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ล่องเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติค (Costa Deliziosa) 10 วัน 7 คืน 
อิตาลี - กรีซ - มอนเตเนโกร - โครเอเชีย 

เวนิส - บารี - คอร์ฟู - เอเธนส์ - บุดวา - กอเตอร์  - ดูบลอฟนิค - เวนิส 
        

          โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์  (บินเข้า-ออก เวนิส) 
(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปไกด์และคนขับรถ / ราคาน้ีรวมทัวรพ์าเที่ยวทุกประเทศ) 

ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางทัวร์จะทําการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป 

กําหนดการเดินทางวันที่  13-22 เม.ย. 62                                      ราคาเริ่มต้นที่  89,900 บาท 

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 
แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินเวียนนา ออสเตรีย - สนามบินเวนิส อิตาลี - ชมเมืองเวส -  จัตุรัสซานมาร์โค - ถ่ายรูปมหา
วิหารเซนต์มาร์ค - ช้อปปิ้งซื้อของท่ีระลึก - เชคอินขึ้นเรือ Costa Deliziosa 

วันที่3 
ช่วงเช้า อิสระพักผ่อนบนเรือ - ช่วงบ่ายเรือเทียบท่าบารี อิตาลี - ถ่ายรูปป้อมปราการประจําเมือง Fortress - เข้าชม
ปราสาทซูโว Svevo Castle - วิหารซานนิโคลัส - ถนนคนเดิน Walking street - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที่4 
เรือเทียบท่าคอร์ฟู - จุดชมวิวบนยอดเขา Paleokastritsa - โบสถ ์Monastery of the Virgin - โบสถ ์Vlacheraina 
monastery - เมืองเก่าคอร์ฟู (มรดกโลก) - ถ่ายรูปป้อม Palaio Frourio - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที5่ 
ช่วงเช้า อิสระพักผ่อนบนเรือ - ช่วงบ่าย เรือเทียบท่า พีราอุส กรีซ - อะโครโปลิส - วิหารพาร์เธนอน - ถ่ายรูปกับสนาม
กีฬาโอลิมปิค - ผ่านชมจตุรัสซินตั๊กม่า - ย่านเก่าแก่ เชิงเขาอะโครโปลิส - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที6่ 
เรือสําราญล่องน่านน้ําสากล At Sea - อิสระพักผ่อน หรือทํากิจกรรมบนเรือ อาทิ Public Room, Entertainment, 
Sport and Activities, Spa and Wellness 

วันที7่ 
เรือเทียบท่า เมืองกอเตอร์ - เมืองบุดวา - เมืองเก่า Stari Grad - ถ่ายรูปโบสถ์เซ็นต์จอห์น - เมืองกอร์เตอร์ (มรดกโลก) 
- ถ่ายรูปโบสถ์เซ็นต์ไทรฟอน - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที8่ 
เรือเทียบท่า ดูบรอฟนิค - เมืองเก่า - ชมวิวเมืองดูบรอฟนิค - เดินลอดประตู Pile Gate - โบสถ ์The Cathedral - 
ถ่ายรูปหอนาฬิกาโบราณ Bell Tower Clock - ถ่ายรูปพระราชวังเรคเตอร์ - ถ่ายรูปสปอนซา พาเลส - กลับข้ึนเรือ
สําราญ - ร่วมงานเลี้ยง Gala Dinner บนเรือ 

วันที9่ 
อําลาเรือสําราญ จอดเทียบท่า เวนิส - เวนิสช้อปปิ้งเอาท์เลต - สนามบินเวนิส - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเวียนนา 
ออสเตรีย 

วันที1่0 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
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13 เม.ย. 2019  กรุงเทพมหานคร  
21.00 น.  พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ส แถว G (Row G) ประตู

ทางเข้าที่ 4  อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4  สนามบินสุวรรณภูมิ  
23.45 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ส โดยเที่ยวบิน OS 26 (ใช้

เวลาบินประมาณ 11.30 ชั่วโมง) โดยสายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค่ํา และ อาหารเช้า 
14 เม.ย. 2019  เวนิส  
05.35 น. เดินทางถึง สนามบินเวียนนา (VIE) ประเทศออสเตรีย 
09.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินเวียนนา (VIE) สู่สนามบินเวนิส (VCE) โดยเที่ยวบิน OS521  

(ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง)  
10.15 น. เดินทางถึงสนามบินเวนิส ประเทศอิตาลี 

