 

วันที่5 
เรือเทยีบทา่ เมืองลา สเปเซีย -  เมืองซาร์ซาน่า - เข้าชมป้อมปราการซาร์ซาเนลโล่ - ถ่ายรูปกับโบสถ์ซาร์ซานา่ - 
เมืองคาร์ราร่า มาซซ่า - เข้าชมดูโอโมแห่งคาร์รารา่ - ชมตัวเมืองเก่าแห่งแคว้นทัชคานี - เข้าชมปราสาทมาลาสปินา -  
กลับขึ้นเรือสําราญ อิสระพักผ่อน 

วันที่6 
เรือเทยีบทา่ เมืองวิเตอร์โบ - เข้าชมพระราชวงัโป๊ป - เมืองโบมาร์โซ - เมืองแตร์น ี- เข้าชมมหาวหิารนักบุญวาเลน
ไทน์ - ถ่ายรูปกับโบสถ์แตรน์ี -  กลับขึ้นเรือสําราญ อสิระพักผ่อน 

วันที่7 
เรือเทยีบทา่ เมืองกาแซร์ตา - เข้าชมพระราชวังกาแซรต์า (มรดกโลก) - เมืองอเวลลิโน ่- ชมจัตุรสัปราสาท - ชมน้ําพุ
แห่งเบลเลโรฟอน - ถ่ายรปูกับหอนาฬิกาโบราณ -  กลับขึ้นเรือสําราญ อิสระพักผ่อน 

วันที่8 
At Sea อิสระพักผ่อนบนเรือ ตลอดวัน สนุกกับกิจกรรมต่างๆ เช่น บาร์และเลาจน,์ ชมโชว์พเิศษ, ว่ายน้ํา, สปอร์ท
คอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, สปาฯ) 

วันที่9 
อําลาเรือสําราญ จอดเทียบท่า บาร์เซโลนา, สเปน - เข้าชมมหาวิหารซากราดา้ ฟามิเลียร์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ปีกัสโซ - 
สนามบินบารเ์ซโลนา - เดินทางกลับ 

วันที่10 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตนับูล, ตุรก ี- กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
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วันแรก กรุงเทพมหานคร  
18.30 น. คณะพบเจ๎าหน๎าที่และมัคคุเทศก์ได๎ที่เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข๎าที่ 9 หรือ 10 อาคาร

ผู๎โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ
21.45 น. ออกเดินทางสูํนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช๎เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับ

ภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีสํวนตัวทุกที่นั่ง สายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ําและอาหารเช๎า ระหวําง
เที่ยวบินสูํนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี  

วันที่สอง อิสตันบูล - บาร์เซโลนา่ 
04.00 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK1853 อิสระให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้งสินค๎าปลอดภาษีภายใน

สนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินค๎าให๎เลือกซื้อมากมาย  
07.20 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สูํ สนามบินบาร์เซโลนา (BCN) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส 

บริการอาหารเช๎าบนเครื่องบิน (ใช๎เวลาบินประมาณ 4 ชม.) 
10.05 น. เดินทางถึงสนามบินบาร์เซโลนา ผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร  
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บําย นําทํานสูํถนนช๎อปปิ้งสายใหญํของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ยํานที่มีชื่อเสียงที่สุดของบาร์เซโลนา

แหลํงทํองเที่ยวอันเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัย ถนนสายเล็กๆ ที่มีความยาวเพียง  1.2 กิโลเมตรแตํมีสีสันเสนํห์
นําประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืน  อิสระให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้งของฝากและสินค๎าท๎องถิ่นตามอัธยาศัย  

14.30 น. นําทํานเชคอินขึ้นเรือสําราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกลําใหม่ล่าสุดของ Royal Caribbean “Symphony of the 
SEAs” ซึ่งเป็นเรือสําราญที่จะเปิดปฐมฤกษ์ในเส๎นทางลํองทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในปี 2018 รํวมเป็นสักขีพยาน
เปิดหน๎าประวัติศาสตร์ของเรือสําราญที่จะทุบสถิติ เป็นเรือลําใหญ่ที่สุดในโลก ประจําปี 2018 ด้วยระวางเรือ
ขนาด 230,000 ตัน จุผู้โดยสารได้กว่า 5,500 คน พร๎อม Entertainment Complex ขนาดใหญํ ที่พร๎อม
ให๎บริการบนเรือสําราญระดับโลกลํานี ้

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  
หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

 
 

วันที่สาม ปัลมา เดอมายอร์ก้า 
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
08.00 น. เรอืจอดเทียบทําที่ ทําเรือปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca)  
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นําทํานเที่ยวชมเมืองปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) แหํง หมูํเกาะมายอร์กา (Mallorca) หมูํเกาะ
แสนสวยในประเทศสเปน ซึ่งตั้งอยูํในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเกาะใหญํที่สุดในหมูํเกาะแบลีแอริก เมืองหลวง
ของเกาะคือเมืองปัลมา เมืองซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางการทํองเที่ยวในวันหยุดที่ได๎รับความนิยมมาก  
นําทํานเดินทางสูํ ถ้ําแดรค (Drach Cave) แหลํงทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะมายอร์ก๎า โดยถ้ําใต๎ดินแหํงนี้
ถือวําเป็นหนึ่งในถ้ําใต๎ดินที่ใหญํที่สุดในโลกอีกด๎วย ชมความงดงามของธรรมชาติที่สรรค์สร๎างหินงอกหินย๎อย 
และทะเลสาบใต๎ดิน  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 
บําย นําทํานเดินทางสูํ มหาวิหารเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) โบสถ์สไตล์โกธิคโรมันคาทอลกิ คูํบ๎านคูํเมือง

ของเกาะมายอร์กา สร๎างขึ้นตามบัญชาของกษัตริย์เจมส์ที่ 1 แหํงอารากอนในปี ค.ศ. 1229 และเสร็จสิ้นในปี 
ค.ศ.1601 โดยใช๎เวลารํวม 370 ปีในการกํอสร๎าง และได๎มีการปรับปรุงตามแบบฉบับของอันโตนิโอ เกาดี้ 
สถาปนิกและผู๎ออกแบบผู๎มีชื่อเสียงแหํงเมืองบารเ์ซโลนําในชํวงระหวํางปี ค.ศ.1901-1914  

