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ล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเนียน Celebrity Edge Luxury Cruise 10 วัน 7 คืน 
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (บินเข้าบาร์เซโลน่า - บินออกโรม) 

บาร์เซโลนา - บาเลนซีย - ไอบิซ่า - มาร์กเซย์ - อาร์ลส ์- นีซ -  ลา สเปเซีย - ชิงเกว ่แตร์เร - โรม 

 
(เรือใหม่ และ หรทูี่สุดแห่งค่าย เซเลบริตี้ ครุยส์) 

ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางทัวร์จะทําการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป 
โปรแกรม การท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับ

การเข้าออกของตารางเดินทางเรือ 

ห้องพักเรือสําราญ Celebrity Edge Cruise 
 ห้องพักมีระเบียงวิวทะเล  (Infinite Veranda) 

 
 ห้องพักแบบดา้นใน (Interior) 

 
ประเภทห้องพัก (เตียงสามารถแยกเปน็ เตียงคู่ได้) 

 ห๎องพักบนเรือแบบกรุ๏ปจะเป็นแบบห๎องพักคูํ (TWN/DBL) ในกรณีที่ทํานมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ทําน / 3 เตียง 
(TRIPLE ROOM) ต๎องทําการตรวจสอบกับบริษัท เนื่องจากห๎องพักบนเรือ ที่สามารถพักได๎ 3 ทําน มีจํานวนจํากัด 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเลขห๎องพักให๎กับคณะ เนื่องจากห๎องพักบนเรือเป็นการจองแบบกรุ๏ป และ ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนด
ของประเภทห๎องพักในระดับที่ตํางกัน ซึ่งอาจจะทําให๎ทํานไมํได๎ห๎องพักติดกันหรือ ชั้นเดียวกัน ตามที่ลูกค๎าต๎องการ 
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(พิเศษ!! ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น แต่รวมทิปต่างๆแล้ว) 
กําหนดการเดนิทางวนัที่  21-30 มิ.ย. 62       ราคา 129,900.-  (พักบนเรอืห้องแบบไม่มีหน้าต่าง) 

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 
แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอิสตันบูล ตุรกี - สนามบินบาร์เซโลนา - ถ่ายรูปกับมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ - เชคอินขึ้นเรือ
สําราญ Celebrity Edge 

วันที่3 
เรือเทียบท่า บาเลนเซีย สเปน - ถ่ายรูป The City of Art and Science - ถ่ายรปูสโมสรฟุตบอลบาเลนเซีย - เข้าชม
หอคอยตอร์เรส เด เซอรานอซ - มหาวิหารซานต้ามาเรีย 

วันที่4 
เรือเทียบท่า ไอบิซ่า สเปน - เมืองไอบิซ่า ทาวน์ - ถ่ายรูปโบสถ์ไอบิซ่า - ย่านดัลท์วิลา - ถ้ําซานมาก้า - กลับขึ้นเรือ
สําราญ อิสระพักผ่อน 

วันที่5 
เรือสําราญล่องทะเล - อิสระทํากิจกรรมมากมายบนเรือ อาทิ บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต, โชว์, สระว่าย
น้ํา, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ ฯลฯ 

วันที่6 
เรือเทียบท่า มาร์กเซย์ (โพรวองซ์) ฝรั่งเศส - เมืองอาร์ลส์ - เข้าชมสนามกีฬาโรมันโบราณ - โรงละครโรมัน และคริปโต
ปอรติคุส - ถ่ายรูปโบสถ์แซงต์ โทรแปงค์ - เข้าชมโบสถ์นอเทรอดาม เดอลาการ์ด - ชมบริเวณท่าเรือ Le Vieux Port -  
กลับขึ้นเรือสําราญ อิสระพักผ่อน 

วันที่7 เรือเทียบท่า Villefranche ฝรั่งเศส - หมู่บ้านเอซ - Castle Hill of Nice - กลบัขึ้นเรือสําราญ อิสระพักผ่อน 

วันที่8 
เรือเทียบท่า ลา สเปเซีย อิตาลี - นั่งรถไฟสู่ชิงเกว่ แตร์เร - Cinque Terre - หมู่บ้านริโอแมกจิโอเร - กลับขึ้นเรือสําราญ 
อิสระพักผ่อน 

วันที่9 
เรือเทียบท่า ชวิิคตาเวคเคีย อิตาลี - อําลาเรือสําราญ - ชมนครรัฐวาติกัน - แวะถ่ายรูปด้านนอกกับ มหาวิหารเซนต์ปี
เตอร์ - ถ่ายรูปกับโคลอสเซียม - น้ําพุเทรวี่ - ย่านบันไดสเปน - สนามบนิฟูมิชิโน - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอิสตันบูล ตุรกี 

วันที่10 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

 
21 มิ.ย. 2562  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. ออกเดินทางสูํ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช๎เวลาบินประมาณ 10.15 ชั่วโมง) 

เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีสํวนตัวทุกที่นั่ง สายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ําและอาหารเช๎า 
ระหวํางเที่ยวบินสูํนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี  
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22 มิ.ย. 2562  อิสตันบูล - บาร์เซโลนา  
04.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK1853 อิสระให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้งสินค๎าปลอดภาษีภายใน

สนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินค๎าให๎เลือกซื้อมากมาย  
07.20 น.  ออกเดินทางจาก สนามบินอิสตันบูล (IST) สูํสนามบินบาร์เซโลนา (BCN) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส 

บริการอาหารเช๎าบนเครื่องบิน (ใช๎เวลาบินประมาณ 3.45 ชม.) 
10.05 น. เดินทางถึงสนามบินบาร์เซโลนา ผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร  

นําทําน แวะถํายรูปกับมหาวิหารซากราด๎า ฟามิเลียร์” (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แหํงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สูง
ใหญํถึง 170 เมตร ออกแบบกํอสร๎างอยํางสวยงามแปลกตาตั้งแตํปี ค .ศ. 1882 โบสถ์ที่สร๎างไมํเสร็จนี้เป็น
สัญลักษณ์ของบาร์เซโลนา  เป็นงานชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของ เกาดี้ สถาปนิกผู๎เลื่องชื่อ มหาวิหารแหํง
น้ีมีความสูง 170 เมตร ตั้งอยูํบนถนน Carrer de Mallorca งานชิ้นนี้มีความแปลกตาจากงานชิ้นอื่นของเกาดี้ 
ตรงสีสันอันเรียบนิ่งแบบโทนสีธรรมชาติ ให๎ความรู๎สึกที่สงบผํอนคลายและเยือกเย็นเพราะความที่เป็นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ แตํก็ยังคงรายละเอียดละเมียดที่ละไม ดูจากลวดลายสลักเสลาที่ด๎านนอกตัวโบสถ์และภายใน แสดง
ให๎เห็นถึงแรงศรัทธาในศาสนาอยํางทํวมท๎น  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
 