นําท่านลงเรือเพ่ือเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice) เมืองที่ไม่มีรถวิ่งเข้าถึงได้ นําท่านชมเมืองเวนิส เมืองหลวงของ
แคว้นเวเนโต เมืองสุดยอดแห่งความโรแมนติก  เวนิสถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆจํานวนมากเข้าด้วยกัน
ในบริเวณทะเลสาบเวนิเทียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลเอเดรียติก  เป็นเมืองท่าโบราณและเป็นเมืองที่ใช้คลองใน
การคมนาคมมากที่สุด  โดดเด่นด้วยบ้านเรือนริมน้ําและเรือกอนโดลาอันน่าหลงใหล เมืองเวนิสได้รับฉายาว่า 
ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก (Queen of the Adriatic), เมืองแห่งสายน้ํา (City of Water), เมืองแห่งสะพาน 
(City of Bridges), และ เมืองแห่งแสงสว่าง (The City of Light) นําท่านชมเมืองเวนิซ เมืองในฝันของ
นักท่องเที่ยวหลายๆ คน  
นําท่านชมความสวยงามของ จัตุรัสซานมาร์โค (Piazza San Marco) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งใน
อิตาลี รอบๆจัตุรัสมีอาคารที่สําคัญสองแห่งคือ หอระฆัง และหอนาฬิกา ผ่านชม วังดูคาเล (Palazzo Ducale) 
หรือ วังดอจ (Doge Palace) อันเป็นที่ประทับของผู้ปกครองเวนิส ซึ่งเรียกว่า ดอจ ถูกก่อสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษ
ที่ 9 แต่ได้รับการตกแต่งและก่อสร้างเพ่ิมเติมหลายครั้ง รูปโฉมด้านนอกในปัจจุบันเป็นผลงานจากศตวรรษที่ 19 
ในศิลปะแบบโกธิค ได้รับการตกแต่งด้วยหินอ่อนสีชมพูจากเมืองเวโรนา ภายในตกแต่งด้วยศิลปะหลายยุคสมัย 
แบ่งเป็นห้องต่างๆ มากมาย ประดับด้วยภาพวาดโดยศิลปินเวนิสหลายราย  
จากนั้นนําท่านชมและถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์มาร์ค (Saint Mark’s Basilica) โบสถ์สมัย ไบเซนไทน์ ที่
ประดับประดาทั้งภายนอกและภายในด้วยรูปปั้นชดช้อย โมเสคและทองคํา รวมถึงศิลปะการออกแบบอันโดด
เด่นจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของอํานาจและความมั่งคั่งของเวนิส และได้รับการขนานนามว่า มหาวิหารทองคํา 
 อิสระให้ท่านถ่ายภาพรอบๆจัตุรัสและริมฝั่งน้ํา  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึก หรือสินค้าแบรนด์เนมซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย เช่น HERMES, GUCCI, 

PRADA, CHANEL, DIOR, LOUIS VUITTON, TODS และสินค้าแบรนด์อื่นๆอีกมากมาย  
14.00 น. นําท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือเวนิส (Venice) เพ่ือเชคอินขึ้นเรือ Costa Deliziosa 
17.00 น. เรือออกจากท่าเทียบเรือมุ่งหน้าสู่ เมืองบารี ประเทศอิตาลี 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
15 เม.ย. 2019  บารี (ประเทศอิตาลี) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ 
เลาจน์ หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายได้ตามใจชอบ  ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอด
ภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่าน
สามารถเลือกใช้บริการบนเรือสําราญ เช่น 
Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment : ชมโชวพิ์เศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย
สไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities : สระว่ายน้ํา, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
 
 
 
 
 
 
14.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่  เมืองบารี (ประเทศอิตาลี) เมืองที่อยู่ใกล้กับทะเลเอเดรียติก จนได้รับสมญานามว่า