 นําทํานเข๎าชมความงดงามภายในมหาวิหารแหํงปัลมา ชมความงามของสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคโรมันที่ตกแตํง
ด๎วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ตกแตํงด๎วยกระจกลายสีที่ใหญํที่สุดในโลกอีกด๎วย จากนั้นอิสระให๎ทํานได๎เดินเลํน
และเก็บภาพความสวยงามของเมอืงตามอัธยาศัย หรือจะเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกที่มีจําหนํายมากมาย 

 
15.00 น. นําทํานเดินทางสู ํทําเทียบเรอืปัลมา เดอ มายอร์กา 
16.00 น. เรือออกเดินทางจากทําเทียบเรือ ปัลมา เดอ มายอร์กา มุํงหน๎าสูํทําเทียบเรือมาร์กเซย์ (โพรวองซ์) 

อิสระให๎ทํานพกัผํอน บนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ทํานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเลํนในคลับ 
เลาจน์ หรือทํากิจกรรมทีม่ีภายในเรือสําราญมากมายได๎ตามใจชอบ ไมํวําจะเป็นช๎อปปิ้งที่ร๎านขายสินค๎าปลอด
ภาษีบนเรือ (Duty Free) และสํวนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอันหลากหลายที่ทําน
สามารถเลือกใช๎บริการบนเรือสําราญ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  
หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

วันที่สี ่ โพรวองซ์ - ซีนองค์ (ทุ่งลาเวนเดอร์) - ซาลง เดอ โพรวองซ์ 
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบทํา ณ ทําเทียบเรือมาร์กเซย์ (โพรวองซ์) ประเทศฝรั่งเศส 

 นําทํานเดินทางสูํ ซาลง เดอ โพรวองซ์ (Salon de provence) (ระยะทาง 51 กม. ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1 
ชม.) เมืองเกําแกํอีกเมืองหนึ่งของโพรงวองซ์ ซึ่งตั้งอยูํระหวํางเมืองมาร์กเซย์ และเมืองเอ็กซ์อองโพรวองซ์     
นําทํานเดินชมเมืองเกํา ซึ่งยังคงกลิ่นอายของอารายธรรมยุคศตวรรษที่ 17 ได๎เป็นอยํางดี  เริ่มจากจัตุรัส 
Crousillat (Place Crousillat)  ตํอไปยังศาลาวําการประจําเมือง (City Hall)  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2_(%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2)
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และผํานชมบ๎านของนอสตราดามุส (ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์) หรือ มีแชล เดอ นอสทร์ดาม 
(Michel de Nostredam) นักโหราศาสตร์ชื่อดังของโลก ผู๎ซึ่งใช๎ชีวิตในบั้นปลาย ณ เมืองนี้กวํา 19 ปีกํอน
สิ้นชีวิตลง  
จากนั้นนําทําน แวะถํายรูปกับ Chateau de l'Emperi ป้อมปราการกึ่งปราสาทยุคศตวรรษที่ 9 ซึ่งอดีตเป็นที่
พํานักของขุนนางประจําเมืองหรือผู๎ครองเมือง ไมํวําจะเป็น อาร์คบิชอปแหํง Arles  รวมถึงจักรพรรดิโรมันอัน
ศักดิ์สิทธิ์ ได๎เวลาสมควร นําทํานเดินทางกลับสูํ เมืองมาร์กเซย์ (ระยะทาง 51 กม. ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1 
ชม.) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 
บําย นําทํานเดินทางสูํ เมืองซีนองค์ (Senanque) เพื่อชมทุํงลาเวนเดอร์ (ระยะทาง 50 กม. ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 

1 ชม.) นําทํานชม และแวะถํายรูปกับโบสถ์นอเทรอดาม เดอ ซีนองค์ (Notre Dame De Senanque) ซึ่ง
บริเวณโดยรอบรายล๎อมไปด๎วยทุํงลาเวนเดอร์ 

 นําทํานชม ทุํงลาเวนเดอร์ ที่กว๎างใหญํไกลสุดลูกหูลูกตา อิสระให๎ทํานได๎ถํายรูปเพื่อเก็บความประทับใจหรือเลือก
ซื้อสินค๎าแปรรูปจากดอกลาเวนเดอร์ได๎ตามอัธยาศัย ได๎เวลานําทํานเดินทางสูํทางเรือเมืองมาร์กเซย์  

 (หากชํวงที่ไมํมีลาเวนเดอร์ จะนําทํานเที่ยวชมเมืองซีนองค์แทน) 

 
16.00 น. นําทํานเดินทางสูทํําเทียบเรือมาร์กเซย ์
18.00 น. เรือออกเดินทางจาก ทําเทียบเรือมาร์กเซย ์มุํงหน๎าสูํทําเทยีบเรือลาสเปเซีย 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  
วันที่ห้า  ซาร์ซานา่ - คาร์ราร่า มาซซา 
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
08.30 น. เรือจอดเทียบทํา ณ ทําเทียบเรือเมืองลา สเปเซีย 

นําทํานเดินทางสูํ เมืองซาร์ซานํา (Sarzana) เป็นเมืองที่ต้ังอยูํในแคว๎นลิกูเรีย ของอิตาลี และเปรียบเสมือนประตู
สูํหุบเขามากร๎า (Magra Valley) เป็นเมืองที่สร๎างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 10  
นําทํานเข๎าชมป้อมปราการซาร์ซาเนลโลํ (Fortress of Sarzanello) จากนั้นนําทํานแวะถํายรูปกับโบสถ์ซาร์ซา
นํา (Sarzana Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สร๎างขึ้นในปี 1138 ในศิลปะแบบโรมาเนสก์ และได๎ชื่อวําเป็นโบสถ์ 
Blood of Christ ได๎เวลานําทํานเดินทางสู ํเมืองคาร์รารํา มาซซํา 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 
บําย นําทําน เข๎าชมดูโอโมแหํงคาร์รารํา (Duomo of Carrara) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สร๎างด๎วยหินอํอนทั้งหลัง เนื่องจาก