 
 
 
 
 
14.30 น. นําทาํนเชคอินขึ้นเรือสําราญ Celebrity Edge  
17.00 น. เรือออกเดินทางจากทําเทียบเรือ บาร์เซโลนาํ มุํงหน๎าสูํทําเทียบเรือบาเลนเซีย ประเทศสเปน 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  

 อิสระให๎ทํานพกัผํอน บนเรอืสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ทํานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเลํนใน
คลับ เลาจน ์ หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรอืสําราญมากมายได๎ตามใจชอบ ไมํวําจะเป็นช๎อปป้ิงที่ร๎านขายสินค๎า
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และสํวนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่
ทํานสามารถเลือกใช๎บริการบนเรือสําราญ 

23 มิ.ย. 2562  บาเลนเซีย (ประเทศสเปน) 
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
07.00 น. เรือจอดเทียบทําที่ ทําเรือบาเลนเซีย (Valencia) ประเทศสเปน 
08.00 น. นําทํานเที่ยวชม เมืองบาเลนเซีย หรือ เมืองวาเลนเซีย (Valencia) เป็นเมืองหลวงของแคว๎นบาเลนเซียและ

จังหวัดบาเลนเซีย เป็นแคว๎นปกครองตนเองที่ตั้งอยูํทางตอนกลาง ตะวันออกเฉียงใต๎ของประเทศสเปน   เมือง
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บาเลนเซีย ตั้งอยูํบนฝั่งแมํน้ําตูเรีย (Turia River) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญํเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศสเปน 
และยังเป็นที่ตั้งของสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงคือ สโมสรฟุตบอลบาเลนเซีย (Valencia Club de Futbol) รู๎จัก
กันในชื่อ บาเลนเซีย หรือ ไอ๎ค๎างคาว เป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพของประเทศสเปนที่มีชื่อเสียง   ในชํวงกลาง
ทศวรรษที่ 1990 เมืองบาเลนเซียได๎กลายเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ที่ใหญํที่สุดอีกแหํงหนึ่งของสเปน อีกทั้ง
ยังเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม วัฒนธรรม และการทํองเที่ยวที่มีความสําคัญมากที่สุดแหํงหนึ่ง ในอดีตเมืองบา
เลนเซียเป็นหนึ่งในเมืองที่เกําแกํที่สุดในสเปน ที่ถูกกํอต้ังขึ้นในสมัยโรมันภายใต๎ชื่อ "Valentia Edetanorum"  
                       The City of Art and Science สถานที่ทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงอยํางมากในเมืองบาเลน
เซีย ตั้งอยูํบนริมฝั่งแมํน้ําตูเรีย ออกแบบโดย Santiago Calatrava และ Felix Candela สองนักออกแบบชื่อ
ดังชาวสเปนและแคนาดาตามลําดับ สถานที่แหํงนี้มีดีไซน์ที่สะดุดตาและโมเดิร์นรวมไปถึงยังเป็นแหลํวงรวม
วิวัฒนาการทางด๎านศิลปะและวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังมีโรงภาพยนตร์IMAXให๎สําหรับผู๎ชื่นชอบภาพยนตร์ได๎ดูอีก
ด๎วย นอกจากนี้บรรยากาศชํวงยามเย็นของสถานที่แหํงนี้ก็เหมาะที่ใช๎เป็นที่พักผํอนหยํอนใจเป็นอยํางมาก
       นําทํานแวะถํายรูปกับสนามกีฬาของสโมสรชื่อดังแหํงเมืองบาเลนเซีย สโมสรฟุตบอลบาเลนเซีย 
(Valencia Club de Futbol) หรือจะเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกจากสโมสรฟุตบอลตามอัธยาศัย  

                                 
        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น (เมนูข๎าวผัดสเปน) 
บําย นําทํานเข๎าชม หอคอยตอร์เรส เด เซอรานอซ (Torres de Serranos) เป็นป้อมปราการเมืองยุคกลางที่ตั้งอยูํ

ประมาณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเขตเมืองเกํา  หนึ่งในสิบสองประตูของกําแพงเมืองโบราณเมืองบาเลนเซีย 
ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงสองประตูเทํานั้น เป็นหน่ึงในอนุสรณ์สถานที่ได๎รับการอนุรักษ์เอาไว๎ดีที่สุด และยังเป็นเส๎น
แบํงระหวํางเขตเมืองเกําและเมอืงใหมํ  
จากนั้นนําทํานเข๎าชม มหาวิหารซานต๎ามาเรีย (Santa Maria Cathedral)  มหาวิหารที่ตั้งอยูํบริเวณใจกลาง
จัตุรัสมาเรียในเมืองเกําที่ถูกรายล๎อมไปด๎วยเหลําอาคารสําคัญๆมากมาย สร๎างขึ้นในปี ค .ศ. 1238 เป็นสไตล์
ผสมผสานระหวํางโรมาเนสก์, เรอเนอซองส์, นีโอคลาสสิก, และบาโรค เข๎าด๎วยกัน ด๎านในตัววิหารจะมีรูปวาด
บอกเลําเรื่องราวของพระเยซู ซึ่งวาดขึ้นโดยศิลปินชื่อดังจากกรุงวาติกัน ฟรานเชสโก๎ โกยํา สํวนด๎านข๎างวิหาร
จะเป็น เอล มิกูเลต (El Miguelete) หอระฆังที่ถูกสร๎างขึ้นในปีค.ศ. 1381 ติดกันเป็นโบสถ์แมํพระ นักบุญ
อุปถัมภ์ประจําเมือง ตลอดสองข๎างทางมี  ภัตตาคาร, บาร์, ร๎านกาแฟ  และร๎านขายของที่ระลึกมากมาย กลาง
จัตุรัสจะมีน้ําพุผู๎หญิง 8 คน และรูปปั้นผู๎ชายอยูํตรงกลาง ซึ่งหมายถึงคลองทั้ง 8 และแมํน้ํา 1 สายซึ่งอยูํราย
ล๎อมเมืองน้ีนั่นเอง อิสระให๎ทํานเดินเลํนและเก็บภาพความสวยงามของเมืองเกําตามอัธยาศัย 

