
     

     

 

 
 
 

 

 

 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 1 of 19  
 

ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 10 วัน 7 คืน 
MSC MERAVIGLIA (เอ็มเอสซี เมอร์ราวิเกีย) เรือสําราญใหญ่ที่สุดของยุโรป  

                      โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) 
 

โรม - ปาแลร์โม - วัลเลตตา (มอลต้า) - บาร์เซโลน่า - มาร์กเซย์ - เจนัว - ปอร์โตฟิโน่ - โรม 
 

 
(บินเข้า - ออก โรม) 

 (พิเศษ!! ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ / ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปแล้ว) 
 

ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางทัวร์จะทําการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป 
 

MSC MERAVIGLIA (เอ็มเอสซี เมอร์ราวิเกีย) 
เรือมีขนาด 167,600 ตัน จุผู้โดยสารได้กว่า 5,700 คน มีทั้งหมด 18 ชั้น 

      
                                                                    เส้นทางเดนิเรือ MSC MERAVIGLIA 

 
 

กําหนดการเดินทางวันที่  6-15 เม.ย. 62                                    ราคาเริ่มต้นที ่ 85,000 บาท  
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สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ 

วันที่2 
แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตนับูล, ตุรก ี- สนามบินฟูมิชโิน กรุงโรม อิตาลี - เมืองชิวิคตาเวคเคีย - ถ่ายรูปป้อม
ปราการไมเคลิแองเจโล - เชคอินขึ้นเรือสําราญ MSC Meraviglia - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่3 
เรือเทยีบทา่ เมืองปาร์แลโม ่เกาะซิซิล ีอิตาลี - เข้าชม Palazzo dei Normanni - เข้าชมมหาวิหารมอนเรอาเล - 
ถ่ายรูป Cappella Palatina - น้ําพ ุFontana della Vergogna - ถ่ายรูปโบสถ ์La Matorana - กลับขึ้นเรอื
สําราญ อิสระพักผ่อน 

วันที่4 
เรือเทยีบทา่ เมืองวัลเลตตา มอลต้า - เมืองเมดิน่า - ถ่ายรูปวิหารเซนต์ปอล - ถ่ายรูปพระราชวงั Palazzo Santa 
Sofia - ผ่านชม Palazzo Falson - เข้าชม พระราชวังแกรนด์มาสเตอร์ - สวนบารคัคา - ถ่ายรูปกับวิหารเซนต์
จอห์น - กลับขึ้นเรือสาํราญ 

วันที่5 
เรือล่องน่านน้ําสากล - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือสําราญ อาทิ Public Room, Entertainment, 
Sport and Activities, Spa and Wellness 

วันที่6 
เรือเทยีบทา่บาร์เซโลนา สเปน - เข้าชมมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ - ช้อปปิ้งถนนลารัมบลา - ยอดเขามองเซอร์
รัต - เข้าชม วหิารมองเซอรร์ัต - กลับขึ้นเรือสําราญ อสิระพักผ่อน 

วันที่7 
เรือเทยีบทา่ มาร์กเซย์ โพรวองซ ์ฝรั่งเศส - ช้อปปิ้ง McArthur Glen Outlet Provence - ซาลง เดอ โพรวองซ์ 
- เข้าชมป้อมปราการ Chateau de l'Emperi - เรือมุ่งหน้าสู่ เมืองมาร์กเซย์ - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่8 
เรือเทยีบทา่เจนัว อิตาลี - เมืองปอร์โตฟีโน - โบสถ์เซนต์มาร์ติน - ปราสาท และป้อมปราการ Castello Brown - 
ถ่ายรูปอนุสาวรีย์ของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส - อ่าวเจนัว - ประภาคาร Lanterna - โบสถ์ประจําเมือง - ช้อปปิ้งที ่
เปียซซ่า เฟร์รารี่ - กลับขึ้นเรือ - ร่วมงานเลี้ยง Gala Dinner 

วันที่9 
อําลาเรือสําราญ จอดเทียบท่า ชิวิคตาเวคเคีย อิตาลี - กรุงโรม - น้ําพุเทรวี่ - ย่านบันไดสเปน - เข้าชมพิพิธภณัฑ์
โดเรียพามพิลชิ Palazzo Doria Pamphilj Gallery - สนามบินฟูมิชโิน - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินอิสตันบลู 

วันที่10 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
 

6 เม.ย. 2562  กรุงเทพมหานคร  
18.30 น. คณะพบเจ๎าหน๎าที่และมัคคุเทศก์ได๎ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข๎าที่ 9 หรือ 10 อาคาร

ผู๎โดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ
21.30 น. ออกเดินทางสูํนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช๎เวลาบินประมาณ 9.30 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับ

ภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีสํวนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินมีบริการ อาหารค่ําและอาหารเช๎า 
7 เม.ย. 2562  อิสตันบูล - โรม - ชิวิคตาเวคเคีย 
04.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเที่ยวบินเป็น TK 1861  
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อิสระให๎ทํานได๎ช๎อปป้ิงสินค๎าปลอดภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย 
08.15 น. ออกเดินทางจากอิสตันบูล สูํ สนามบินโรม ประเทศอิตาล ี(ใช๎เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง) 
09.55 น. เดินทางถึงสนามบินฟูมิชิโน กรุงโรมประเทศอิตาล ีนําทํานผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บําย นําทํานเดินทางสู ํเมืองชิวิคตาเวคเคีย 