“แคลิฟอร์เนียตอนใต้ของอิตาลี” เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้า เป็นศูนย์กลางการเดินเรือและ
ศูนย์กลางของอาณาจักรไบเซนไทน์ทางตอนใต้ของอิตาลี  เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนา เนื่องด้วย
เซนต์นิโคลัสมาจาริกแสวงบุญที่เมืองนี้  ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เมืองได้ถูกทําลายด้วยระเบิดไดนามิก  และ
ได้ทําการบูรณะสร้างเมืองขึ้นใหม่ ปัจจุบันจึงเห็นบ้านเรือนที่ทันสมัยอยู่เป็นจํานวนมาก  แต่ยังคงสามารถเห็น
ซากความเจริญในอดีตที่ยังคงเหลือไว้  
นําท่านถ่ายรูปกับป้อมปราการประจําเมือง (Fortress) ขนาดใหญ่ของเมืองบารีที่สร้างขึ้นเพ่ือป้องกันการเข้ายึด
ครองจากการล่าอาณานิคมในสมัยก่อน  
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ได้เวลานําท่าน เข้าชมปราสาทซูโว (Svevo Castle) ซึ่งเป็นปราสาทที่แสดงให้เห็นถึงอํานาจมืด (Dark Symbol 
of Power) ตัวปราสาทสร้างขึ้นในศิลปะแบบนอร์แมน-สวาเบียน ระหว่างปี 1501-1523 โดย อิซเบลแห่งอารา
กอน และ โบนา สฟอร์ซา เจ้าหญิงแห่งบารี สร้างขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันในอดีต 
นําท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทท่ีมีป้อมปราการล้อมโดยรอบ  
จากนั้นนําท่านชม วิหารซานนิโคลัส (Basilica di San Nicola) ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือรําลึกถึงเซนต์นิโคลัส  ผู้อุปถัมภ์
ของเมืองซึ่งเป็นผู้ที่นําความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนามาให้ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลี   
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน (Walking street) อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมบ้านเรือนและ สถาปัตยกรรม
ที่สวยงามของเมืองบารี ซึ่งตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลเอเดรียติก หรือจะเลือกซื้อของฝากหรือสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ
มากมาย 

 
19.00 น. นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบารี 
20.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือบารี เพ่ือมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือคอร์ฟู ประเทศกรีซ 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
16 เม.ย. 2019  คอร์ฟู (ประเทศกรีซ) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่าเรือคอร์ฟู (Corfu) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในนาม “เกาะมรกต” เนื่องด้วยความเขียวชะอุ่มและ

สวยงามในตัวมันเอง อันเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมอันหลากหลายและแนวชายฝั่งที่สวยงามหาใดเปรียบ  
 นําท่านเดินทางเข้าสู่ เขต Paleokastritsa สู่จุดชมวิวบนยอดเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองเก่า และทะเลไอโอ

เนี่ยน  อันเป็นที่มาของเทพนิยายกรีกของการพบกันระหว่าง Odysseus และ Nausica ระหว่างทางชมวิถีชีวิต
ของชาวท้องถิ่นโดยเฉพาะการปลูกต้นมะกอกและต้น Cyprus ผ่านหมู่บ้านเล็กๆหลากสีสัน  

 นําท่านชม โบสถ์ Monastery of the Virgin โบสถ์เล็กๆบนยอดผาสไตล์กรีก Byzantine ที่มีระฆังสองอันแขวน
อยู่บนยอด อิสระให้ท่านถ่ายภาพและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ทําจากต้นมะกอก อาทิ ไม้มะกอกแกะสลัก 
ครีม สบู่ชื่อดังของเกาะคอร์ฟู  

 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ โบสถ์ Vlacheraina monastery โบสถ์เล็กๆ ตั้งอยู่กลางเกาะขนาดเล็กยื่นออกไปใน
ทะเล อิสระให้ท่านถ่ายภาพหรือจากเดินไปยังโบสถ์กลางทะเล  
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 นําท่านสู่ เมืองเก่าคอร์ฟู เมืองเก่าที่ตั้งอยู่บนเกาะคอร์ฟู (Corfu) โดยมีพ้ืนที่เพียง 593 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่
นอกชายฝั่งตะวันตกของแอลเบเนีย (Albania) และกรีซ เมืองเก่าคอร์ฟู ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้
เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.2007  

 นําท่านแวะถ่ายรูปกับ ป้อม Palaio Frourio ซึ่งมีความเก่าแก่ แม้ว่าบางส่วนจะถูกกัดเซาะจากน้ําและลมทะเล
ไปบ้างแล้วก็ตาม ตัวป้อมได้รับการบูรณะมาเป็นอย่างดี ปัจจุบันถูกใช้เป็นสถานที่สําหรับกิจกรรมหลายอย่าง เช่น 
งานคอนเสิร์ตและอ่ืนๆ นําท่านชมอาคารบ้านเรือนแบบนีโอคลาสสิค ส่วนหนึ่งสร้างขึ้นจากยุคเวนิส อีกส่วนเป็น
การก่อสร้างยุคหลัง  

13.00 น. นําท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองคอร์ฟู 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  
14.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือคอร์ฟู เพ่ือมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือพีราอุส ประเทศกรีซ 
 อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ 