18.00 น.  นําทํานกลับสูํ ทําเทียบเรือบาเลนเซีย 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  
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หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
21.00 น. เรือเดินทางออกจากทําเรือบาเลนเซีย เพื่อมุํงหน๎าสูํทําเทยีบเรือไอบิซาํ 
24 มิ.ย. 2562  ไอบิซ่า (หมู่เกาะแบลีแอริก ประเทศสเปน) 
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบทํา ณ ทําเรือไอบิซํา ประเทศสเปน 
09.00 น. นําทํานเที่ยวชมความงดงามของ เมืองไอบิซํา ทาวน์ ซึ่งมีเมืองหลวงช่ือเมือง เอวิสซํา เมืองทีไ่ด๎รับการยกยํองให๎

เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก๎ (UNESCO World Heritage site)    
 นําทํานแวะถํายรูป โบสถ์ไอบิซ่า ซึ่งเป็นโบสถ์ขนาดใหญํที่สุดภายในเมืองไอบิซํา ทาวน์  
 จากนั้นนําทํานชมนํารักของเมืองแหํงนี้ ซึ่งได๎รับการขนานนามวํา “นครสีขาว หรือ”White city เนื่องจาก

สิ่งกํอสร๎างและสถาปัตยกรรมสีขาวที่โดดเดํน ตัดกับผืนฟ้าและท๎องทะเล จึงทําให๎เมืองนี้มีความโดดเดํนและ
สวยงามมาก ได๎เวลานําทํานสูํถนนคนเดิน หรือ walking street ที่ซึ่งสามารถเลือกซื้อ และ เลือกหาของฝาก 
และ ของที่ระลึกมากมาย   

 จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ ยําน ดัลท์ วิลา (Dalt Vila) เป็นยํานเมืองเกําที่มีความคึกคักและได๎รับความนิยมจาก
นักทํองเที่ยวไมํแพ๎สถานที่อื่นๆ สถานที่ที่คุณจะได๎ตื่นตาตื่นใจกับความนํารักของอาการบ๎านเรือนที่มี
ประวัติศาสตร์อันยาวนาน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 
บําย  นําทํานเดินทางสูํ ถ้ําซานมาก๎า (Caves of San Marca) ตั้งอยูํบริเวณอําวเปอร์โตซานมิเกล อีกหนึ่งถ้ําเกําแกํ

ของประเทศสเปน อายุกวําแสนปี เกิดจากการบิดของเปลือกโลก ทําให๎แผํนดินเกิดชํองวําง ผํานยุคน้ําแข็ง 
รวมถึงความร๎อนของช้ันบรรยากาศ แปรรูปออกมาเป็นถ้ําในที่สุด ถ้ําซานมาก๎าถูกค๎นพบครั้งแรกโดยชาวเมืองที่
ลักลอบขนของเถื่อนที่ต๎องการเอาของมาซํอนภายในถ้ํา นําทํานเดินชมความสวยงามของหินงอกหินย๎อยที่หยด
ลงมาจากเพดานภายในถ้ํา ทํานยังจะได๎เห็นวิวทิวทัศน์อันงดงามด๎านนอกทะเลจากชํองโหวํภายในน้ําถ้ํา 

 
18.00 น. นําทํานเดินทางกลับสูํทําเรอืไอบิซํา 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
23.59 น.       เรือสําราญออกจากทําเทียบเรือไอบิซํา มุํงหน๎าสูํทําเทียบเรือมาร์กเซย์ (โพรวองซ์) ประเทศฝรั่งเศส 
25 มิ.ย. 2562  AT SEA 
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 

อิสระให๎ทํานพกัผํอนบนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ทํานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเลํนใน
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คลับ เลาจน์ หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรอืสําราญมากมายได๎ตามใจชอบ ไมํวําจะเป็น ช๎อปปิ้งที่ร๎านขายสินค๎า
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และสํวนสนัทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ทําน
สามารถเลือกใช๎บริการบนเรือสําราญ เชํน 
Public Room  : บาร์และเลาจน์, ห๎องสมุด, ห๎องอินเตอร์เน็ต 
Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไมํซ้ํากนัในทุกค่ําคืน) หรือจะเลือกนั่งเลํนในคลับ 
เลาจน์ บาร์ตํางๆหลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก๎เธค, ห๎องเลํนเกม 
Sport and Activities  : สระวํายน้ํา, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness  : ห๎องสปา, ห๎องสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย 
ทํานสามารถรบัประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ชม. ตาม
ห๎องอาหารตํางๆ โดยเรือจะแจ๎งให๎ทํานทราบผําน Cruise Newsletter ทุกวัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  
(ทํานสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวันในห๎องอาหารหลากหลายในเรือสําราญแหํงนี้) 
ทางเรอืจัดกิจกรรมซ๎อมขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย ซึ่งต๎องขอให๎ลูกค๎าและผู๎โดยสารทุกทํานเข๎ารํวม
กิจกรรมนี้ เพือ่เป็นการเตรียมตัวในการเดินทางทางเรืออยํางปลอดภัย (เวลาในการซ๎อมประมาณ 30 นาที และ
ไมํนําเบ่ือ) จากนั้นอิสระให๎ทาํนพักผํอนในเรือสําราญตามอัธยาศัย 
แนะนํา.....ใหท๎ํานเตรียมชุดวํายน้ําและรองเท๎าผ๎าใบเพื่อออกกําลังกายในห๎องฟิตเนสซึ่งสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพภายนอกเรือผํานกระจกใส 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
หลังอาหาร  อิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย 

26 มิ.ย. 2562  มาร์กเซย์ (โพรวองซ์) - อาร์ลส ์
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
07.00 น. เรือจอดเทียบทํา ณ ทําเทียบเรือมาร์กเซย์ (โพรวองซ์) ประเทศฝรั่งเศส 
08.00 น. นําทํานเดินทางสูํ เมืองอาร์ลส์ (Arles) อีกหนึ่งเมืองประวัติศาสตร์โบราณที่ตั้งอยูํริมแมํน้ําโรน (Rhone river) 

ในจังหวัดบูชส์-ดู-โรน (Bouches-du-Rhône) ของแคว๎นโพรวองซ์ (Provence) แคว๎นที่อยูํทางตอนใต๎ของ
ประเทศฝรั่งเศส เมืองอาร์ลส์ เป็นเมืองที่คํอนข๎างมีความโดดเดํนในด๎านของโบราณสถานสําคัญที่มีมาตั้งแตํยุค
สมัยโรมาเนสก์ และด๎วยประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองนั่นเอง ที่เป็นสาเหตุให๎องค์การยูเนสโกยกให๎เมือง
อาร์ลส์ เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1981   