นําทําน ถํายรูปกับป้อมปราการไมเคิลแองเจโล (Forte Michelangelo) เป็นปราสาทยุคโบราณสร๎างขึ้นในสมัย
ศตวรรษที่ 16 โดยมีการสร๎างกําแพงล๎อมรอบปราสาท เพื่อใช๎เป็นป้อมปราการป้องกันการรุกรานจากข๎าศึกใน
อดีต ปราสาทแหํงนี้สร๎างขึ้นใกล๎กับทําเรือและใช๎เป็นป้อมปราการดํานหน๎าในการเรียกเก็บระวางเรือและภาษีใน
สมัยกํอน โดยหอคอยตรงกลางป้อมปราสาทแหํงนี้ออกแบบโดยไมเคิล แองเจโล สร๎างในสมัยโรมันโบราณ โดย
ผนังของป้อมปราการแหํงนี้มีความหนากวํา 6 เมตร อิสระให๎ทํานได๎เก็บภาพความยิ่งใหญํในการสร๎างป้อม
ปราการที่ยังคงตั้งตระหงํานในเมืองชิวิคตาเวคเคียแหํงน้ี 

16.00 น. นําทํานเชคอินขึ้นเรือสําราญ MSC Meraviglia 
19.00 น. เรือสําราญเดินทางออกจากทําเทียบเรือชิวิคตาเวคเคีย มุํงหน๎าสูํทําเทียบเรือเมอืงปาแลร์โม 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

 
 
8 เม.ย. 2562  ปาร์แลโม่ (เกาะซิซิลี ประเทศอิตาล)ี 
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบทําที่ เมืองปาร์แลโมํ (เกาะซิซิลี ประเทศอิตาลี) เมืองหลวงของแคว๎นปกครองตนเองซิซิลี  ซึ่งเป็น

เกาะใหญํปลายรองเท๎าบู๏ตของอิตาลี มีประวัติตํอเนื่องยาวนานกวํา 4 ,000 ปี เป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญแหํงหนึ่ง
ของยุโรปจึงตกเป็นเป้าหมายของการยึดครองจากชนชาติที่มีอํานาจเข๎มแข็งในชํวงเวลาตํางๆเริ่มตั้งแตํกรีก โรมัน 
คาร์เทธ อาหรับ นอร์มัง เยอรมัน ฝรั่งเศส และสเปน แตํละชาติผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข๎ามาปกครองดินแดน
นี้ขณะเดียวกันก็ได๎นําเอาศิลปวัฒนธรรมของตนเข๎ามาด๎วย เกาะนี้จึงมีสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่
หลากหลายผสมผสานกันหากแตํลงตัว นอกจากนี้ยังอุดมไปด๎วยความงามทางธรรมชาติ ของทั้งชายหาด ทะเล 
และภูเขาไฟ ด๎วยความที่อยูํหํางไกลออกมาจะสามารถสัมผัสได๎ถึงความเป็นอิตาเลียนดั้งเดิม อยํางที่              
หาไมํพบอีกแล๎วตามเมืองใหญํในอิตาลีภาคพื้นทวีป  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B5
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นําทํานเข๎าชม Palazzo dei Normanni อดีตราชวังของกษัตริย์นอร์แมน ปัจจุบันใช๎เป็นสภาท๎องถิ่นประจําเมือง  
จากนั้น  
นําทํานเข๎าชมมหาวิหารมอนเรอาเล (Monreale Duomo)  ที่ได๎รับการยกยํองวําเป็นสุดยอดสถาปัตยกรรมไบ
เซนไทน์แหํงหนึ่งของโลก สร๎างขึ้นโดยกษัตริย์วิลเลี่ยมที่ 2 ผู๎ปกครองดินแดนซิซิลี ในชํวงปี ค.ศ. 1060 ภายใน
วิหารทํานจะได๎พบกับความอลังการของโมเสกทอง ซึ่งวํากันวําใช๎ทองในการประดับประดาทั้งหมด 2,200 กก.
เลยทีเดียว นับเป็นโบสถ์โมเสกที่ใหญํอันดับ 2 ของโลก  รองจากโบสถ์เซนต์โซเฟียที่ตุรกี และที่นําอัศจรรย์คือ 
โมเสกที่เห็นทั้งหมดน้ีใช๎เวลาสร๎างแคํ 8 ปีเทํานั้น  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 
 

 
 

บําย นําทํานแวะถํายรูป Cappella Palatina โบสถ์สํวนพระองค์ของกษัตริย์โรเจอร์ที่ 2 พระราชาซึ่งเคยได๎ชื่อวํามี
ฐานะล่ําซําที่สุดในยุโรป โดยโบสถ์นี้ยังถือเป็นต๎นแบบของวิหาร Monreale ที่สร๎างขึ้นในอีก 40 ปีให๎หลังด๎วย 
หลังคาโดมประดับด๎วยโมเสกทองรูปพระเยซูและเทวดาทั้งแปด  
นําทํานชม น้ําพุ Fontana della Vergogna น้ําพุแกะสลักสไตล์ไฮเรเนอซองส์ซึ่งสั่งทําจากเมืองฟลอเรนซ์ 
หลังจากนั้นแวะถํายรูปกับ โบสถ์ La Matorana โบสถ์สไตล์ไบเซนไทน์ประดับประดาด๎วยโมเสกทอง แตํบริเวณ
ทางเข๎าเป็นสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และแวะถํายรูปกับ โบสถ์ San Cataldo โบสถ์ซึ่งสร๎างขึ้นในสมัยปี ค.ศ. 
1160 แตํการกํอสร๎างก็ต๎องหยุดชะงักลงเมื่อผู๎ลงทุนทรัพย์ เสียชีวิตลง จึงมีสภาพเปลือยเปลําดูคลาสสิกตามสไตล์
โบสถ์ท๎องถิ่น 