บริเวณเมืองคาร์รารํา อุดมไปด๎วยหินอํอนอันเลื่องช่ือจากเทือกเขาเอลป์ ซึ่งหินอํอนบริเวณเทือกเขาเอลป์แหํงนี้มี
สีขาว จึงเป็นที่มาของหินอํอนสีขาว (White Marble)  
จากนั้นนําทํานเที่ยวชมตัวเมืองเกําแหํงแคว๎นทัชคานี (Tascany) อิสระให๎ทํานได๎เก็บภาพความสวยงามของเมือง
นี้ตามอัธยาศัย  
ได๎เวลานําทํานเดินทาง เข๎าชมปราสาทมาลาสปินา (Castello Malaspina) เป็นปราสาทที่สร๎างขึ้นบนผาหิน ใน
สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช๎เป็นป้อมปราการทางทหาร และเป็นคุกคุมขังนักโทษทางทหารในอดีตจนถึงปี 1946 
นําทํานเข๎าชมความยิ่งใหญํอลังการของปราสาททางการทหารแหํงน้ี 

18.00 น. นําทํานเดินทางสู ํทําเทียบเรือเมืองลา สเปเซีย 
20.30 น. เรือออกเดินทางจากทําเทียบเรือลา สเปเซีย เพื่อมุํงหน๎าสูํ ทําเรือ ชิวิคตาเวคเคีย 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
วันที่หก วิเตอร์โบ - โบมาร์โซ - แตร์นี  
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
07.00 น. เรือเทียบทํา ณ ทําเรือชิวิคตาเวคเคีย 
 นําทํานเดินทางสูํ เมืองวิเตอร์โบ (Viterbo) เมืองเกําแกํที่สุดแหํงแคว๎นลาซิโอ ของอิตาลี เป็นเมืองที่สร๎างขึ้นใน

สมัยศตวรรษที่ 11-12 และยังเป็นเมืองสําคัญทางการทหารอีกด๎วย เนื่องจากเป็นที่ตั้งของกองทัพอากาศอิตาลี 
นําทํานเข๎าชมพระราชวังโป๊ป (The Palace of the Popes) ซึ่งเป็นพระราชวังของเหลําบิชอป สร๎างขึ้นในสมัย
ศตวรรษที่ 12 นําทํานเข๎าชมความยิ่งใหญํของพระราชวังโป๊ป ซึ่งเรียกได๎วําศาสนจักรในอดีตมีความยิ่งใหญํไมํ
น๎อยไปกวํากษัตริย์ผู๎ปกครองแคว๎น อิสระให๎ทํานได๎เก็บภาพตามมอัธยาศัย  

 ได๎เวลานําทํานเดินทางสูํ เมืองโบมาร์โซ (Bomazzo) นําทํานเข๎าชมสวนสัตว์ประหลาด (Park of 
Monsters)  แหลํงทํองเที่ยวหลักของเมือง ภายในสวนมีการจัดแสดงเกี่ยวกับงานประติมากรรมขนาดใหญํรวม
ไปถึงงานแกะสลักหินภูเขาไฟจํานวนมาก โดยผลงานสํวนใหญํได๎รับการออกแบบโดย Pirro Ligorio และ 
Simone Moschino ประติมากร และสถาปนิกชาวอิตาลี สวนแหํงนี้สร๎างขึ้นในชํวงศตวรรษที่ 16 ตํอมาในชํวง
ศตวรรษที่ 19 สวนได๎ถูกละเลยไปสักระยะ ภายหลังสวนได๎ถูกบูรณะใหมํอีกครั้ง โดยครอบครัว Bettini และใน
ปัจจุบันยังคงทรัพย์สินสํวนตัวของครอบครัวนี้อยูํ สําหรับงานประติมากรรมที่นําสนใจภายในสวนนั้นมีมากมาย 
เชํน เพกาซัส สัตว์ในเทพปกรณัมกรีก เป็นม๎ารํางกํายํามีปีกเหมือนนกปลาวาฬ  มังกรกําลังตํอสู๎กับสิงโต โรง
ละครขนาดเล็ก ไททัน ผลไม๎ยักษ์ และอื่นๆ อีกจํานวนมาก  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 
บําย นําทํานเดินทางสู ํ เมืองแตรน์ี (Terni) เมอืงทางตอนใต๎ของแคว๎นอุมเบรีย ทางตอนกลางของประเทศอิตาล ีเป็น

เมืองหลวงของจังหวัดแตร์น ีตัง้อยูํบนที่ราบริมฝั่งแมํน้ําเนรา เมืองแตร์นีตั้งอยูํในใจกลางประเทศอิตาลี เป็น
สถานที่แหํงทศันียภาพอันงดงามที่มั่งคั่งด๎วยทรัพย์สมบตัิทางด๎านประวัติศาสตร ์  และเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่
กํอตั้งขึ้นเมื่อกวํา 2,000 ปีมาแล๎ว นอกจากนี้ ยังเป็นที่รู๎จักวําเป็นเมืองของคนรักเน่ืองจากนักบุญวาเลนไทน์ถือ
กําเนิดที่นี่และได๎กลายมาเป็นบิชอปของเมือง อยํางไรก็ดีหลายสํวนของเมืองแตร์นีถูกสร๎างขึ้นใหมํหลังจากที่ถูก
ทําลายจากการโจมตีด๎วยระเบิดในระหวํางสงครามโลกครั้งที่ 2 แตํสถานที่โบราณหลายแหํงยังคงยืนหยัดอยูํใน
ปัจจุบัน  

  นําทํานเข๎าชมมหาวิหารนักบุญวาเลนไทน ์ซึ่งเป็นที่เก็บอัฐิของนักบุญ จากนั้นนําทํานถํายรูปกับโบสถ์แตร์น ีแหํง
ศตวรรษที่ 17 ซึ่งเป็นที่รู๎จักในอีกช่ือหนึ่งวํา Duomo of Santa Maria Assunta อิสระให๎ทํานได๎เดินเลํนและ
เก็บภาพทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองแตร์นี แหํงแคว๎นอมุเบรีย 

18.00 น. นําทํานเดินทางกลับสูํเรือสําราญ 
20.00 น. เรือออกเดินทางจากทําเทียบเรือ ชิวิคตาเวคเคีย เพื่อมุํงหน๎าสูํ ทําเรือเนเปิลส ์
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
วันที่เจ็ด  กาแซร์ตา - อเวลลิโน ่
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
07.00 น. เรือเทียบทํา ณ ทําเทียบเรือ เนเปิลส์ ประเทศอิตาล ี
 นําทาํนเดินทางสูํ เมืองกาแซร์ตา (Caserta) เมืองหลวงแหํงจังหวัดกาแซร์ตา แหํงแว๎นคัมปาเนียของอิตาลี  
  นําทํานเข๎าชมพระราชวังกาแซร์ตา (Palace of Caserta) เป็นอดีตพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แหํงเนเปิลส์