 นําทําน เข๎าชมสนามกีฬาโรมันโบราณ (Roman Arena) หรือ โรมัน แอมฟิเธียเตอร์ (Roman 
Amphitheatre) ตึกรูปรํางทรงกลมขนาดใหญํ ที่สร๎างขึ้นประมาณ ชํวงศตวรรษที่ 1 ภายในมีอัฒจรรย์สําหรับ
คนนั่งชมการแสดงตํางๆ หนึ่งในโบราณสถานโรมันที่ถูกยกให๎เป็นมรดกโลกของเมืองอาร์ลส์  

 จากนั้นนําทํานชมโรงละครโรมันและคริปโตปอรติคุส (Roman theatre and Cryptoportques) ซึ่งตั้งอยูํ
ใกล๎ๆกันกับสนามกีฬา ชมโรงละคารกลางแจ๎งและชมทางเดินใต๎ดินสถาปัตยกรรมโรมันโบราณที่มีความเกําแกํ
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มากแหํงหนึ่งของเมือง  
 จากนั้นนําทํานถํายรูปกับ โบสถ์แซงต์ โทรแปงค์ (St.Trophime Church) เป็นโบสถ์ที่สร๎างขึ้นในชํวงชํวง

ศตวรรษที่ 3 สร๎างขึ้นในแบบของสถาปัตยกรรมแบบโรมัน โดยโบสถ์แหํงนี้ถือวําเป็นโบสถ์แหํงบิชอบคนแรก
ของเมืองอาร์ลส์ อีกด๎วย ได๎เวลานําทํานเดินทางกลับสูํเมืองมาร์กเซย์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บําย  นําทําน เข๎าชมโบสถ์นอเทรอดาม เดอลาการ์ด (Basilique Notre-Dame de la Garde) ที่ตั้งอยูํบนยอดเขา              

โบสถ์แหํงนี้สร๎างขึ้นอยํางงดงามด๎วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ เป็นเอกลักษณ์ โดยมีรูปพระแมํมารีเป็นองค์
ประธาน เลํากันวําในสมัยกํอนคนแถบนี้มักมาขอพรกับพระนางเพื่อให๎การเดินเรือปลอดภัยและเมื่อเดินเรือ
ปลอดภัยกลับมาแล๎วก็มักจะนําเอาเครื่องแขวนมาเป็นของแก๎บน แตํเมื่อเวลาผํานไปทางเทศบาลเมืองได๎
ปรับปรุงให๎สถานที่แหํงนี้เป็นอนสุรณ์สถานอันศักดิ์สิทธิ์และกลายเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองมาร์ก
เซย์   

 จากนั้นนําทําน ชมบริเวณทําเรือ Le Vieux Port เป็นทําเรือเกําแกํของเมืองมาร์กเซย์ บริเวณทําเรือแหํงนี้เป็น
ที่รู๎จักกันในนามประตูสูํเมดิเตอร์เรเนียน สมัยโบราณก็ยังเคยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สําคัญในการค๎าขาย
ระหวํางประเทศแถบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศส 

17.00 น. นําทํานเดินทางสูทํําเทียบเรือมาร์กเซย ์
18.00 น. เรือออกเดินทางจากทําเทียบเรือมาร์กเซย์ มุํงหน๎าสูทํําเทียบเรือนีซ 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  
 หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
27 มิ.ย. 2562  นีซ - หมู่บ้านเอซ 
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
07.00 น. เรือจอดเทียบทํา ณ ทําเทียบเรือ Villefranche ประเทศฝรั่งเศส 
08.00 น. นําทํานเดนิทางสูํ Villefranche โดยลงเรือเทนเดอร์โบท ที่ทางเรือจัดเตรียมไว๎ให๎ (เนื่องจากเรือสําราญมีขนาด

ใหญํต๎องจอดกลางทะเล)  
  จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ หมูํบ๎านเอซ (Eze) หมูํบ๎านที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งแตํ ศตวรรษที่ 10 เคยอยูํ

ภายใต๎การปกครอง มาแล๎วจากหลายฝ่าย ซึ่งเรืองอํานาจในอดีต เชํน ชํวง ศตวรรษที่ 12 ขึ้นอยูํกับ Le comte 
de Provence ชํวง ศตวรรษที่ 14 ขึ้นอยูํกับ la Maison de Savoie เป็นต๎น จนกระทั้ง ปี ค.ศ. 1860 ก็มาอยูํ
ภายใต๎การปกครองของฝรั่งเศส  นอกจากนี้ยังเป็นหมูํบ๎านที่ตั้งอยูํบนภูเขา สูงจากระดับน้ําทะเล 429 
เมตร เมื่อเดินเข๎าไปในหมูํบ๎านจะเห็นบ๎านเรือนที่สวยงาม ถึงแม๎จะปรับปรุงซํอมแซม แม๎กระทั้งสร๎างขึ้นมาใหมํ 
แตํก็ยังคงเค๎าและเหลือรํองรอยประวัติศาสตร ์ในอดีตให๎เราเห็นอยูํบ๎าง นําทํานเดินเลํนภายในตัวหมูํบ๎าน   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 
บําย นําทํานชม เมืองนีซ (Nice) เมืองใหญํเป็นอันดับห๎าของฝรั่งเศสในแคว๎นที่ชื่อวํา โพรวองซ์-แอลป์-โกต-ดาซูร์ 

(Provence-Alpes-Côte d'Azur) ตั้งอยูํโดดเดํนริมอําวเบย์เดซานจ์ ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเมืองที่
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ได๎รับสมญานามวํา “ราชินีแหํงริเวียรํา” มีชายหาดหินที่สวยงาม เต็มไปด๎วยนักทํองเที่ยวที่จะมาเดินกันอยูํที่
ถนนเรียบชายหาดลา-พรอมมินาด-เด-ซองเกส (La Promenade des Anglais) เขตยํานเมืองเกําจัดได๎วําเป็น
เมืองที่นําเดินชมบรรยากาศแบบชาวโพรวองซ์เป็นอยํางยิ่ง   