16.00 น. นําทํานเดินทางสูํ ทําเทียบเรอืปาร์แลโม ํ
17.00 น.  เรือเดินทางออกจากทําเรือปาร์แลโมํ เพื่อมุํงหน๎าสู ํทําเรือวัลเลตตา ประเทศมอลต๎า 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
9 เม.ย. 2562  วัลเลตตา - เมดิน่า (ประเทศมอลต้า) 
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
10.00 น. เรือจอดเทียบทํา ณ ทําเทียบเรือเมืองวัลเลตตา ประเทศมอลต๎า   

นําทํานเดินทางสูํ เมืองเมดินํา (Mdina) เมืองยอดเขาที่นําหลงใหล เป็นเมืองที่มีถนนคนเดินปราศจากรถยนต์
และอาคารหินทรายที่สวยงามเกําแกํ  
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นําทําน ถํายรูปวิหารเซนต์ปอล (Cathedral of Saint Paul) ซึ่งเป็นอาคารบาโร๏กอันงดงามที่ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวลอเรนโซกาฟ่าชาวมอลต๎า วิหารแหํงนี้มีสัญลักษณ์มาดอนนําอันทรงคุณคําในศตวรรษที่ 12 และ
ผลงานศิลปะที่มีชื่อเสียงโดยจิตรกรชาวมอลต๎าชื่อดัง Mattia Preti 
แวะถํายรูปพระราชวัง Palazzo Santa Sofia พระราชวังอันเกําแกํอันยิ่งใหญํ เป็นอาคารสมัยกลางที่ได๎รับการ
เก็บรักษาไว๎อยํางดี ผํานชม Palazzo Vilhena  เป็นอนุสาวรีย์ที่งดงามซึ่งรวบรวมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
ธรรมชาติของมอลต๎าพร๎อมด๎วยการจัดแสดงผลงานทางธรณีวิทยาที่ โดดเดํนรวมทั้งฟอสซิลแมลงและสัตว์ตํางๆ  
ผํานชม Palazzo Falson เป็นพระราชวังสมัยศตวรรษที่ 13 ที่เป็นของตระกูลขุนนางชาวมอลต๎า ปัจจุบันเป็น
พิพิธภัณฑ์ Palazzo Falson ได๎รับการตกแตํงอยํางประณีตในสไตล์ดั้งเดิมและมีงานศิลปะและของสะสม
โบราณวัตถุที่ยอดเย่ียม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บําย นําทํานเข๎าชม พระราชวังแกรนด์มาสเตอร์ (Grand Master Palace) อดีตพระราชวังยุคศตวรรษที่ 16 ถือครอง

โดย อุสตาจิโอ๎ เดล มอนเต๎ ญาติคนสนิทของผู๎ครองแคว๎นมอลต๎านาม ฌองป์ เดอลา วาเลตเต๎ แรกเริ่มเดิมทีถูก
ใช๎เป็นสถานที่บัญชาการรบของอัศวินในยุคนั้น และภายหลังเสร็จสิ้นสงคราม ได๎ถูกตํอเติมเป็นพระราชวัง แตํ
แล๎วถูกโอนย๎ายเปลี่ยนมือเป็นสถานที่พํานักของผู๎ปกครองจากประเทศอังกฤษในชํวงศตวรรษที่ 19 และกลับมา
ถือครองโดยประเทศมอลต๎าภายหลังประกาศเอกราชในปี ค.ศ.1964 และในปัจจุบันถูกใช๎เป็นอาคารรัฐสภาแหํง
มอลต๎า สถานที่ทํางานของประธานาธิบดีแหํงมอลต๎า ภายในตัวอาคารตกแตํงแบบนิโอคลาสสิค และเปิดให๎
นักทํองเที่ยวเข๎าชมในบางสํวนที่จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์สําหรับจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์และยุทโธปกรณ์
ของอัศวินในอดีต  จากนั้นนําทํานชมเมืองหลวงของสาธารณรัฐมอลต๎า ซึ่งได๎ตั้งชื่อเมืองตามชื่อของ Jean 
Parisot De La Valetta ผู๎ซึ่งสามารถป้องกันการรุกรานเกาะมอลต๎า จากออตโตมานในปี 1565 เมืองวัลเลตตา
ได๎รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1980  
นําทํานชม สวนบารัคคา (Barracca Garden) สวนสวยที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่สํวนบุคคล แตํภายหลังได๎เปิด
ให๎สาธารณชนเข๎าชมในปี 1824 ภายในสวนประกอบไปด๎วย Upper Barracca และ Lower Barracca ในสํวน 
Upper นั้นได๎สร๎างขึ้นในปี 1661 โดยอัศวินชาวอิตาเลียน จากบริเวณสวนจะเห็นวิวของอําวแกรนด์ฮาร์เบอร์ได๎
ชัดเจน 
นําทําน ถํายรูปกับวิหารเซนต์จอห์น (St. John’s Cathedral) สร๎างโดยอัศวิน เซนต์จอห์นเพื่อมอบเป็นเกียรติ
แกํผู๎อุปถัมภ์เหลําอัศวินทั้งหลาย ความพิเศษของวิหารแหํงนี้คือการ ออกแบบตกแตํงโดยสถาปนิกและศิลปิน
ชาวมอลต๎าในชํวงศตวรรษที่ 16   
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17.00 น. นําทํานเดินทางสู ํทําเทียบเรือเมืองวัลเลตตา 
18.00 น. เรือออกเดินทางจากทําเทียบเรือวัลเลตตา เพื่อมุํงหน๎าสูํ กรุงบาร์เซโลนา ประเทศสเปน 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
10 เม.ย. 2562  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 
11 เม.ย. 2562  บาร์เซโลนา 
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
07.00 น. เรือเทียบทํา ณ ทําเทียบเรือ บาร์เซโลนา ประเทศสเปน 
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08.00 น. นําทําน เข๎าชมมหาวิหารซากราด๎า ฟามิเลียร์ (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แหํงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงใหญํถึง 170 
เมตร ออกแบบกํอสร๎างอยํางสวยงามแปลกตา ตั้งแตํปี ค.ศ. 1882 เป็นผลงานชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริยภาพ
ของ อันโตนี เกาดี้ สถาปนิกผู๎เลื่องชื่อ มหาวิหารแหํงนี้ ตั้งอยูํบนถนน Carrer de Mallorca งานชิ้นนี้มีความ
แปลกตาจากงาน ชิ้นอื่นของเกาดี้ ตรงสีสันอันเรียบนิ่งแบบโทนสีธรรมชาติให๎ความรู๎สึกที่สงบผํอนคลายและ
เยือกเย็น เพราะความที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และยังคงรายละเอียดไว๎อยํางดี ดูจากลวดลายสลักเสลาที่ด๎านนอก
ตัวโบสถ์และภายในแสดงให๎เห็นถึงแรงศรัทธาในศาสนาอยํ างทํวมท๎น สมเป็นงานชิ้นสุดท๎ายที่เขาอุทิศตน
ให๎กับศาสนจักร ปัจจุบันมหาวิหารแหํงนี้ยังคงดําเนินการกํอสร๎าง และคาดวําจะแล๎วเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 
2026  อิสระให๎ทํานได๎บันทึกภาพความยิ่งใหญํของมหาวิหารแหํงนี ้ 