แหํงราชวงศ์บูร์บง ที่ตั้งอยูํที่เมืองกาแซร์ตาในประเทศอิตาลี พระราชวังกาแซร์ตาเป็นหนึ่งในพระราชวังแบบ
บาโรกที่ใหญํที่สุดที่สร๎างขึ้นในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 18 พระราชวังแหํงนี้ได๎รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
โดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ในฐานะที่เป็นงานชิ้นเลิศของยุคบาโรก การกํอสร๎างพระราชวังกาแซร์ตา
เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1752 โดยพระเจ๎าชาลส์ที่ 7 แหํงเนเปิลส์ ผู๎ทรงทํางานอยํางใกล๎ชิดกับสถาปนิกลุยจี วันวีเตล
ลี เมื่อทอดพระเนตรเห็นแบบจําลองสําหรับพระราชวัง พระเจ๎าชาลส์ก็ทรงพอพระทัยมาก แตํพระองค์ก็มิได๎มี
โอกาสที่จะได๎บรรทมในพระราชวังแม๎แตํเพียงคืนเดียว พระเจ๎าชาลส์ทรงสละราชสมบัติในปี ค.ศ. 1759 เพื่อไป
เป็นพระมหากษัตริย์สเปน การกํอสร๎างดําเนินตํอมาโดยพระราชโอรสองค์ที่สามและผู๎ครองเนเปิลส์ตํอมาคือพระ
เจ๎าเฟอร์ดินานด์ที่ 4 แหํงเนเปิลส์ 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_3_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B5_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B5_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferdinand_I_of_the_Two_Sicilies&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferdinand_I_of_the_Two_Sicilies&action=edit&redlink=1
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บําย นําทํานเดินทางสูํ เมืองอเวลลิโนํ (Avellino) อีกเมืองสวยแหํงแคว๎นคัมปาเนีย ทางตอนใต๎ของอิตาลี นําทําน

เที่ยวชมเมืองเกํา (Old Town)  
 จากนั้นนําทําน ชมจัตุรัสปราสาท (Castle Square) หรือ เปียซํา แคสเทลโลํ 
 จากนั้นนําทําน ชมน้ําพุแหํงเบลเลโรฟอน (The Fountain of Bellerophon) สร๎างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 
 นําทําน ถํายรูปกับหอนาฬิกาโบราณ (Clock Tower) ซึ่งตั้งอยูํในเมืองเกําแหํงอเวลลิโนํ อิสระให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้ง

และเดินเลํนในเมืองเล็กๆนํารักๆแหํงแคว๎นคัมปาเนีย 
18.00 น.  นําทํานกลับสูํทําเทียบเรือ เนเปิลส ์
20.00 น. เรือเดินทางออกจากทําเรือเนเปิลส์ เพื่อมุํงหน๎าสูํ ทําเทียบเรือบาร์เซโลนํา 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
วันที่แปด At Sea  
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 

อิสระให๎ทํานพักผํอน บนเรือสําราญหรูตามอัธยาศัย ทํานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเลํนในคลับ 
เลาจน์ หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายได๎ตามใจชอบ ไมํวําจะเป็นช๎อปปิ้งที่ร๎านขายสินค๎าปลอด
ภาษีบนเรือ (Duty Free) และสํวนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ทําน
สามารถเลือกใช๎บริการบนเรือสําราญ เชํน 
Public Room  : บาร์และเลาจน ์ห๎องสมุด ห๎องอินเตอร์เนต 
Entertainment  : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเลํนในคลับ เลาจน์ บาร์ตํางๆหลากหลาย 
 Sport and Activities : สระวํายน้ํา สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness : ห๎องสปา ห๎องสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  
 หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
หมายเหตุ      กํอนเรือกลับเทียบทําในค่ําวันนี้ทํานจะได๎รับป้ายผูกกระเป๋าสีตํางๆ ซึ่งเป็นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋าลง 

 จากเรือ ทํานจะต๎องจัดกระเป๋าใบใหญํวางไว๎หน๎าห๎อง โดยแยกข๎าวของเครื่องใช๎ที่จําเป็นไว๎ในกระเป๋าเดินทางใบ
เล็ก เพราะเจ๎าหน๎าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญํของทํานไปตั้งแตํกลางดึก และบัญชีคําใช๎จํายตํางๆ จะถูก
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สํงมาให๎ทํานตรวจเช็คกํอนทําการชําระในวันรุํงขึ้น สําหรับทํานที่ต๎องการชําระผํานบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะ
ชาร์จคําใช๎จํายผํานบัตรเครดิตที่ทํานได๎ให๎หมายเลขไว๎ในวันที่ทํานเช็คอินโดยอัตโนมัต ิ

วันที่เก้า บาร์เซโลนา - พิพิธภัณฑ์ปกีัสโซ  
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
05.00 น. เรือจอดเทียบทําที่ ทําเรือบาร์เซโลนํา 
08.00 น. นําทํานเชคเอาท์ออกจากเรือสําราญ พร๎อมรับกระเป๋าสัมภาระ 
 นําทุกทําน เข๎าชมมหาวิหารซากราด๎า ฟามิเลียร์” (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แหํงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สูงใหญํถึง 

170 เมตร ออกแบบกํอสร๎างอยํางสวยงามแปลกตาตั้งแตํปี ค.ศ. 1882 โบสถ์ที่สร๎างไมํเสร็จนี้เป็นสัญลักษณ์ของ
บาร์เซโลนา  เป็นงานชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของ เกาดี้ สถาปนิกผู๎เลื่องชื่อ มหาวิหารแหํงนี้มีความสูง 170 
เมตร ตั้งอยูํบนถนน Carrer de Mallorca งานชิ้นน้ีมีความแปลกตาจากงานช้ินอื่นของเกาดี้ ตรงสีสันอันเรียบนิ่ง
แบบโทนสีธรรมชาติ ให๎ความรู๎สึกที่สงบผํอนคลายและเยือกเย็นเพราะความที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แตํก็ยังคง
รายละเอียดละเมียดที่ละไม ดูจากลวดลายสลักเสลาที่ด๎านนอกตัวโบสถ์และภายใน แสดงให๎เห็นถึงแรงศรัทธาใน
ศาสนาอยํางทํวมท๎น  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บําย นําทํานเดินทางเข๎าชมผลงานของปีกัสโซ ณ พิพิธภัณฑ์ปีกัสโซ (Picasso Museum) จิตกรเอกของโลกชาวสเปน 