 นําทํานชม Castle Hill of Nice หรือเป็นที่ตั้งในอดีตของป้อมปราการแหํงเมืองนีซ ตั้งอยูํบนเขาเป็นจุด
ยุทธศาสตร์ชั้นดีซึ่งเห็นวิวของอําว  ซึ่งครั้งหนึ่งถูกใช๎ในการทหารเพื่อปกป้องเมืองจากการรุกรานของข๎าศึก
ในชํวงศตวรรษที่ 11-18 และถูกทําลายในที่สุดเมือปี  ค.ศ.1706 โดยคําบัญชาของพระเจ๎าหลุยส์ที่ 14 ปัจจุบัน
เหลือเพียงสวนสาธารณะและเป็นจุดชมวิวอันสวยงามของอําวและชายหาดของเมืองนีซ  อิสระให๎ทํานถํายรูป
ตามอัธยาศัย 

18.00 น. นําทํานเดินทางกลับสู ํทําเทยีบเรือ Villefranche 
 จากนั้นนําทํานน่ังเรือเล็กเทนเดอร์โบทเพ่ือกลับสูํเรือสําราญ 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  
 หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
20.30 น.  เรือเดินทางออกจากทําเทียบเรือ Villefranche เพื่อมุํงหน๎าสูํทําเทียบเรือลา สเปเซีย 
28 มิ.ย. 2562  ลา สเปเซีย - ชิงเกว่ แตร์เร 
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
07.00 น. เรือจอดเทียบทํา ณ ทําเทียบเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) ประเทศอิตาล ี

นําทําน นั่งรถไฟสูํชิงเกวํ แตร์เร (Cinque Terre) หมูํบ๎านเล็กๆ ที่ตั้งอยูํบนชายฝั่งริเวียรําของอิตาลี CINQUE 
TERRE หมูํบ๎านสีสันสดใส 5 หมูํบ๎านที่เรียงรายกันอยูํริมทะเลลิกูเรีย อดีตบริเวณนี้เคยเป็นชุมชนชาวประมง
อาศัยการจับปลาและปลูกไรํองํุนตามแนวชายเขา ด๎วยเสนํห์ของเมืองริมทะเลที่คงความเป็นธรรมชาติ  จึงได๎รับ
การประกาศเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก๎ หมูํบ๎านทั้งห๎าคือ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, 
CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 

                
บําย นําทํานชมความงามของ หมูํบ๎านริโอแมกจิโอเร (Riomaggiore) หมูํบ๎านเล็กๆ ที่มีเสนํห์และบรรยากาศเหมือน

เมืองตุ๏กตา บ๎านเรือนสี   สดใสตั้งลดหลั่นกันบนหน๎าผาที่ปกคลุมด๎วยต๎ ไม๎เขียวขจี         นํ้าทะเล        
เมดิเตอร์เ เนียนสีเทอร์ควอยซ์ ทําให๎กลายเป็นสถานที่ทํองเที่ยวยอดฮิตที่หากมีโอกาสต๎องเข๎ามาสัมผัส อิสระ
ให๎ทํานชมความงดงามและถํายรูปตามอัธยาศัย ได๎เวลานําทํานเดินทางกลับโดยรถไฟกลับสูํทําเรือลาสเปเซีย 
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17.30 น. นําทํานเดินทางกลับสูํทําเทียบเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
19.00 น.  เรือออกเดินทางจากทําเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) เพื่อมุํงหน๎าสูํ ทําเรือชิวิคตาเวคเคยี 
หมายเหตุ      กํอนเรือกลับเทียบทําในค่ําวันนี้ทํานจะได๎รับป้ายผูกกระเป๋าสีตํางๆ ซึ่งเป็นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋าลง

จากเรือ ทํานจะต๎องจัดกระเป๋าใบใหญํวางไว๎หน๎าห๎อง โดยแยกข๎าวของเครื่องใช๎ที่จําเป็นไว๎ในกระเป๋า
เดินทางใบเล็ก เพราะเจ๎าหน๎าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญํของทํานไปตั้งแตํกลางดึก และบัญชี
คําใช๎จํายตํางๆ จะถูกสํงมาให๎ทํานตรวจเช็คกํอนทําการชําระในวันรุํงขึ้น สําหรับทํานที่ต๎องการชําระผําน
บัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จคําใช๎จํายผํานบัตรเครดิตที่ทํานได๎ให๎หมายเลขไว๎ในวันที่ทํานเช็คอินโดย
อัตโนมัต ิ

29 มิ.ย. 2562  โรม - วาติกัน 
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
05.00 น. เรือจอดเทียบทํา ณ ทําเรือ ชิวิคตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี 
08.00 น. นําทํานเชคเอาท์ออกจากเรือสําราญ พร๎อมรับกระเป๋าสัมภาระ 
 นําทํานเดินทางสูํ นครรัฐวาติกัน (Vatican) รัฐอิสระที่เล็กที่สุดและเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกาย

โรมันคาทอลิก นําทํานแวะถํายรูปด๎านนอกกับ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) ซึ่งได๎รับการ
ขนานนามวําเป็นมหาวิหารที่ใหญํที่สุดในโลก รู๎จักกันโดยชาวอิตาลีวํา Basilica di San Pietro in Vaticano 
หรือ เซนต์ปีเตอร์บาซิลิกา (Saint Peter's Basilica) มหาวิหารนี้เป็นมหาวิหารหนึ่งในสี่ของมหาวิหารหลักใน
กรุงโรม ประเทศอิตาลี  อยูํในนครรัฐวาติกัน เป็นดินแดนที่ตั้งอยูํใจกลางกรุงโรมและเป็นที่ประทับของ             
พระสันตปาปา ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแหํงศาสนาคริสต์ นิกาย Roman Catholic State of the Vatican City 
ซึ่งนครรัฐวาติกันจัดวําเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก อันมีศูนย์กลางคือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ซึ่งได๎รับ
การออกแบบโดยอัจฉริยะบุคคล Michelangelo  
จากนั้นนําทํานถํายรูปกับโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ได๎รับการขนานนามวําเป็น
สนามกีฬากลางแจ๎งขนาดใหญํเริ่มสร๎างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซียนแหํงอาราจักรโรมันและสร๎างเสร็จใน
สมัยจักรพรรดิติตัส (Titus) สามารถจุคนกวํา 50,000 คน  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บําย นําทํานชม น้ําพุเทรวี่ (The Trevi Fountain) น้ําพุที่เหลํานักทํองเที่ยวนิยมมาโยนเหรียญอธิษฐานเพื่อให๎ได๎
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กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง  
 จากนั้นนําทํานสูํ ยําน บันไดสเปน (Spanish Step) แหลํงนัดพบของชาวโรมและนักทํองเที่ยวทั่วโลก เป็น