 จากนั้นนําทํานสูํ ถนนช๎อปปิ้งสายใหญํของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ยํานที่มีชื่อเสียงที่สุดของบาร์
เซโลนาแหลํงทํองเที่ยวอันเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัย ถนนสายเล็กๆ ที่มีความยาวเพียง  1.2 กิโลเมตรแตํมีสีสัน
เสนํห์นําประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืน    อิสระให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้งตามอัธยาศัย ทํานสามารถเลือกซื้อสินค๎า
และเสื้อผ๎าแบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะช๎อปป้ิงสินค๎าแบรนด์เนมชั้นนําซึ่งมีร๎าน 
ตั้งอยูํตลอดแนวถนน Passeig de gracia ทํานสามารถเลือกซื้อสินค๎าอาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, 
GUCCI, LOEWE และอื่นๆ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บําย นําทํานเดินทางสูํ ยอดเขามองเซอร์รัต (Montserrat) นําทํานเข๎าชมวิหารมองเซอร์รัต ซึ่งตั้งอยูํบนเขามองเซอร์

รัตที่สูงถึง 1,236 เมตรจากน้ําทะเล ภูเขามองเซอร์รัต มีลักษณะรูปทรงเป็นหินตะปุ่มตะป ่าแปลกประหลาดโดย
คําวํา Montserrat หมายถึง ปุ่มปม ซึ่งในภาษาคาตาลัน ซึ่งเป็นภาษาหลักของคนในแถบนี้ใช๎สื่อสารกัน วํากันวํา
บริเวณนี้เดิมเคยเป็นทะเลมากํอนเพราะยังมีซากเศษหอยอยูํทั่วไปรวมไปถึงหินรูปทรงประหลาดของยอดเขาก็
คาดวําเกิดจากแรงดันตามธรรมชาตินับล๎านปีมาแล๎ว อาณาบริเวณที่ตั้งของวิหารมองเซอร์รัตซึ่งซํอนตัวอยูํบน
ยอดเขาได๎อยํางตระการตานั้น มีพื้นที่กว๎างขวางจนทําให๎ฉงนวํ            นําวัสดุกํอสร๎างมากมายขึ้นมาสร๎าง
บนเขาที่สูงขนาดนี้ได๎อยํางไร เหมือนเมืองใน  นอยํางไรอยํางนั้นเลยทีเดียว ภายในวิหารมีศิลปกรรมที่งดงาม
ตระการตามากมายให๎ชม โดยเฉพาะอยํางยิ่งประติมากรรมรูปปั้นที่ตกแตํงบนอาคารทั้งหลายที่งดงามเกิน
บรรยาย รอบๆบริเวณวิหารมีทั้งโบสถ์คริสต์นิกายคาทอลิค โรงแรม ภัตตาคาร ร๎านค๎าขายของที่ระลึก ห๎องสมุด 
ห๎องแสดงศิลปะ และสํานักนักบวชเบนาดิก(Benedictine) ซึ่งเป็นองค์กรนักบวชคาทอลิคบริหารวิหารอยูํบนนี้ 
สถานที่ทั้งหมดจึงเป็นบรรยากาศแบบเงียบเรียบสงบตามแบบฉบับสํานักปฎิบัติธรรมของนักบวช โดยมีจุดเดํนที่มี
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พระแมํมารีดํา (Black Madonna หรือ The Virgin of Montserrat) ที่มีชื่อเสียงประดิษฐานอยูํ ซึ่งชาวสเปนซึ่ง
นับถือศาสนาคริสต์คาทอลิคสํวนใหญํเขามีความเชื่อวําภูเขานี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  