เป็นบุคคลที่นิตยสาร TIME ยกยํองให๎เป็นศิลปินที่มีพรสวรรค์ในการสร๎างสรรค์มากที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 20 
ปีกัสโซ เกิดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ค.ศ. 1881 ที่เมืองมาลากา แคว๎นอันดาลูเซียทางตอนใต๎ของสเปน พิพิธภัณฑ์
แหํงนี้เก็บรวบรวมผลงานภาพเขียนตั้งแตํสมัยวัยเด็กของปีกัสโซ โดยพิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยูํในยํานเมืองเกํา ภายใน
อาคารหลังใหญํที่เป็นสถาปัตยกรรมในสไตล์โกธิค  5 หลัง ที่นี่มีผลงานของปีกัสโซให๎ได๎ชมกันทั้งภาพวาด 
ภาพเขียน รูปแกะสลัก และงานเซรามิกตํางๆ มากกวํา 3,500 ชิ้นเลยทีเดียว ทั้งนี้ทางพิพิธภัณฑ์ได๎จัดแสดงคอล
เลคชั่นผลงานโดยจัดเรียงตามชํวงลําดับเวลาตั้งแตํสมัยปีกัสโซยังเด็กจนกระทั่งโต เพื่อให๎เราได๎ชื่นชมความ
อัจฉริยะของศิลปินผู๎นี้ได๎อยํางเต็มที่ พร๎อมทั้งยังมีชีวประวัติของปีกัสโซให๎ได๎ศึกษา และที่สําคัญอีกอยํางก็คือ ที่นี่
ได๎เก็บผลงานช้ินสําคัญบางสํวนของเขาเอาไว๎ด๎วย อิสระให๎ทํานได๎ช่ืนชมความเป็นศิลปินเอกของโลก ผํานผลงาน
ที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ปีกัสโซแหํงนี้ 

16.00 น. นําทํานเดินทางสู ํสนามบินบาร์เซโลนา (BCN) เพื่อเชคอินและทํา Tax Refund  
18.55น. ออกเดนิทางจากสนามบินบาร์เซโลนา สู ํสนามบินอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK1856 (ใช๎เวลาบินประมาณ 4 

ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผํอน บนเครื่องบิน 
23.20 น. เดินทางมาถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่อง 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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วันที่สิบ กรุงเทพมหานคร 
01.25 น. ออกเดินทางสูํกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 68 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ  
 อาหารค่ํา และ อาหารเช๎า 
14.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

คําแนะนํา สําหรับผู๎เดินทางที่ไมํได๎อยูํจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเป็นต๎องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กํอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวํางประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ 
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห๎องพัก ลํวงหน๎ากํอนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร ์และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวร์ที่ทํานจอง ที่แนํนอนจากเจ๎าหน๎าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให๎เกิดข๎อผิดพลาดขึ้นกับทําน
ในภายหลัง 
             ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่อาจเกิดขึ้น หากทํานได๎มีการจองการเดินทางดังกลําวมายัง 
สนามบนิที่ทริปเดินทาง โดยยังไมํได๎รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า 8-17 ก.ย. 61 15-24 ก.ย. 61 22ก.ย.-1ต.ค.61 

ราคาผู๎ใหญํ (พักห้องคู่ INSIDE) ทํานละ 109,900 
อัพเกรดเป็นห๎องพักแบบมรีะเบียงทะเล 
(พักห้องคู ่Sea-View Balcony) ทํานละ 

17,000 17,000 17,000 

พักเดี่ยวเพิ่ม ทํานละ (คิดที่ห๎องพักแบบ INSIDE ซึ่งเป็นราคาเริ่ม) 45,000 42,000 45,000 

เด็กอายุต่ํากวํา 12 ปี (พักกับผู๎ใหญํ 2 ทําน ห๎องเริ่มต๎น) 105,900 

เด็กทารก อายุไมํเกิน 2 ปี (นับอายุจนถึงวันเดนิทางกลับ) 49,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงนิจากราคาทัวร์เริ่มต๎นทํานละ (ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อ
ที่นั่ง confirm เท่านั้น) 

85,000 - 110,000 

ไมํเอาตั๋วเครื่องบินหักคําใช๎จําย (ผู๎ใหญํ)  
(ไมํรวมตั๋ว BKK-IST-BCN-IST-BKK) 

25,000 

กรณีมวีีซําแล๎วหรือไมํต๎องยื่นวซีํา หักคําใช๎จําย 3,000 
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น - ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แตํจะปรับตามความเป็นจริง 

ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทํานั้น (คิด ณ วันที ่ 25 มกราคม 2561) ** 
 

ข๎อแนะนําและแจ๎งเพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๏ป หากออกตั๋วแล๎ว ไมํสามารถขอคนืเงินได๎ และไมํสามารถเปลีย่นวันเดินทางได๎ 
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 20 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักไมํเกิน 7 กก.  
โปรแกรมทํองเที่ยวลํองเรือสําราญ (ตามที่ระบุไว๎ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักทํองเที่ยวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไมํเกนิ 20 กก./ทําน) 
 คําภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, คําประกันภัยทางอากาศ 
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 คําประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คํารักษาพยาบาลในตํางประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 
คํารักษาพยาบาลหลังกลับจากตํางประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไมํครอบคลุมผู๎ที่อายุเกิน 85 ปี) 

 คําภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  
 คําวีซําเชงเก๎น 
 คําบริการ (Service fee, Gratuties) บนเรือ 
 คําอาหารทุกมื้อตามระบุ, คําพาหนะ หรือรถรับ-สํง ระหวํางนําเที่ยว, คําเข๎าชมสถานที ่
 เจ๎าหน๎าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทปิตํางๆ 
 อัตรานี้ไม่รวมถึง 
 คําใช๎จํายสํวนตัวอาทิ คําซักรีด คําโทรศัพท์-แฟกซ์ และคําใช๎จํายอื่นๆที่ไมํได๎ระบุในรายการ 
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3% 
 