จัตุรัสที่มีอาคารสวยงามและจําหนํายสินค๎าแบรนด์เนมตํางๆ อิสระให๎ทํานช๎อปปิ้ งสินค๎าแบรนด์เนมมากมาย 
อาทิ Louis Vuitton, Prada, Dior, Chanel และอื่นๆอีกมากมาย หรือจะเลือกเก็บภาพบรรยากาศใจกลาง
เมืองบริเวณ บันไดสเปน ให๎ทํานสัมผัสบรรยากาศเมืองหลวงของอิตาลี อิสระให๎ทําน ช๎อปปิ้งแบบเต็มอิ่ม 

16.30 น. นําทํานเดินทางสูสํนามบินฟูมิชิโน (FCO) เพื่อเชคอินและทํา Tax Refund  
19.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินฟูมิชิโน สู ํ สนามบินอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK1864 (ใช๎เวลาบินประมาณ 2.50 

ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผํอน บนเครื่องบิน 
23.25 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่อง 
30 มิ.ย. 2562  กรุงเทพมหานคร 
01.25 น. ออกเดินทางสูํประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK68 (ใช๎เวลาบินประมาณ 9.35 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการ

อาหารค่ําและอาหารเช๎า บนเครื่องบิน 
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE) 
 
คําแนะนํา  สําหรับผู๎เดินทางที่ไมํได๎อยูํจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเป็นต๎องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือ 
การเดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายงัสนามบินที่ทริปเดินทาง กํอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวํางประเทศ หรือซื้อตั๋ว 
รถไฟ หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห๎องพัก ลํวงหน๎ากํอนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และ 
ตารางเวลาการเดินทางของทัวร์ที่ทํานจอง ที่แนํนอนจากเจ๎าหน๎าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให๎เกิด 
ข๎อผิดพลาดขึ้นกับทํานในภายหลัง 
              ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่อาจเกิดขึ้น หากทํานได๎มีการจองการเดินทางดังกลําวมายัง 
สนามบินที่ทรปิเดินทาง โดยยังไมํได๎รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า 21-30 มิถุนายน 2562 

ราคาผูใ๎หญ ํ(พักห้องคู่ INSIDE) ทํานละ 129,900 

อัพเกรดเป็นห๎องพักแบบมีระเบียงทะเล (พักห้องคู่ Sea-View Balcony) ทํานละ 42,000 

พักเด่ียวเพ่ิม ทํานละ (คิดที่ห๎องพักแบบ INSIDE ซึ่งเป็นราคาเริ่ม) 60,000 

ราคาผู๎ใหญํ/เดก็ (ห๎องพัก 3 ทําน) ทํานละ 129,900 

เด็กทารก อายุไมํเกิน 2 ปี  
 (นับอายุจนถึงวันเดินทางกลับ) 

โปรดสอบถาม 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร ์ เริ่มต๎นที่ทํานละ (ราคายืนยันได้ก็ต่อเมือ่ที่นั่ง confirm 
เท่านั้น) 

85,000 - 110,000 

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

25,000 

กรณีมีวีซําแล๎วหรือไมํต๎องยื่นวีซํา หักคําใช๎จาํย ไม่รวมวีซ่า 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น - ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แตํจะปรับตามความเป็นจริง 
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทํานั้น (คิด ณ วันที ่ 11 ตุลาคม 2561) ** 

ข๎อแนะนําและแจ๎งเพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๏ป หากออกตั๋วแล๎ว ไมํสามารถขอคนืเงินได๎ และไมํสามารถเปลีย่นวันเดินทางได๎ 
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 20 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักไมํเกิน 7 

กก.  
โปรแกรมทํองเที่ยวลํองเรือสําราญ (ตามทีร่ะบุไว๎ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักทํองเที่ยวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไมํเกนิ 20 กก./ทําน) 
 คําภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, คําประกันภัยทางอากาศ 
 คําประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คํารักษาพยาบาลในตํางประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 
     คํารักษาพยาบาลหลังกลับจากตํางประเทศภายใน 21 วันวงเงิน 40,000 บาท(ประกันภัยไมํครอบคลุมผู๎ที่อายุเกิน 85 ปี) 
 คําภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  
 คําบริการ (Service fee, Gratuities) บนเรือ 
 คําอาหารทุกมื้อตามระบุ, คําพาหนะ หรือรถรับ-สํง ระหวํางนําเที่ยว, คําเข๎าชมสถานที ่
 เจ๎าหน๎าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทปิตํางๆ 
อัตรานี้ไม่รวมถึง 
 คําวีซําเชงเก๎นประมาณ 3,300 บาท  
 คําใช๎จํายสํวนตัวอาทิ คําซักรีด คําโทรศัพท์-แฟกซ์ และคําใช๎จํายอื่นๆที่ไมํได๎ระบุในรายการ 
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3% 
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เพื่อประโยชน์ของผูเ้ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ะบุในรายการทั้งหมด 
หลังจากท่านทําการจองทัวร์แล้ว ทางบรษิัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตัิตามเงื่อนไขดังกล่าว 

 

การชําระเงิน  
1. กรุณาชําระคํามัดจําทัวร์ 50,000 บาท/ทําน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์  หรือ 
กรุณาชําระคํามัดจําทัวร ์60,000 บาท/ทําน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ (สําหรบัผู้เดนิทางพักเดี่ยว) 
พร๎อมสํงสําเนาหน๎าหนังสือเดินทาง (ที่ไมํหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลํมใหมํสามารถ 
เดินทางได๎เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได๎ที่ Fax 0 2116 6423 LINE ID : @cruisedomain 
2. คําทัวร์สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 65 วันทําการ (ในชํวงปกติ) หรือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา  
75 วันทําการ (ในชํวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรํงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไมํชําระเงินคํา 
มัดจํา หรือชําระไมํครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจํายไมํวําด๎วยสาเหตุใดใด ผู๎จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการ 
เดินทาง) 
กรณียกเลิก 
* ยกเลิก 120 วันทําการ ลํวงหน๎ากํอนเดินทาง (ไมํมีคําใช๎จาํย)  
* ยกเลิก 90-119 วันทําการ ลํวงหน๎ากํอนเดินทาง หักคํามัดจํา 25% 
* ยกเลิก 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 บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการนําเลํมพาสปอร์ตไปยกเลิกวี