17.00 น.  นําทํานกลับสูํทําเทียบเรือบาร์เซโลนา 
18.00 น. เรือเดินทางออกจากทําเรือบาร์เซโลนา เพื่อมุํงหน๎าสู ํทําเทยีบเรือมาร์กเซย์ 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
12 เม.ย. 2562  มาร์กเซย์ - ช้อปปิ้ง - ซาลง เดอ โพรวองซ ์
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบทํา ณ ทําเทียบเรือมาร์กเซย์ (โพรวองซ์) ประเทศฝรั่งเศส 

นําทํานเดินทางสูํ McArthur Glen Outlet Provence  อิสระให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้งตามอัธยาศัย ทํานสามารถเลือก
ซื้อสินค๎าและเสื้อผ๎าแบรนด์เนมทั้ง ARMANI, CALVIN KLEIN, COACH, FURLA, GUESS, BOSS, MICHAEL 
KORS, NIKE, POLP RALPH LAUREN, PUMA และอื่นๆอีกมากมาย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บําย นําทํานเดินทางสูํ ซาลง เดอ โพรวองซ์ (Salon de provence)  เมืองเกําแกํอีกเมืองหนึ่งของโพรงวองซ์ ซึ่งตั้งอยูํ

ระหวํางเมืองมาร์กเซย์ และเมืองเอ็กซ์อองโพรวองซ์   นําทํานเดินชมเมืองเกําซึ่งยังคงกลิ่นอายของอารายธรรม
ยุคศตวรรษที่ 17 ได๎เป็นอยํางดี  เริ่มจากจัตุรัส Crousillat (Place Crousillat)  ตํอไปยังศาลาวําการประจํา
เมือง (City Hall) และผํานชมบ๎านของนอสตราดามุส (ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์) หรือ มีแชล 
เดอ นอสทร์ดาม (Michel de Nostredam)   นักโหราศาสตร์ชื่อดังของโลก ผู๎ซึ่งใช๎ชีวิตในบั้นปลาย ณ เมืองนี้
กวํา 19 ปีกํอนสิ้นชีวิตลง จากนั้นนําทําน เข๎าชม Chateau de l'Emperi ป้อมปราการกึ่งปราสาทยุคศตวรรษที่ 
9 ซึ่งอดีตเป็นที่พํานักของขุนนางประจําเมืองหรือผู๎ครองเมือง ไมํวําจะเป็น อาร์คบิชอปแหํง Arles  รวมถึง
จักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ ์ ได๎เวลานําทํานเดินทางกลับสูํเมืองมาร์กเซย ์

17.00 น. นําทํานเดินทางสูทํําเทียบเรือมาร์กเซย ์
18.00 น. เรือออกเดินทางจากทําเทียบเรือมาร์กเซย ์มุํงหน๎าสูทํําเทียบเรือเจนัว 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
13 เม.ย. 2562  เจนัว - ปอร์โตฟีโน 
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบทําที่ ทําเรือเจนัว (อิตาลี) 
 นําทํานเดินทางสูํ เมืองปอร์โตฟีโน (Portofino) เมืองทําแหํงชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงในระดับโลก 

ซึ่งตั้งอยูํในเขต จังหวัดของเจนัว ที่ถูกล๎อมรอบด๎วยทําเรือเล็กๆ จนได๎รับการขนานนามวําเป็น "สวรรค์แหํงเมือง
ทํา" เมืองปอร์โตฟิโน เป็นเมืองเล็กๆ ที่แสนนํารัก ภายในตัวเมืองประกอบไปด๎วยด๎วยบ๎านเรือนหลากสีสัน ซึ่งตั้ง
เบียดเสียดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุํม โอบล๎อมอําวที่มี เรือยอร์ช (Yatch ) จอดเต็มไปหมด  
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นําทํานชมความงดงามของ โบสถ์เซนต์มารต์ิน (St. Martin) ซึ่งสร๎างขึ้นในศตวรรษที่ 12 โดยตัวโบสถ์นั้นมีขนาด
ที่ไมํใหญํโต แตํก็มีความสวยงามมากพอสมควร  
จากนั้นนําทํานชมความยิ่งใหญํของ ปราสาทและป้อมปราการ Castello Brown ซึ่งสร๎างมาตั้งแตํสมัยศตวรรษ
ที่ 16 ในอดีตเคยใช๎เป็นป้อมปราการป้องกันข๎าศึก แตํปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ และยังป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีก
แหํงของเมืองอีกด๎วย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 

 
บําย นําทํานเดินทางกลับสูํเมืองเจนัว นําทํานแวะถํายรูปกับ อนุสาวรีย์ของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรือชื่อดังก๎อง

โลก และเป็นชาวยุโรป  คนแรกที่ค๎นพบทวีปอเมริกา ซึ่งถือกําเนิด ณ เมืองเจนัวแหํงนี้  
  นําทํานชมบริเวณอําวเจนัว อันเป็นทําเทียบเรือสําราญ เรือยอชท์หรู เรือใบสีขาวละลานตา และยังคงมีเรือ

โบราณจําลองขนาดยักษ์ สลักเสลาด๎วยรูปปั้นอันวิจิตรคล๎ายย้ําเตือนให๎ระลึกถึงความสําเร็จอันยิ่งใหญํของ
ชาวเมืองเจนัวคนนี้  

 นําชมประภาคาร Lanterna สูงตระหงําน ที่สร๎างมาต้ังแตํปี ค.ศ.1543 เป็นฉากหลัง  
 นําทํานเข๎าชม โบสถ์ประจําเมือง หรือ ดูโอโมํ (Genoa Duomo) ที่สร๎างขึ้นในแบบโรมันเนสค์และโกธิคสมัย