เลาจน์ หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายได้ตามใจชอบ  ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอด
ภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่าน
สามารถเลือกใช้บริการบนเรือสําราญ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  
 หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
17 เม.ย. 2019  เอเธนส์ (ประเทศกรีซ) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ 
เลาจน์ หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายได้ตามใจชอบ  ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอด
ภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่าน
สามารถเลือกใช้บริการบนเรือสําราญ เช่น 
Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment : ชมโชวพิ์เศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย
สไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระว่ายน้ํา, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness  : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
12.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่าเรือพีราอุส ประเทศกรีซ 
 นําท่านเที่ยวชมกรุงเอเธนส์  นําท่านชมอะโครโปลิส โบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี

ซ่ึงต้ังอยู่บนภเูขาสูง  เชือ่กันวา่บนเนินเขาแห่งนีเ้ป็นท่ีสถิตของเทพีอาเธน่า เทพีแห่งนักรบ  
 นําท่านชมวิหารพาร์เธนอน  วิหารศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพ่ืออุทิศแด่เทพีเอเธน่า อันเป็นวิหารที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้ง

หลังรายล้อมด้วยเสาหินแบบดอริคซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่สร้างขึ้นในโลกยุค
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คลาสสิคหรือยุคทองของกรีซ  ช่วงประมาณ 450-300  ปีก่อนคริสตกาล และทั่วโลกต่างยอมรับกันว่าเป็นวิหาร   
แบบดอริคที่ใหญ่และสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกศิลปะของกรีซ  ผ่านชมสถานที่สําคัญในสภาพซากปรักหักพังต่างๆ
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของชุมชนในอดีต  ชมประตูชัยเฮเดรียน  หอสมุดแห่งชาติ  ศูนย์รวมของปราชญ์
สมัยโบราณ   

 นําท่านแวะถ่ายรูปกับสนามกีฬาโอลิมปิค ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่และใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเป็นครั้ง
แรกในปีค.ศ.1896   

 นําท่านผ่านชมจัตุรัสซินตั๊กม่า (Syntagma Square)  ที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม 

 
 นําท่านเดินทางสู่ ย่านเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอะโครโปลิส ที่เรียกว่า พลาก้า (PLAKA) แหล่งรวมนักท่องเที่ยวจาก

ทั่วทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วย ร้านค้า บาร์ ภัตตาคารคึกคักพลุกพล่านไปด้วยผู้คนทั้ง
กลางวันและยามค่ําคืน อิสระเชิญให้ท่านช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกมากมาย สุดเขตย่านพลาก้า คือย่านเมือง
ใหม่อุดมไปด้วยร้านค้าแฟชั่นหรูระดับโลก และ ถนนคนเดินที่เป็นระเบียบสวย 

18.00 น. นําท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือพีราอุส 
19.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือพีราอุส เพ่ือมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือกอเตอร์ ประเทศมอนเตเนโกร 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  
 หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
18 เม.ย. 2019  At Sea 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสําราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ 
เลาจน์ หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายได้ตามใจชอบ  ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอด
ภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่าน
สามารถเลือกใช้บริการบนเรือสําราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment  : ชมโชว์พิเศษท่ีทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย 
   สไตล์ คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities : สระว่ายน้ํา สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 



     

     

 

 

 
 

 

 

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

 

 LINE ID : @CruiseDomain  Contact@th.cruisedomanin.com  VS190718 

  Page 7 of 19  
 

 
 
 
 
 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ  

19 เม.ย. 2019  บุดวา - กอเตอร์ (ประเทศมอนเตเนโกร) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่าเรือเมืองกอเตอร์ (Kotor)  
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองบุดวา (Budva) (ระยะทางประมาณ 35 กม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) เมืองโบราณอีก

แห่งของประเทศมอนเตเนโกร ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลเอเดรียติก ทางตอนใต้ของประเทศ เมืองบุดวาเป็นเมือง
ท่องเที่ยวตากอากาศที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของมอนเตเนโกร และเป็นที่ตั้งของโรงแรมและรีสอร์ทมากมาย เมืองบุด
วา สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 5 เคยเป็นเมืองขึ้นของชาวเวนิส กว่า 400 ปีเช่นเดียวกับเมืองกอเตอร์ จึงได้รับ
อิทธิพลจากวัฒนธรรมของชาวเวนิส แต่ในสมัยศตวรรษที่ 18 มอนเตเนโกรเคยตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักร
ออตโตมัน นอกจากนี้เมืองบุดวาเป็นอีกเมืองที่เป็นที่จับจ้องของประเทศล่าอาณานิคมทั้ง ฝรั่งเศส ออสเตรีย และ 
รัสเซีย และในปี 1918 ตกเป็นของประเทศยูโกสลาเวีย  