ซําในทุกกรณี ไมํวําคําใช๎จํายในการย่ืนวีซําจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ :  
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู๎เดินทางต่ํากวํา 20 ทําน โดยจะแจ๎งให๎ ผู๎เดินทางทราบ

ลํวงหน๎า อยํางน๎อย 20 วัน กํอนการเดินทาง 
 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 จะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น หากทํานถูกปฎิเสธวีซําและจะไมํคืนเงินคําทัวร์ที่ทํานชําระมาแล๎วหากทําน
ถูกปฎิเสธการเข๎าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข๎าเมือง ฯลฯสถานฑูตเก็บ
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คําธรรมเนียมวีซํา และไมํคืนทุกกรณี 
 ในกรณีที่ทํานจะใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เลํมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไมํรับผิดชอบหาก

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

ด๎วยตัวเอง และต๎องรับผิดชอบคําใช๎จํายในการมาพบคณะใหญํด๎วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญํเกิด
ความลําช๎าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด๎วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมูํคณะผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป-กลับ หากทํานต๎องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทํานจะต๎องชําระ 

คําใช๎จํายสํวนตํางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู๎กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมํสามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎ และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ๎าทางบริษัทได๎ออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว ผู๎เดินทางต๎องรอ Refund ตามระบบของสายการ
บินเทําน้ัน (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทําการ Refund ได๎เทํานั้น) 

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

 เมื่อทํานจองทัวร์และชําระมัดจําแล๎ว หมายถึงทํานยอมรับในข๎อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ๎งแล๎วข๎างต๎น 
ห้องพักบนเรือ 
 ห๎องพักบนเรือแบบกรุ๏ปจะเป็นแบบห๎องพักคูํ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทํานมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ทําน / 3 เตียง                       

(TRIPLE ROOM) ต๎องทําการตรวจสอบกับบริษัท เนื่องจากห๎องพักบนเรือ ที่สามารถพักได๎ 3 ทําน มีจํานวนจํากัด 
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเลขห๎องพักให๎กับคณะ เนื่องจากห๎องพักบนเรือเป็นการจองแบบกรุ๏ป และ ขึ้นอยูํกับ

ข๎อกําหนดของประเภทห๎องพักในระดับที่ตํางกัน ซึ่งอาจจะทําให๎ทํานไมํได๎ห๎องพักติดกันหรือ ชั้นเดียวกัน ตามที่ลูกค๎า
ต๎องการ 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสใํนกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึน้เครื่องบิน เชํน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นต๎น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห๎ามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล๎า เป็นต๎น จะถูกทาํการตรวจอยําง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให๎ถือขึ้นเครื่องได๎ไมํเกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไมํเกนิ 100 ml. แล๎วใสํรวมเป็นที่
เดียวกันในถุงใสพร๎อมที่จะสําแดงตํอเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหวําง
ประเทศ (ICAO) 

 หากทํานซื้อสนิค๎าปลอดภาษีจากสนามบนิ จะต๎องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เทีย่วบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได๎ 
และห๎ามมีรํองรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภาระและคา่พนักงานยกสัมภาระ 
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎โหลดใต๎ท๎องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผู๎โดยสารชั้น

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตํละสายการบิน) การเรียกเก็บคําระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของ
สายการบินที่ทํานไมํอาจปฎิเสธได ๎หาก น้ําหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวําที่สายการบินกําหนด 

 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 สายการ

บินจะรับผิดชอบชดใช๎ตามกฎไออาต๎าเทํานั้น ซึ่งจะชดใช๎ให๎ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด๎วยน้ําหนักกระเป๋าจริง 
ทั้งนี้จะชดเชยไมํเกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 
(Business) ดังนั้นจึงไมํแนะนําให๎โหลดของมีคําทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญํ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญํเกิดการสูญหายระหวํางการทํองเที่ยว (ระหวํางทัวร์ ไมํใชํระหวํางบิน) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริษัททัวร์ได๎จัดทําให๎ลูกค๎าจะไมํครอบคลุมคําชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญํสูญหาย อยํางไรก็ตาม บริษัทฯจะ
พิจารณาชดเชยคําเสียหายให๎ทําน โดยชดใช๎ตามกฎของสายการบินเทํานั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ําหนักกระเป๋า 
คูณ ด๎วยคําชดเชย USD 20 ตํอกิโลกรัมเทํานั้น ดังนั้นทํานจึงไมํควรโหลดของมีคําทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญํ เพราะ
หากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยคําเสียหายตามรายระเอียดข๎างต๎นเทํานั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมํสามารถรับผิดชอบชดเชยคําเสียหายให๎ทํานได๎  
 

 
ผู้เดนิทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวซี่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง 

จะต้องชําระคา่เดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเล่มคืนมาแล้วเท่านัน้) 
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เพื่อการเดินทางอย่างอุ่นใจ หรือ เพื่อคนที่เรารัก.. 
ด้วยประกันการเดินเสริม ที่เพิ่มความคุ้มครองได้มากขึ้น... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  
* อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  
Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บรษิัทจะจํายคําใช๎จําย สําหรับการรักษาพยาบาลที่ได๎เกิดขึ้นในระยะวเลา 7 วันแรก จากการ 
เดินทางกลับประเทศไทย / 
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 เบี้ยประกันภัยจะเพ่ิมขึ้นเป็น 2 เทําของเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว๎ในตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

หลังจากส่งรายชื่อผู้เอาประกันภัยแลว้ 
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เอกสารประกอบการขอวีซา่เชงเก้นประเทศสเปน 
(ใช๎เวลาในการขอวีซําประมาณ 10-15 วันทําการ) 

สถานฑูตไมํอนุญาตให๎ดึงเลํมพาสปอร์ต หากได๎ยื่นเข๎าไปแล๎ว ดังน้ันถ๎าทํานรู๎วําตอ๎งใช๎เลํมกรุณาแจ๎งบริษัททัวร์ฯ เพ่ือขอยื่นวี
ซําลํวงหน๎ากํอนกรุ๏ป และให๎แนบต๋ัวเครื่องบินในชํวงที่ทํานจะเดินทางมาด๎วย 

กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังตํอไปให๎ครบตามที่สถานฑูตฯร๎องขอ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาวีซํา 
หากติดขัดในเรื่องการจัดเตรียมเอกสารในขอ๎ใด โปรดสอบถามเจ๎าหน๎าที่เพิ่มเติม 

หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงคิวกรุป๊ที่ไดม้ีการจองแล้ว ท่านอาจต้องชําระค่าคิวยื่นวีซ่า 2,200 บาทให้กับศูนย์ยื่นคาํร้อง 

1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช๎งานได๎เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ๎ามีหนังสือเดินทางเลํมเกํากรุณาแนบมาด๎วย 
2. รูปถํายสีหน๎าตรงปจัจุบัน พื้นฉากหลังรูปต๎องมีสีขาวเทํานั้น รูปจะต๎องเป็นภาพที่คมชัดห๎ามสวมแวํนสายตา ห๎ามมี

เงา ห๎ามถํายรูปและตกแตํงภาพจากคอมพิวเตอร ์(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 บดิามารดาต๎องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให๎โดยที่วําการเขตหรืออําเภอ

เทํานั้น และใหร๎ะบุวํา ยินยอมให๎เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อยํางไรกับครอบครัว 
- เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต๎องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให๎โดยที่วําการเขตหรืออําเภอเทํานั้นและ

ให๎ระบุวํา มารดายินยอมให๎เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)   
- เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต๎องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโ๎ดยที่วําการเขตหรืออําเภอเทํานั้นและ

ให๎ระบุวํา บิดายินยอมให๎เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)   
- กรณีพํอและแมํหยําร๎าง หรือเสียชีวิต ต๎องแนบใบหยํา หรอื ใบมรณะบัตร เพื่อเป็นการยืนยัน 
- ให๎แนบสําเนาพาสปอร์ตของพํอ และ แมํ (หากไมํมีใหแ๎นบสําเนาบัตรประชาชนของพํอและแมํ) 
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8. หลักฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทํางาน เป็นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเทํานั้น** 
จดหมายรับรองการทํางานให๎ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมํต๎องระบุสถานฑูต)  
โดย ไมํต๎องระบุวัน และประเทศที่เดินทาง  
- กรณีผู๎เดินทางเป็นเจ๎าของกิจการ : ใช๎หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ทีม่ีรายชื่อผู๎ประกอบกิจการ 
- กรณีผู๎เดินทางเป็นเจ๎าของร๎านค๎า : ใช๎ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู๎เป็นเจ๎าของร๎านค๎า 
- กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ : ใช๎จดหมายรบัรองการทํางานจากนายจ๎าง ระบุตําแหนํง ระยะเวลาการวําจ๎าง  

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

เป็นภาษาอังกฤษเทํานั้น 
- กรณีเป็นแมํค๎า, ทําธุรกิจสํวนตัว, ทําอาชีพอิสระ ต๎องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ 

9. หลักฐานการเงิน (สําคัญมาก เพราะสถานฑูตแจ๎งกฎใหมํเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557)  
9.1 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เทํานั้น พร๎อมหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) เป็น

ภาษาอังกฤษ **ต๎องเป็นบัญชีเดียวกันเทํานั้น** 
- เงินฝากออมทรัพย์/ เผื่อเรยีก/ สะสมทรพัย ์ 

(ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต๎องมีไมํต่ํากวํา 100,000 บาท ตํอการยื่นวีซํา 1 ทําน และ ต๎องมีการเข๎าออกของเงินสม่ําเสมอ  
ห๎ามทําการโอนเงินเข๎าไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญํกํอนการยื่นวีซําเด็ดขาด!!) 

- การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ทํานต๎องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน และ ถํายสําเนาย๎อนหลัง 6 เดือน โดยการปรับยอด
สมุดในบัญชี ต๎องปรับสมุดกํอนวันที่จะยื่นวีซํา 7 วัน เชํนทํานได๎คิวยื่นวีซําวันที่ 3 กันยายน 2556 สําเนาสมุดบัญชีที่
ทํานต๎องใช๎ในการย่ืนวีซํา ต๎องปรับสมุด ณ วันที่  28 สิงหาคม 2556 หรือ หลังจากนั้น หากทํานปรับสมุดบัญชีกํอน
หน๎านั้น จะใช๎เป็นเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินไมํได๎ สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม อยํางไรก็ตาม ทําน
สามารถสํงเอกสารมาทางบริษัททัวร์ฯ เพื่อเตรียมการลํวงหน๎า และ สํง Fax สมุดบัญชีหน๎าสุดท๎ายที่ได๎ทําการปรับ
สมุดมาให๎ทางบริษัททัวร ์เพื่อใช๎ในการแนบเป็นเอกสารยื่นวีซําตํอไปได๎ 
- การขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ต๎องมีอายุไมํเกิน 15 วัน นับจากวันที่ได๎คิวยื่นวีซํา พร๎อมทั้งต๎องระบุ  
จํานวนเงินเป็นตัวเลขลงในหนังสือรับรองด๎วย เชํนทํานได๎คิวยื่นวีซําวันที่ 3 กันยายน 2556  หนังสือรับรองการเงิน 
จากทางธนาคารที่ใช๎ในการยื่นวีซํา ต๎องออกให๎ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2556 หรือ หลังจากนั้นเทํานั้น  จดหมาย 
รับรองจากธนาคารให๎ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมํต๎องระบุสถานฑูต) โดยไมํต๎องระบุวัน และ 
ประเทศทีเ่ดินทาง 

(สถานฑูตไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวันในทุกกรณี) 
10. ในกรณีที่มีผู๎รบัรองคําใช๎จําย ต๎องมีเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี 
- จดหมายจากผู๎รับรองคําใช๎จําย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเทํานั้น  
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- หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู๎เดินทางกับผู๎รับรองคําใช๎จําย เชํน ทะเบียนบ๎าน และต๎องเป็นบุคคลใน
ครอบครัวเดียวกัน (พํอ, แมํ สามารถรับรองคําใช๎จํายให๎บุตรได๎ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให๎กัน
และกันได๎ / (ปู่, ยํา, ตา, ยาย ไมํสามารถรบัรองคําใช๎จํายให๎หลานได)๎ 

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

ภาษาไทย โดยทะเบียนบ๎านของทั้งสองต๎องอยูํบ๎านเดียวกัน 
- กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข๎อกําหนดในข๎อ 9 ที่จะใช๎ยื่นวีซํา 1 ชุดของผู๎รับรองคําใช๎จําย พร๎อมทั้ง

ใน หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต๎องระบุช่ือผู๎ถูกรับรองคําใช๎จําย ด๎วย 
 