ศตวรรษที่ 12-14 และน้ําพุกลางเมือง 
 จากนั้นนําทํานเยี่ยมชมและช๎อปปิ้งที่ เปียซซํา เฟร์รารี่ ซึ่งสถานที่แหํงนี้เคยเป็นบริเวณที่โคลัมบัสเคยอาศัยอยูํ

เมื่อครั้งตอนเด็กๆ จากนั้น อิสระให๎ทํานได๎เลือกซื้อสินค๎าแบรนด์เนม Louis Vuitton, GUCCI และของที่ระลึก
ตามอัธยาศัย 

16.00 น. นําทํานเดินทางสู ํทําเรือเจนัว  
17.00 น. เรือออกเดินทางจากทําเทียบเรือเจนัว เพื่อมุํงหน๎าสูทํําเรือซิวิตาแวคเซีย ประเทศอิตาล ี
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  
 วันนี้จะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ให๎ทํานได๎แตํงตัวสวยงามรํวมงานเลี้ยงในค่ําคนืนี้ 

หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
หมายเหตุ      กํอนเรือกลับเทียบทําในค่ําวันนี้ทํานจะได๎รับป้ายผูกกระเป๋าสีตํางๆ ซึ่งเป็นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋าลง 

 จากเรือ ทํานจะต๎องจัดกระเป๋าใบใหญํวางไว๎หน๎าห๎อง โดยแยกข๎าวของเครื่องใช๎ที่จําเป็นไว๎ในกระเป๋าเดินทางใบ
เล็ก เพราะเจ๎าหน๎าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญํของทํานไปตั้งแตํกลางดึก และบัญชีคําใช๎จํายตํางๆ จะถูก
สํงมาให๎ทํานตรวจเช็คกํอนทําการชําระในวันรุํงขึ้น สําหรับทํานที่ต๎องการชําระผํานบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะ
ชาร์จคําใช๎จํายผํานบัตรเครดิตที่ทํานได๎ให๎หมายเลขไว๎ในวันที่ทํานเช็คอินโดยอัตโนมัต ิ
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14 เม.ย. 2562  ซิวิคตาเวคเคยี - โรม  
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
08.00 น. เรือเทียบทํา ณ ทําเทียบเรือ ชิวิคตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี 
 นําทํานเดินทางสู ํกรุงโรม (Rome) เมืองหลวงอันยิ่งใหญํของจักรวรรดิโรมันซึ่งมีอายุเกําแกํกวํา 2,000 ปี   
 นําทํานชม น้ําพุเทรวี่ (The Trevi Fountain) น้ําพุที่เหลํานักทํองเที่ยวนิยมมาโยนเหรียญอธิษฐานเพื่อให๎ได๎

กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง  
 จากนั้นนําทํานสูํยําน บันไดสเปน (Spanish Step) แหลํงนัดพบของชาวโรมและนักทํองเที่ยวทั่วโลก เป็นจัตุรัสที่

มีอาคารสวยงามและจําหนํายสินค๎าแบรนด์เนมตํางๆ อิสระให๎ทํานช๎อปปิ้งสินค๎าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ Louis 
Vuitton, Prada, Dior, Chanel และอื่นๆอีกมากมาย หรือจะเลือกเก็บภาพบรรยากาศใจกลางเมืองบริเวณ 
บันไดสเปน ให๎ทํานสัมผัสบรรยากาศเมืองหลวงของอิตาลี อิสระให๎ทํานช๎อปป้ิงแบบเต็มอิ่ม      

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บําย  นําทําน เข๎าชมพิพิธภัณฑ์โดเรียพามพิลิช (Palazzo Doria Pamphilj Gallery) สํวนหนึ่งของพระราชวังพามพิ

ลิช (Palazzo Pamphilj) หนึ่งในพระราชวังแหํงกรุงโรม ซึ่งตั้งอยูํบริเวณจัตุรัสปิอาซซําโนวานํา (Piazza 
Novana) พระราชวังนี้ถูกสร๎างขึ้นชํวง ค.ศ.1644-1650 จากนั้นถูกใช๎เป็นที่พํานักของทํานทูตแหํงประเทศ
บราซิลเมื่อชํวง ค.ศ.1920 จนกระทั่งปัจจุบัน นําทํานชม งานจัดแสดงศิลปะภายในพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นคอลเลคชั่น
ที่หาดูได๎ยาก ตํอด๎วย The Apartment สถานที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่พํานักของเจ๎าชาย โดเรีย พามพิลิช ในชํวง
กลางศตวรรษที่ 17 ซึ่งภายในตกแตํงไว๎อยํางเรียบหรูตามสไตล์อิตาเลี่ยน อิสระให๎ทํานชมภายในพิพิธภัณฑ์ 

16.30 น. นําทํานเดินทางสู ํสนามบินฟูมิชิโน (FCO) เพื่อเชคอินและทํา Tax Refund  
19.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินฟูมิชิโน สูํ สนามบินอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK1864 (ใช๎เวลาบินประมาณ 2.50 

ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผํอน บนเครื่องบิน 
23.25 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่อง 
15 เม.ย. 2562 กรุงเทพมหานคร 
01.25 น. ออกเดินทางสูํกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 68 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ  
 อาหารค่ํา และ อาหารเช๎า 
15.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ 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 
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไมํได๎รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า (ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น - ค่าบริการเรือ (Service Fee) 6-15 เม.ย. 62 