เพื่อประโยชน์ของผูเ้ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร ์ที่ระบุในรายการทั้งหมด 
หลังจากท่านทําการจองทัวร์แล้ว ทางบรษิัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตัิตามเงื่อนไขดังกล่าว 

 

เงื่อนไขการชาํระคา่บริการ 
1. กรุณาชําระคํามัดจําทัวร์ 35,000 บาท/ทําน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ หรือ สําหรับทํานที่พักเด่ียว กรุณา    
    ชําระคํามัดจํา 50,000 บาท/ทําน   ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร ์ 
    พร๎อมสํงสําเนาหน๎าหนังสือเดินทาง (ที่ไมํหมดอายุภายใน 6 เดือน นบัจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลํมใหมํสามารถ    
    เดินทางได๎เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได๎ที่ Fax 0 2116 6423 
2. คําทัวร์สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา  65 วันทําการ (ในชํวงปกติ) หรือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 75 
วันทําการ (ในชํวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรํงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไมํชําระเงินคํามัดจํา 
หรือชําระไมํครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจํายไมํวําด๎วยสาเหตุใดใด ผู๎จัดมีสทิธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
กรณียกเลิก 
* ยกเลิก 120 วันทําการ ลํวงหน๎ากํอนเดินทาง (ไมํมีคําใช๎จาํย)  
* ยกเลิก 90-119 วันทําการ ลํวงหน๎ากํอนเดินทาง หักคํามัดจํา 25% 
* ยกเลกิ 60-89 วันทําการ ลํวงหน๎ากํอนเดินทาง หักคํามดัจํา 50% 
* ยกเลิก 30-59 วันทําการ ลํวงหน๎ากํอนเดินทาง หักคํามดัจําเต็มจํานวน  
* ยกเลิก 08-29 วันทําการ ลํวงหน๎ากํอนเดินทาง หักคําใช๎จํายเต็มจํานวน 
* ยกเลิก น๎อยกวํา 7 วันทําการ ลํวงหน๎ากํอนเดินทาง หักคําใช๎จํายเต็มจํานวน 
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได๎ทําการยื่นวีซําเรียบร๎อยแล๎ว บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการนําเลํมพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซํา

ในทุกกรณี ไมวํําคําใช๎จํายในการยื่นวีซําจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ :  
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู๎เดินทางต่ํากวํา 20 ทําน โดยจะแจ๎งให๎ ผู๎เดินทางทราบ

ลํวงหน๎า อยํางน๎อย 20 วัน กํอนการเดินทาง 
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 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข๎าชมสถานที่ทํองเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ทํองเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลําดับแรก หรือคืนคําเข๎าชมแกํคณะผู๎เดินทางแทน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทํองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การลาํช๎าของสายการบิน  
การนัดหยุดงาน  การประท๎วง  ภัยธรรมชาติ  การกํอจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู๎เดินทางไว๎ให๎ได๎มากที่สุด 

 การทํองเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจํายกับบริษัทตัวแทนในตํางประเทศ ทํานไมํสามารถเรียกร๎องเงินคืน ในกรณีที่
ทํานปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ การใช๎บริการที่ทางทัวร์จัดให๎ ยกเว๎น ทํานได๎ทําการตกลงหรือแจ๎งให๎ทราบกํอนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไมรํับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกดิขึ้น หากทํานถูกปฎิเสธวีซําและจะไมํคืนเงินคําทัวร์ที่ทํานชําระ มาแล๎ว  หากทําน
ถูกปฎิเสธการเข๎าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข๎าเมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บคําธรรมเนียมวีซาํ และไมํคืนทกุกรณี 
 ในกรณีที่ทํานจะใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เลํมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไมํรับผิดชอบ หากทําน

ถูกปฎิเสธการเข๎าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินักทํองเที่ยวใช๎หนังสือเดินทางบุคคธรรมดา  
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกค๎าดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรํวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค๎าต๎องดําเนินการมาพบคณะทัวร์

ด๎วยตัวเอง และต๎องรับผิดชอบคําใช๎จํายในการมาพบคณะใหญํด๎วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญํเกิดความ
ลําช๎าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด๎วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดนิทางเป็นหมูํคณะผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป-กลับ หากทํานต๎องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทํานจะต๎องชําระ 

คําใช๎จํายสํวนตํางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู๎กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมํสามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎ และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ๎าทางบริษัทได๎ออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว ผู๎เดินทางต๎องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เทํานั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทําการ Refund ได๎เทํานั้น) 

 ทํานที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เชํน เชียงใหมํ ภูเก็ต หาดใหญ ํฯลฯ โปรดแจ๎งฝ่ายขายกํอนเพ่ือขอคํายืนยันวํา
ทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แนํนอน หากทํานออกตั๋วภายในประเทศโดยไมํได๎รับการยืนยันจากพนักงาน แล๎วทัวร์นัน้
ยกเลิก บริษัทฯไมํสามารถรบัผิดชอบคําใช๎จํายใดๆที่เกี่ยวข๎องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได๎ 

 เมื่อทํานจองทัวร์และชําระมัดจําแล๎ว หมายถึงทํานยอมรับในข๎อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ๎งแล๎วข๎างต๎น 
โรงแรมและห้อง 
 ห๎องพักในโรงแรมเป็นแบบห๎องพักคู ํ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทํานมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ทําน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดของห๎องพักและรูปแบบของห๎องพักของแตํละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตํางกัน ซึ่งอาจจะทํา
ให๎ทํานไมํได๎หอ๎งพักติดกันตามที่ต๎องการ หรือ อาจไมํสามารถจัดห๎องที่พักแบบ 3 เตียงได ๎

 โรงแรมหลายแหํงในยุโรป จะไมํมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูํในแถบที่มอีุณหภมิตํ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะให๎บริการ
ในชํวงฤดูร๎อนเทํานั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทําตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม 
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กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสใํนกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึน้เครื่องบิน เชํน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ต๎น กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญห่๎ามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล๎า เป็นต๎น จะถูกทาํการตรวจอยําง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให๎ถือขึ้นเครื่องได๎ไมํเกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไมํเกนิ 100 ml. แล๎วใสํรวมเป็นที่เดียวกัน
ในถุงใสพร๎อมที่จะสําแดงตํอเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหวํางประเทศ (ICAO) 