 นําท่านชมความงามภายในตัวเมืองเก่า หรือ Stari Grad (Old Town) และนําท่านถ่ายรูปกับโบสถ์เซ็นต์จอห์น 
(Church of Saint John) ซึ่งภายในโบสถ์มีภาพไอคอนพระแม่มารี “Madonna in Punta” ประดิษฐานใน
โบสถ์แห่งนี้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  
บ่าย นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกอร์เตอร์ เมืองชายฝั่งทะเลแสนสวยอีกเมืองของประเทศมอนเตเนโกร ประเทศซึ่ง

ได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน” โดยประเทศสาธารณรัฐมอนเตเนโกรนี้ ตั้งอยู่ทางตอน
ใต้ของทะเลเอเดรียติค ถึงแม้สถานที่โดยรวมของประเทศจะมีขนาดเล็กมาก แต่ก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ
อันงดงาม ชายหาดอ่อนละมุนคลื่นสงบไม่รุนแรงจนเกินไป ทะเลสาบน้ําเงินเข้มใส แม่น้ําใสไหลเชี่ยวและภูเขา
สวยสง่า บางแห่งจะเห็นเป็นฟยอร์ดสูงตระหง่านตระการตา  

 นําท่านชมความงามของ เมืองกอเตอร์ ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลกด้านธรรมชาติ  และ
วัฒนธรรมในปี ค.ศ.1979 เป็นเมืองที่สร้างภายในกําแพงสูง (City Wall) ซึ่งแบ่งตัวเมืองเป็น 2 ส่วนคือ เมืองเก่า 
(Old Town) และเมืองใหม่ (New Town) โดยกําแพงเมืองแห่งนี้สร้างโดยชาวเวนิส อีกทั้งสถาปัตยกรรมในเมือง
ส่วนใหญ่ยังได้รับอิทธิพลจากชาวเวนิสเช่นกัน  

 นําท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์เซ็นต์ไทรฟอน (Cathedral of Saint Tryphon) ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1166 ภายใน
ตัวเมืองเก่า อิสระให้ท่านเดินเล่นและชมความงามภายในตัวเมืองเก่า หรือเลือกซื้อของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย  
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16.00 น. นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือกอเตอร์  
17.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือกอเตอร์ เพ่ือมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเมืองดูบลอฟนิค 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
20 เม.ย. 2019  ดูบลอฟนิค (ประเทศโครเอเชีย) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือดูบรอฟนิค (Dubrovnik) เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศโครเอเชีย พรมแดน

ติดต่อกับประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า เมืองดูบรอฟนิคได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป สมญา
นาม “ไข่มุกแห่งทะเล เอเดรียติก” เป็นเมืองที่มีอํานาจทางทะเลตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และมีความเจริญรุ่งเรือง
ทางการค้า จึงได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้โดดเด่น ด้วยการตกแต่งพระราชวัง สร้างโบสถ์  วิหาร จัตุรัส น้ําพุ และ
บ้านเรือนต่างๆ และได้รับการบูรณะและปรับเปลี่ยนอย่างงดงามตามยุคสมัย  เสน่ห์ของเมืองอยู่ที่เขตเมืองเก่า 
(Old Town) ซ่ึงต้ังอยู่ภายในกําแพงโบราณสูงตระหง่านโอบล้อมโดยรอบ ซึ่งสร้างในศตวรรษที่ 13 เพ่ือป้องกัน
ภัยจากศัตรู เช่น อาหรับ  เวเนเชียน มาชีโดเนียน และเซิร์บ ภายในเขตเมืองเก่าเป็นที่ตั้งของสถาปัตยกรรม
มากมายและสิ่งก่อสร้างโบราณ องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองดูบรอฟนิคเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979  
นําท่านชมทัศนียภาพของเมืองดูบรอฟนิค ที่ตั้งอยู่ตามริมฝั่งทะเลเอเดรียติค ตัวเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณ
ความยาว 190 เมตรล้อมรอบ ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่ความโด่งดังเทียบได้กับแกรนด์แคนย่อนหรือแกรนด์
คาแนลแห่งเวนิส   
นําท่านเดินลอดประตู Pile Gate ที่มีรูปปั้นของนักบุญ เซนต์เบลส นักบุญประจําเมือง เพ่ือเข้าสู่ใจกลางเมืองเก่า 
ชมน้ําพุ Onofrio ซ่ึงต้ังเปน็เกียรติแก่สถาปนกิผู้สร้างน้าํพุแห่งนี้  
นําท่านชม The Cathedral หนึ่งในโบสถ์เก่าแก่ประจําเมืองเก่าที่สะสมโบราณวัตถุของพ่อค้าวาณิชที่ได้ทําการ
ค้าขายกับชาวเวนิชในอดีต  
นําท่านถ่ายรูปกับ หอนาฬิกาโบราณ (Bell Tower Clock) จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรูปกับพระราชวังเรคเตอร์ 
(Rector’s palace) พระราชวังที่สร้างขึ้นโดยผสมผสานศิลปะท้ังแบบโกธิค เรเนซองส์และบาโร๊ค  
ได้เวลานําท่านแวะถ่ายรูปกับ สปอนซา พาเลส (Sponza Palace) สร้างขึ้นโดยศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส์ ใน
สมัยศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันได้ใช้เป็นที่จัดเก็บเอกสารและสํานักงานส่วนราชการ นําท่านเดินผ่านถนนสตราดัน  
ถนนสายหลักยาวกว่า 398 เมตร ที่สองข้างทางรายล้อมไปด้วยอาคารสไตล์โรมัน โกธิค และร้านค้า ร้านกาแฟ 
ร้านไอศครีม ร้านขายของที่ระลึกต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  