ราคาผู๎ใหญํ (พักห้องคู่ INSIDE) ทํานละ 85,000 

อัพเกรดเป็นห๎องพักแบบมีระเบียงทะเล (พักห้องคู่ Sea-View Balcony) ทํานละ 11,000 

พักเด่ียวเพ่ิม ทํานละ (คิดที่ห๎องพักแบบ INSIDE ซึ่งเป็นราคาเริ่ม) 25,000 

เด็กอายุตํ่ากวํา 12 ปี (พักกับผู๎ใหญํ 2 ทําน)  80,000 

เด็กทารก อายุไมํเกิน 2 ปี (นบัอายุจนถึงวันเดินทางกลับ) 29,000 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร ์เริ่มต๎นที่ทํานละ (ราคายืนยันได้ก็ต่อเมือ่ที่นั่ง confirm เท่านั้น) 85,000-110,000 

ไมํเอาตั๋วเครื่องบินหักคําใช๎จําย (ผู๎ใหญํ)  (BKK-IST-FCO-IST-BKK) 24,000 

กรณีมีวีซําแล๎วหรือไมํต๎องยื่นวีซํา หักคําใช๎จาํย ไม่รวมวีซ่า 

**ราคาอาจมีการปรับขึน้ - ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แตํจะปรับตามความเป็นจริง 
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทํานั้น (คิด ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561) ** 

ข๎อแนะนําและแจ๎งเพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๏ป หากออกตั๋วแล๎ว ไมํสามารถขอคนืเงินได๎ และไมํสามารถเปลีย่นวันเดินทางได ๎
 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 
 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  
 คําอาหารทุกมื้อตามระบุ, คําพาหนะ หรือรถรับ-สํง ระหวํางนําเที่ยว, คําเข๎าชมสถานที ่
 เจ๎าหน๎าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อัตรานี้ไม่รวมถึง 
 ค่าวีซ่าเชงเกน้ ประมาณ 2,800 - 3,000 บาท 
 ค่าบริการเรือ (Service Fee) ท่านละ EUR 70 ซึ่งเรือจะชาร์ตเข้าครุยส์การ์ด 
 คําใช๎จํายสํวนตัวอาทิ คําซักรีด คําโทรศัพท์-แฟกซ์ และคําใช๎จํายอื่นๆที่ไมํได๎ระบุในรายการ 
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3% 
 

เพื่อประโยชน์ของผูเ้ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ะบุในรายการทั้งหมด 
หลังจากท่านทําการจองทัวร์แล้ว ทางบรษิัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตัิตามเงื่อนไขดังกล่าว 
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การชําระเงิน  
1. กรุณาชําระคํามัดจําทัวร์ 45,000 บาท/ทําน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทวัร์ หรือ 
   กรณุาชําระคํามัดจําทัวร์ 60,000 บาท/ทําน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ (สําหรับผู้เดนิทางพักเดี่ยว) หลังได๎รับ
การยืนยันกรุ๏ปออกเดินทางแนํนอน  พร๎อมสํงสําเนาหน๎า หนังสือเดินทาง(ที่ไมํหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/
หนังสือเดินทางเลํมใหมํสามารถเดินทางได๎เลย) และหลักฐาน  โอนเงินมาได๎ที่ Fax 0 2116 6423 
2. คําทัวร์สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 70 วันทําการ (ในชํวงปกติ) หรือเมื่อสายการบินเรํงออกบัตรโดยสาร 
หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (ซึ่งเป็นไปตามกฎของเรือสําราญ) (การไมํชําระเงินคํามัดจํา หรือชําระไมํครบ หรือเช็คธนาคาร
ถูกระงับการจํายไมํวําด๎วยสาเหตุใดใด ผู๎จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)  
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 บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการนําเลํมพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซํา

ในทุกกรณี ไมวํําคําใช๎จํายในการยื่นวีซําจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม*** 
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 จะไมรํับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น หากทํานถูกปฎิเสธวีซําและจะไมํคืนเงินคําทัวร์ที่ทํานชําระ มาแล๎ว  หากทําน
ถูกปฎิเสธการเข๎าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข๎าเมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บคําธรรมเนียมวีซาํ และไมํคืนทกุกรณี 
 ในกรณีที่ทํานจะใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เลํมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไมํรับผิดชอบ หากทําน

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

ด๎วยตัวเอง และต๎องรับผิดชอบคําใช๎จํายในการมาพบคณะใหญํด๎วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญํเกิดความ
ลําช๎าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด๎วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมูํคณะผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป-กลับ หากทํานต๎องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทํานจะต๎องชําระ 

คําใช๎จํายสํวนตํางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู๎กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมํสามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎ และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ๎าทางบริษัทได๎ออกตัว๋เครื่องบินไปแล๎ว 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 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสใํนกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึน้เครื่องบิน เชํน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ต๎น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่๎ามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 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 



     

     

 

 
 
 

 

 

 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 14 of 19  
 

 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 สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  
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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คําแนะนํา: การขอวีซ่าสถานฑูตอิตาลี เจ้าหนา้ที่ทัวร์ไมส่ามารถเดินทางไปรับบัตรคิวให้ก่อนล่วงหน้าได้ 
เนื่องจากเจ้าหน้าทีV่FS จะเป็นผู้กดบัตรคิวให้กับผู้เดนิทางเอง 

ฉะนั้นผู้เดินทางควรไปถึงสถานฑูตก่อนเวลานัด ประมาณ 30 นาท ี
และใช้เวลาในการยื่นเอกสาร รอสัมภาษณ์ ถ่ายรูปทาํวีซ่า ประมาณ 1 วัน 

หากผู้เดินทางท่านใดมาจากต่างจังหวัด แนะนาํให้วางแผนกลบัในช่วงค่ํา หรือเชา้วนัรุ่งขึน้แทน 