 หากทํานซื้อสนิค๎าปลอดภาษีจากสนามบนิ จะต๎องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เทีย่วบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได๎ และ
ห๎ามมีรํองรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและคา่พนักงานยกสัมภาระ 
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎โหลดใต๎ท๎องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผู๎โดยสารชั้น

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตํละสายการบิน) การเรียกเก็บคําระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสาย
การบินที่ทํานไมํอาจปฎิเสธได๎ หาก น้ําหนักกระเป๋าเดินทางเกินกวําที่สายการบินกําหนด 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎นําขึน้เครื่องได๎ ต๎องมีน้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดสํวนไมํเกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหนํวยวัด “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สําหรับหนํวยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทัวร ์ที่ต๎องบินด๎วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให๎ต่ํากวํามาตรฐานได๎ 
ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดของแตํละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับภาระ ความรับผิดชอบคําใช๎จํายในน้ําหนักสวํนที่
เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล๎อเลื่อนและมีขนาดใหญํเกินไป ไมํเหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 
การชดเชยคา่กระเปา๋ในกรณีเกิดการสูญหาย 
 ของมีคําทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใช๎ตามกฎไออาต๎าเทํานั้น ซึ่งจะชดใช๎ให๎ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด๎วยน้ําหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้
จะชดเชยไมํเกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดังนั้นจึงไมํแนะนําให๎โหลดของมีคําทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญํ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญํเกิดการสูญหายระหวํางการทํองเที่ยว (ระหวํางทัวร์ ไมํใชํระหวํางบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทาง
ที่บริษัททัวร์ได๎จัดทําให๎ลูกค๎าจะไมํครอบคลุมคําชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญํสูญหาย อยํางไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณา
ชดเชยคําเสียหายให๎ทําน โดยชดใช๎ตามกฎของสายการบินเทํานั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ําหนักกระเป๋า คูณ ด๎วย
คําชดเชย USD 20 ตํอกิโลกรัมเทํานั้น ดังน้ันทํานจึงไมํควรโหลดของมีคําทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญํ เพราะหากเกิดการ
สูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยคําเสียหายตามรายระเอียดข๎างต๎นเทํานั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมํสามารถรับผิดชอบชดเชยคําเสียหายให๎ทํานได๎  
 

ผู้เดินทางท่ีประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง 
จะต้องชําระค่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเล่มคืนมาแล้วเท่านั้น) 
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เพื่อการเดินทางอย่างอุ่นใจ หรือ เพื่อคนที่เรารัก.. 
ด้วยประกันการเดินเสริม ที่เพิ่มความคุ้มครองได้มากขึ้น... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  
* อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอบุัติเหตุ /  
Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บรษิัทจะจํายคําใช๎จําย สําหรับการรักษาพยาบาลที่ได๎เกิดขึ้นในระยะวเลา 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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* สําหรับผู๎เอาประกันภัย ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เทําของเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว๎ในตาราง 

 

สนใจ “ประกันภัยการเดินทางท่ัวโลก”  โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลการจองทัวร์ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง ไม่
น้อยกว่า 1 สัปดาห์  และกรุณาชําระค่าประกันภัยการเดินทาง ยอดเต็มจํานวน  

หลังจากส่งรายชื่อผู้เอาประกันภัยแลว้ 
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เอกสารประกอบการขอวีซา่เชงเก้นประเทศอิตาล ี
(ใช๎เวลาในการขอวีซําประมาณ 10-15 วันทําการ) 

สถานฑูตไมํอนุญาตให๎ดึงเลํมพาสปอร์ต หากได๎ยื่นเข๎าไปแล๎ว ดังนั้นถ๎าทํานรู๎วําต๎องใช๎เลํมกรุณาแจ๎งบริษัททัวร์ฯ เพ่ือขอยื่นวีซํา
ลํวงหน๎ากํอนกรุ๏ป และให๎แนบต๋ัวเครื่องบินในชํวงที่ทํานจะเดินทางมาด๎วย 

 

กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปให้ครบตามที่สถานฑูตฯร้องขอ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาวีซ่า 
หากติดขัดในเรื่องการจัดเตรียมเอกสารในข้อใด โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิม่เติม 

หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงคิวกรุ๊ปที่ได้มีการจองแล้ว ท่านอาจต้องชําระค่าคิวยื่นวีซ่า 2,200 บาทให้กบัศูนย์ยื่นคําร้อง 
 

1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช๎งานได๎เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ๎ามีหนังสือเดินทางเลํมเกํากรุณาแนบมาด๎วย 
2. รูปถํายสีหน๎าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต๎องมสีีขาวเทํานั้น รูปจะต๎องเป็นภาพที่คมชัดห๎ามสวมแวํนสายตา ห๎ามมีเงา 

ห๎ามถํายรูปและตกแตํงภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถํายไมํเกิน 6 เดือน) 2 รูป 
 
 
 
 
 
 
 

3. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยํา / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ  
4. สําเนาบัตรประชาชน  
5. สําเนาทะเบียนบ๎าน 
6. สูติบัตร (สําหรับเด็กต่ํากวํา 18 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายุต่ํากวํา 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต๎องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี 
- เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บดิามารดาต๎องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให๎โดยที่วําการเขตหรอือําเภอ

เทํานั้น และใหร๎ะบุวํา ยินยอมให๎เดินทางกับใคร มีความสมัพันธ์อยํางไรกับครอบครัว 
- เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต๎องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให๎โดยที่วําการเขตหรืออําเภอเทํานั้นและให๎

ระบุวํา มารดายินยอมให๎เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)   
- เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต๎องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให๎โดยที่วําการเขตหรืออําเภอเทํานั้นและให๎

ระบุวํา บิดายินยอมให๎เดินทางกับมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
- กรณีพํอและแมํหยําร๎าง หรือเสียชีวิต ต๎องแนบใบหยํา หรือ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็นการยืนยัน 
- ให๎แนบสําเนาพาสปอร์ตของพํอ และ แมํ (หากไมํมีใหแ๎นบสําเนาบัตรประชาชนของพํอและแมํ) 

8. หลักฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทํางาน เป็นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเทํานั้น** 
จดหมายรับรองการทํางานให๎ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมํต๎องระบุสถานฑูต)  
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โดย ไมํต๎องระบุวัน และประเทศที่เดินทาง  
- กรณีผู๎เดินทางเป็นเจ๎าของกิจการ : ใช๎หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู๎ประกอบกิจการ 
- กรณีผู๎เดินทางเป็นเจ๎าของร๎านค๎า : ใช๎ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู๎เป็นเจ๎าของร๎านค๎า 
- กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ : ใช๎จดหมายรบัรองการทํางานจากนายจ๎าง ระบุตําแหนํง ระยะเวลาการวําจ๎าง  

เงินเดือน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเทํานั้น 
- กรณีที่เป็นข๎าราชการ : ใช๎หนังสือรับรองจากหนํวยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเทํานั้น 
- กรณีเกษียณอายุราชการ ถํายสําเนาบัตรข๎าราชการบํานาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต๎องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นวํากําลังศึกษาอยูํระบุชั้นปีที่ศึกษา พิมพ์เป็น

ภาษาอังกฤษเทํานั้น 
- กรณีเป็นแมํค๎า, ทําธุรกิจสํวนตัว, ทําอาชีพอิสระ ต๎องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ 

9. หลักฐานการเงิน (สําคัญมาก เพราะสถานฑูตแจ๎งกฎใหมํเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557)  
9.1 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เทํานั้น พร๎อมหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) 
เป็นภาษาอังกฤษ **ต๎องเป็นบัญชีเดียวกันเทํานั้น** 
- เงินฝากออมทรัพย์/ เผื่อเรยีก/ สะสมทรพัย ์ 

(ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต๎องมีไมํต่ํากวํา 100,000 บาท ตํอการยื่นวีซํา 1 ทําน และ ต๎องมีการเข๎าออกของ
เงินสม่ําเสมอ ห๎ามทําการโอนเงินเขา๎ไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญํกํอนการยื่นวีซําเด็ดขาด!!) 

- การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ทํานต๎องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน และ ถํายสําเนาย๎อนหลัง 6 เดือน โดยการปรับยอด
สมุดในบัญชี ต๎องปรับสมุดกํอนวันที่จะยื่นวีซํา 7 วัน เชํนทํานได๎คิวยื่นวีซําวันที่ 3 กันยายน 2556 สําเนาสมุดบัญชีที่
ทํานต๎องใช๎ในการยื่นวีซํา ต๎องปรับสมุด ณ วันที่  28 สิงหาคม 2556 หรือ หลังจากนั้น หากทํานปรับสมุดบัญชีกํอน
หน๎านั้น จะใช๎เป็นเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินไมํได๎ สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม อยํางไรก็ตาม ทํานสามารถ
สํงเอกสารมาทางบริษัททัวร์ฯ เพื่อเตรียมการลํวงหน๎า และ สํง Fax สมุดบัญชีหน๎าสุดท๎ายที่ได๎ทําการปรับสมุดมาให๎
ทางบริษัททัวร์ เพื่อใช๎ในการแนบเป็นเอกสารยื่นวีซําตํอไปได๎ 
- การขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ต๎องมีอายุไมํเกิน 15 วัน นับจากวันที่ได๎คิวยื่นวีซํา พร๎อมทั้งต๎องระบุ 
จํานวนเงินเป็นตัวเลขลงในหนังสือรับรองด๎วย เชํนทํานได๎คิวยื่นวีซําวันที่ 3 กันยายน 2556  หนังสือรับรองการเงิน
จากทางธนาคารที่ใช๎ในการยื่นวีซํา ต๎องออกให๎ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2556 หรือ หลังจากนั้นเทํานั้น  จดหมายรับรอง
จากธนาคารให๎ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมํต๎องระบุสถานฑูต) โดยไมํต๎องระบุวัน และประเทศที่
เดินทาง 
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(สถานฑูตไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวันในทุกกรณี) 

Thank you for contacting VFS Italy Visa Application Centre. 

เนื่องจากสถานทูตได๎แจ๎งเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารด๎านการเงินของผู๎สมัครวีซําทุกประเภทโดย ผู๎สมัครทุกคนที่ต๎องการ

ยื่นคําร๎องขอวีซําฯต๎องแสดงหลักฐานทางการเงิน 2 ประเภทคูํกันคือ หนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร ( 

Bank Certificate ) ซึ่งมีอายุไมํเกิน 15 วันนับจากวันยื่นคําร๎องวีซํา พร๎อมกับสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงิน

ลําสุดไมํเกิน 7 วันนับจากวันยื่นคําร๎องขอวีซํา โดยไมํมีข๎อยกเว๎นใดๆทั้งสิ้น 

 
10. ในกรณีที่มีผู๎รบัรองคําใช๎จําย ต๎องมีเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี 
- จดหมายจากผู๎รับรองคําใช๎จําย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเทํานั้น  
- หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู๎เดินทางกับผู๎รับรองคําใช๎จําย เชํน ทะเบียนบ๎าน และต๎องเป็นบุคคลใน

ครอบครัวเดียวกัน (พํอ, แมํ สามารถรับรองคําใช๎จํายให๎บุตรได๎ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให๎กัน
และกันได๎ / (ปู่, ยํา, ตา, ยาย ไมํสามารถรับรองคําใช๎จํายให๎หลานได๎) 

- กรณีเป็นสามีภรรยากันแล๎วไมํได๎จดทะเบียน และรับรองคําใช๎จํายกัน ต๎องใช๎เอกสารดังนี้ 
o เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาอังกฤษ มาวําอยูํด๎วยกันแตํไมํได๎จดทะเบียนกัน 
o กรณีมีลูกด๎วยกัน ให๎ใช๎ใบเกดิของลูก แปลเป็นภาษาอังกฤษพร๎อมกับแนบภาษาไทย 
o กรณีไมํมีลูกด๎วยกัน ให๎ใช๎ทะเบียนบ๎านทั้งของสามีและภรรยา แปลเป็นภาษาอังกฤษพร๎อมกับแนบ

ภาษาไทย โดยทะเบียนบ๎านของทั้งสองต๎องอยูบํ๎านเดียวกัน 
- กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข๎อกําหนดในข๎อ 9 ที่จะใช๎ยื่นวีซํา 1 ชุดของผู๎รับรองคําใช๎จําย พร๎อมทั้งใน 

หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต๎องระบุชื่อผู๎ถูกรับรองคําใช๎จําย ด๎วย 
 