13.00 น. นําท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือดูบรอฟนิค 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ห้องอาหารภายในเรือ   
14.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือดูบรอฟนิค เพ่ือมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือเวนิส ประเทศอิตาลี 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือ  

วันนี้จะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ให้ท่านได้แต่งตัวสวยงามร่วมงานเลี้ยงในค่ําคืนนี้ 
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

หมายเหตุ  ก่อนเรือกลับเทียบท่าในคํ่าวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋าลงจาก
เรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก 
เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมา
ให้ท่านตรวจเช็คก่อนทําการชําระในวันรุ่งขึ้น สําหรับท่านที่ต้องการชําระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จ
ค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

21 เม.ย. 2019  เวนิส 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ เทียบเรือเวนิส 

นําท่านรับกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงจากเรือ พร้อมทําการเชคเอาท์จากเรือ 
11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย นําท่านสู่ McArthur Glen Outlet เวนิสช้อปปิ้งเอาท์เลต อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถ

เลือกซื้อสินค้าและเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 
16.00 น. นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเวนิส (VCE) เพ่ือเช็คอิน  
19.05 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบิน OS 530 
 
20.10 น. เดินทางถึงสนามบินเวียนนา แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน พร้อมทํา Tax Refund ในสนามบินเวียนนา 
 (กรุณาเตรียมของเพ่ือแสดงต่อเจ้าหน้าที่) 
23.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินเวียนนา สู่กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบิน OS 25 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง) 
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 สายการบินบริการอาหารค่ําและอาหารเช้าบนเครื่องบิน 
22 เม.ย. 2019  กรุงเทพมหานคร 
14.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
 

ประเภทห้องพัก (เตียงนอนสามารถ แยกเป็นเตียง แบบ Twin ได้) 
ห้องพักฝั่งด้านนอกแบบมีระเบียง  (Outside cabin with balcony) 

มีเตียงให้เลือก 2 แบบ คือ เตียงเดี่ยวและเตียงคู่ พร้อมตู้เสื้อผ้า
ขนาดใหญ่  ห้องอาบน้ํา  ฝักบัวและอ่างล้างหน้า โทรทัศน์  
โทรศัพท์  อินเตอร์เน็ต* (*ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)  มินิบาร์  ตู้เซพ
นิรภัย  ไดรพ์เป่าผม และ  เครื่องปรับอากาศ 

 
 
 
 
 
 
ห้องพักฝั่งด้านใน (Inside Cabin) 
 

มีเตียงให้เลือก 2 แบบ คือ เตียงเดี่ยวและเตียงคู่ พร้อมตู้เสื้อผ้า
ขนาดใหญ่  ห้องอาบน้ํา  ฝักบัวและอ่างล้างหน้า โทรทัศน์  
โทรศัพท์  อินเตอร์เน็ต* (*ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)  มินิบาร์  ตู้เซพ
นิรภัย  ไดรพ์เป่าผม และเครื่องปรับอากาศ   

 
 
 
 
 
 
 
คําแนะนํา  สําหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ 
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการ
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เดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่าน
ในภายหลัง 
              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น - ค่าบริการเรือ (Service Fee) 13-22 เม.ย. 61 