 
เอกสารประกอบการขอวีซา่เชงเก้นประเทศอิตาล ี
(ใช๎เวลาในการขอวีซําประมาณ 10-15 วันทําการ) 

สถานฑูตไมํอนุญาตให๎ดึงเลํมพาสปอร์ต หากได๎ยื่นเข๎าไปแล๎ว ดังน้ันถ๎าทํานรู๎วําต๎องใช๎เลํมกรุณาแจ๎งบริษัททัวร์ฯ เพ่ือขอยื่นวีซํา
ลํวงหน๎ากํอนกรุ๏ป และให๎แนบต๋ัวเครื่องบินในชํวงที่ทํานจะเดินทางมาด๎วย 

 

กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังตอ่ไปให้ครบตามที่สถานฑูตฯร้องขอ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาวซี่า 
หากติดขัดในเรื่องการจัดเตรยีมเอกสารในข้อใด โปรดสอบถามเจ้าหนา้ที่เพิ่มเติม 

หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงคิวกรุป๊ที่ไดม้ีการจองแล้ว ท่านอาจต้องชําระค่าคิวยื่นวีซ่า 2,200 บาทให้กับศูนย์ยื่นคาํร้อง 

 
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช๎งานได๎เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ๎ามีหนังสือเดินทางเลํมเกํากรุณาแนบมาด๎วย 
2. รูปถํายสีหน๎าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต๎องมสีีขาวเทํานั้น รูปจะต๎องเป็นภาพที่คมชัดห๎ามสวมแวนํสายตา 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 บดิามารดาต๎องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให๎โดยที่วําการเขตหรืออําเภอ

เทํานั้น และใหร๎ะบุวํา ยินยอมให๎เดินทางกับใคร มีความสมัพันธ์อยํางไรกับครอบครัว 



     

     

 

 
 
 

 

 

 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 18 of 19  
 

- เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต๎องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให๎โดยที่วําการเขตหรืออําเภอเทํานั้นและให๎
ระบุวํา มารดายินยอมให๎เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)   

- เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต๎องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให๎โดยที่วําการเขตหรืออําเภอเทํานั้นและให๎
ระบุวํา บิดายินยอมให๎เดินทางกับมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

- กรณีพํอและแมํหยําร๎าง หรือเสียชีวิต ต๎องแนบใบหยํา หรอื ใบมรณะบัตร เพื่อเป็นการยืนยัน 
- ให๎แนบสําเนาพาสปอร์ตของพํอ และ แมํ (หากไมํมีใหแ๎นบสําเนาบัตรประชาชนของพํอและแมํ) 

8. หลักฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทํางาน เป็นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเทํานั้น** 
จดหมายรับรองการทํางานให๎ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมํต๎องระบุสถานฑูต)  
โดย ไมํต๎องระบุวัน และประเทศที่เดินทาง  
- กรณีผู๎เดินทางเป็นเจ๎าของกิจการ : ใช๎หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู๎ประกอบกิจการ 
- กรณีผู๎เดินทางเป็นเจ๎าของร๎านค๎า : ใช๎ทะเบียนพาณิชยท์ี่มีชื่อผู๎เป็นเจ๎าของร๎านค๎า 
- 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/ เผื่อเรียก/ สะสมทรัพย ์ 

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

- การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ทํานต๎องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน และ ถํายสําเนาย๎อนหลัง 6 เดือน โดยการ
ปรับยอดสมุดในบัญชี ต๎องปรับสมุดกํอนวันที่จะยื่นวีซํา 7 วัน เชํนทํานได๎คิวยื่นวีซําวันที่ 3 กันยายน 2556 
สําเนาสมุดบัญชีที่ทํานต๎องใช๎ในการยื่นวีซํา ต๎องปรับสมุด ณ วันที่  28 สิงหาคม 2556 หรือ หลังจากนั้น หาก
ทํานปรับสมุดบัญชีกํอนหน๎านั้น จะใช๎เป็นเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินไมํได๎ สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม 
อยํางไรก็ตาม ทํานสามารถสํงเอกสารมาทางบริษัททัวร์ฯ เพื่อเตรียมการลํวงหน๎า และ สํง Fax สมุดบัญชีหน๎า
สุดท๎ายที่ได๎ทําการปรับสมุดมาให๎ทางบริษัททัวร ์เพื่อใช๎ในการแนบเป็นเอกสารยืน่วีซําตํอไปได ๎

- การขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ต๎องมีอายุไมํเกิน 15 วัน นับจากวันที่ได๎คิวยื่นวีซํา พร๎อมทั้ง
ต๎องระบุ จํานวนเงินเป็นตัวเลขลงในหนังสือรับรองด๎วย เชํนทํานได๎คิวยื่นวีซําวันที่ 3 กันยายน 2556  หนังสือ
รับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช๎ในการยื่นวีซํา ต๎องออกให๎ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2556 หรือ หลังจากนั้น
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เทํานั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารให๎ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมํต๎องระบุสถานฑูต) โดยไมํต๎อง
ระบุวัน และประเทศที่เดินทาง 

(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 ไมํสามารถรบัรองคําใช๎จํายให๎หลานได๎) 

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

ภาษาไทย โดยทะเบียนบ๎านของทั้งสองต๎องอยูํบ๎านเดียวกัน 
- กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข๎อกําหนดในข๎อ 9 ที่จะใช๎ยื่นวีซํา 1 ชุดของผู๎รับรองคําใช๎จําย พร๎อมทั้งใน 

หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต๎องระบุชื่อผู๎ถูกรับรองคําใช๎จําย ด๎วย 
 