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่ INSIDE) ท่านละ 89,900 

อัพเกรดเป็นห้องพักแบบมีระเบียง (BALCONY) ท่านละ 11,000 

พักเดี่ยวเพ่ิม ท่านละ (คิดท่ีห้องพักแบบ INSIDE) 33,000 

เด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 89,900 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 85,900 

เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี (นับอายุจนถึงวันเดินทางกลับ) 29,900 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ  (ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 85,000 - 100,000 

ไมเ่อาต๋ัวเครื่องบินหักค่าใช้จ่ายคืน BKK-VIE-VCE-VIE-BKK 25,000 

กรณีมีวีซ่าแล้วหรือไม่ต้องยื่นวีซ่า หักค่าใช้จ่าย ไม่รวมวีซ่า 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น - ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2018) ** 

ข้อแนะนําและแจ้งเพ่ือทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 
 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักไม่เกิน 7 กก.  
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสําราญ (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน OS (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ,  
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ,  
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ 
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทางและทิป 
อัตรานี้ไม่รวมถึง 
 ค่าวีซ่าเชงเก้น 
 ค่าบริการเรือ (Service Fee) ท่าน 70 ยูโร (ทางเรือจะชาร์ตเข้าครุย์การ์ดของท่าน) 
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 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด 
หลังจากท่านทําการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว 

 

การชําระเงิน  
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 45,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ หรือ 
   กรณุาชําระค่ามัดจําทัวร์ 60,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ (สําหรับผู้เดินทางพักเดี่ยว) หลังได้รับ
การยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน  พร้อมส่งสําเนาหน้า หนังสือเดินทาง(ท่ีไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/
หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐาน  โอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 70 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร 
หรือตามวันเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (ซึ่งเป็นไปตามกฎของเรือสําราญ) (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคาร
ถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)  
กรณียกเลิก 
* ยกเลิก 120 วันทําการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)  
* ยกเลิก 90-119 วันทําการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจํา 50% 
* ยกเลิก 30-89 วันทําการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจําเต็มจํานวน 
* ยกเลิก 08-29 วันทําการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจํานวน 
* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วันทําการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจํานวน 
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทําการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนําเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่า

ในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ :  
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่ํากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบ

ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นลําดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีท่ีเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากท่ีสุด 

 การท่องเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ การใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้น ท่านได้ทําการตกลงหรือแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระ มาแล้ว  หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 
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 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคธรรมดา  
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกค้าดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์

ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความ
ล่าช้าหรือยกเลิกเท่ียวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ 

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตั๋วเครื่องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น) 

 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่า
ทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้น
ยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เก่ียวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ 

 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
โรงแรมและห้อง 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (TRIPLE 

ROOM) ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทํา
ให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องท่ีพักแบบ 3 เตียงได้ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ํา เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 
 
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทําการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกัน
ในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 
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 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําข้ึนเครื่องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารชั้น

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งข้ึนกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ําหนักเพ่ิมเป็นสิทธิ์ของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ําหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทัวร ์ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ํากว่ามาตรฐานได้ 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ําหนักส่วนที่
เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ําหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้
จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทาง
ที่บริษัททัวร์ได้จัดทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ําหนักกระเป๋า คูณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 

 
 

เพื่อการเดินทางอย่างอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรารัก.. 
ด้วยประกันการเดินเสริม ที่เพิ่มความคุ้มครองได้มากข้ึน... 
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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 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย สําหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะวเลา 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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* สําหรบัผู้เอาประกันภัย ทีม่ีอายุ 75 ปขีึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยทีร่ะบไุว้ในตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

หลังจากส่งรายช่ือผู้เอาประกันภัยแล้ว 

คําแนะนํา: การขอวีซ่าสถานฑูตอิตาลี เจ้าหน้าที่ทัวร์ไม่สามารถเดินทางไปรับบัตรคิวให้ก่อนล่วงหน้าได้ 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่VFS จะเป็นผู้กดบัตรคิวให้กับผู้เดินทางเอง 

ฉะนั้นผู้เดินทางควรไปถึงสถานฑูตก่อนเวลานัด ประมาณ 30 นาที 
และใช้เวลาในการยื่นเอกสาร รอสัมภาษณ์ ถ่ายรูปทําวีซ่า ประมาณ 1 วัน 
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หากผู้เดินทางท่านใดมาจากต่างจังหวัด แนะนําให้วางแผนกลับในช่วงค่ํา หรือเช้าวันรุ่งขึ้นแทน 

 
เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศอิตาลี 
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทําการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ เพื่อขอยื่นวีซ่า
ล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย 

 

กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปให้ครบตามที่สถานฑูตฯร้องขอ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาวีซ่า 
หากติดขัดในเรื่องการจัดเตรียมเอกสารในข้อใด โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม 

 
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พ้ืนฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัดห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา 

ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดอืน) 2 รูป 
 
 
 
 
 
 
 

3. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืน ๆ  
4. สําเนาบัตรประชาชน  
5. สําเนาทะเบียนบ้าน 
6. สูติบัตร (สําหรับเด็กต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 
- เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอ

เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
- เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอเท่านั้นและให้

ระบุว่า มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)   
- เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอเท่านั้นและให้

ระบุว่า บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)   
- กรณีพ่อและแม่หย่าร้าง หรือเสียชีวิต ต้องแนบใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร เพ่ือเป็นการยืนยัน 
- ให้แนบสําเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสําเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่) 
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8. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน เป็นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น** 
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต)  
โดย ไม่ต้องระบุวัน และประเทศที่เดินทาง  
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีท่ีเป็นพนักงานบริษัทฯ : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตําแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง  

เงินเดือน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากําลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา พิมพ์เป็น

ภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- กรณีเป็นแม่ค้า, ทําธุรกิจส่วนตัว, ทําอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ 

9. หลักฐานการเงิน (สําคัญมาก เพราะสถานฑูตแจ้งกฎใหม่เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557)  
9.1 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น พร้อมหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร   (BANK 
CERTIFICATE) เป็นภาษาอังกฤษ **ต้องเป็นบัญชีเดียวกันเท่านั้น** 
- เงินฝากออมทรัพย์/ เผื่อเรียก/ สะสมทรัพย์  

(ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่ํากว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้าออกของ
เงินสม่ําเสมอ ห้ามทําการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!) 

- การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน และ ถ่ายสําเนาย้อนหลัง 6 เดือน โดยการ
ปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวันที่จะยื่นวีซ่า 7 วัน เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 3 กันยายน 2556 
สําเนาสมุดบัญชีที่ท่านต้องใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องปรับสมุด ณ วันที่  28 สิงหาคม 2556 หรือ หลังจากนั้น หาก
ท่านปรับสมุดบัญชีก่อนหน้านั้น จะใช้เป็นเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินไม่ได้ สถานฑูตจะขอเอกสารเพ่ิมเติม 
อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษัททัวร์ฯ เพ่ือเตรียมการล่วงหน้า และ ส่ง Fax สมุดบัญชีหน้า
สุดท้ายที่ได้ทําการปรับสมุดมาให้ทางบริษัททัวร์ เพ่ือใช้ในการแนบเป็นเอกสารยื่นวีซ่าต่อไปได้ 
- การขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า พร้อมทั้งต้อง
ระบุ จํานวนเงินเป็นตัวเลขลงในหนังสือรับรองด้วย เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 3 กันยายน 2556  หนังสือรับรอง
การเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2556 หรือ หลังจากนั้นเท่านั้น  
จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) โดยไม่ต้องระบุวัน 
และประเทศที่เดินทาง 

(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี) 
 

Thank you for contacting VFS Italy Visa Application Centre. 
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เนื่องจากสถานทูตได้แจ้งเพ่ิมเติมเกีย่วกับเอกสารด้านการเงินของผู้สมัครวีซ่าทุกประเภทโดย ผู้สมัครทุกคนที่ต้องการ

ยื่นคําร้องขอวีซ่าฯต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน 2 ประเภทคู่กันคือ หนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร        

( Bank Certificate ) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันยื่นคําร้องวีซ่า พร้อมกับสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดง

ยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 7 วันนับจากวันยื่นคําร้องขอวีซ่า โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น 

10. ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 
- จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น  
- หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็นบุคคลใน

ครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กัน
และกันได้ / (ปู่, ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้) 

- กรณีเป็นสามีภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้ 

o เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาอังกฤษ มาว่าอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน 

o กรณีมีลูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกิดของลูก แปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับแนบภาษาไทย 

o กรณีไม่มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ทะเบียนบ้านทั้งของสามีและภรรยา แปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับแนบ

ภาษาไทย โดยทะเบียนบ้านของทั้งสองต้องอยู่บ้านเดียวกัน 

- กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกําหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยื่นวีซ่า 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งใน 
หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองค่าใช้จ่าย ด้วย 

 
 

ผู้เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้ว กอ่นวันเดินทาง 
จะต้องชําระค่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเลม่คืนมาแล้วเท่านั้น) 

 


