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ล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเนียน 10 วัน 7 คืน 

MSC MERAVIGLIA (เอ็มเอสซี เมอร์ราวิเกีย) เรือสําราญใหญ่ที่สุดของยุโรป ปี 2017 
มิลาน - ปาเวีย - เจนัว - โรม - ปาแลร์โม - กาลยารี (ซาร์ดิเนีย) - ปัลมา เดอมายอร์ก้า - บาเลนเซีย - มาร์กเซย ์

 
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) (บินเข้า - ออก มิลาน MXP) 

(พิเศษ!! ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้นและทิปต่างๆ) 
 ขอสงวนสิทธิห์ากเรือมีการปรับเปลี่ยนทา่เทียบเรือ ซึ่งทางทัวร์จะทําการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป 

 

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

 
เสน้ทางเดนิเรอื MSC MERAVIGLIA 

 
 

กําหนดการเดนิทาง วนัที่   19-28 ต.ค. 61         ราคา 79,900.- 
 

 



     

     

 

 
 
 

 

 

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

 

 LINE ID : @CruiseDomain 
 Contact@th.cruisedomanin.com  VS070318 

  Page 2 of 19  
 

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล, ตุรก ี- เมืองปาเวีย - มหาวิหารแห่งปาเวีย - เมืองเจนัว - ถ่ายรปูอนุสาวรีย์ของคริสโต
เฟอร์ โคลัมบัส - เชคอนิขึ้นเรือสาํราญ MSC Meraviglia - อิสระพักผอ่นบนเรือ 

วันที่3 เรือเทยีบทา่ ชวิิคตาเวคเคีย, อิตาลี - กรุงโรม - เข้าชม พิพิธภณัฑ์โดเรียพามพิลิช - น้ําพเุทรวี่ - บันไดสเปน - กลับขึ้นเรือ
สําราญ อิสระพักผ่อน 

วันที่4 เรือเทยีบทา่ เมืองปาร์แลโม ่- เกาะซิซิล,ี อิตาลี - เข้าชมมหาวิหารมอนเรอาเล Monreale Duomo - ถ่ายรูป Palazzo 
dei Normanni  - ถ่ายรูปโบสถ์ Cappella Palatina - น้ําพุ Fontana della Vergogna - ถ่ายรูปโบสถ ์La Matorana 
- ถ่ายรูปโบสถ ์San Cataldo - กลับขึ้นเรอืสําราญ 

วันที่5  เรือเทยีบทา่ กาลยารี (หมู่เกาะซาร์ดเินีย) - เมืองบารูมิน ิ- ป้อมปราการซู นูราก ี- เกาะซาร์ดเินีย - ชมเมืองหลวงกาลยารี 
- เข้าชมมหาวหิารซานตามาเรีย - ถ่ายรูป Bastione di Saint Remy และถ่ายรูป Torre dell Elefante 

วันที่6 ช่วงเช้า อิสระพักผ่อนบนเรือ ตลอดวัน สนุกกับกิจกรรมต่างๆ เช่น วา่ยน้ํา, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์, สปาฯ - 
ช่วงบ่าย ปลัมา เดอ มายอรก์า หมู่เกาะมายอร์กา - มหาวิหารเลอซ ู- ถ่ายรูปมหาวหิารแห่งปัลมา 

วันที่7 เรือเทยีบทา่ เมืองบาเลนเซยี - เข้าชม หอคอยตอร์เรส เด เซอรานอซ - มหาวิหารซานต้ามาเรยี - ถ่ายรูปสโมสรฟุตบอล
บาเลนเซีย - ย่านถนนช้อปปิ้ง 

วันที่8 ช่วงเช้า อิสระพักผ่อนบนเรือ ตลอดวัน สนุกกับกิจกรรมต่างๆ เช่น วา่ยน้ํา, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์, สปาฯ - 
ช่วงบ่าย เรือเทียบท่ามาร์กเซย์ (โพรวองซ)์ ฝรั่งเศส - ซาลง เดอ โพรวองซ์ - แวะถ่ายรูป Chateau de l'Emperi - เมือง
มาร์กเซย์ - เข้าชมโบสถน์อเทรอดาม เดอลาการ์ด - กลับขึ้นเรือ - ร่วมงานเลี้ยง Gala Dinner 

วันที่9 อําลาเรือสําราญ จอดเทียบท่าเจนัว - Serravalle Shopping Outlet - ถ่ายรูป มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - สนามบนิมิ
ลาน - เดินทางกลับ 

วันที่10 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตนับูล, ตุรก ี- กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
 
 
 

19 ต.ค. 2561  กรุงเทพมหานคร  
18.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคาร

ผู้โดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ
21.30 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับ

ภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินมีบริการ อาหารค่ําและอาหารเช้า 
20 ต.ค. 2561  อิสตันบูล - มิลาน - ปาเวีย - เจนัว 
04.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเที่ยวบินเป็น TK 1873 อิสระใหท้่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอด

ภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย 
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07.35 น. ออกเดินทางจากอิสตันบูล สู่ สนามบินมลิาน ประเทศอิตาล ี(ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง) 
09.35 น. เดินทางถึงสนามบินมิลาน ประเทศอิตาลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองปาเวีย หรือ ปาวีอา (Pavia)  (ระยะทาง 89 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)  เป็น

เมืองขนาดเล็กและมีความเงียบสงบ อยู่ทางตอนใต้-ตะวันตกของแคว้นลอมบาร์ดี ทางตอนเหนือของประเทศ
อิตาลี   
จากนั้นนําท่านชม มหาวิหารแห่งปาเวีย (Pavia Cathedral) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญอีกแห่งของเมือง
ปาเวีย โดยมหาวิหารนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1488 ใช้ระยะเวลาสร้างยาวนานกว่า 400 ปี ซึ่งถูกออกแบบโดย
สถาปนิกและศิลปินมากมายหลายคน รวมถึง ลีโอนาโด้ ดาวินชี่ ศิลปินชื่อดังผู้ล่วงลับ ซึ่งเคยมาเยี่ยมเยือนเมื่อ
ครั้งมหาวิหารแห่งนี้เริ่มต้นก่อนสร้างช่วงแรก ลักษณะโดดเด่นของ มหาวิหารแห่งนี้จะมีโดมกลางขนาดใหญ่ ที่
สร้างขึ้นในรูปทรงแปดเหลี่ยม ซึ่งมีความสูง ประมาณ 97 เมตร 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองเจนัว (Genoa) (ระยะทาง 132 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) หนึ่งในเมืองท่า

สําคัญของประเทศอิตาลี  
 นําท่านแวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรือชื่อดังก้องโลก และเป็นชาวยุโรป  คนแรก

ที่ค้นพบทวีปอเมริกา ซึ่งถือกําเนิด ณ เมืองเจนัวแห่งนี้  
15.00 น. นําท่านเชคอินขึ้นเรือสําราญ MSC Meraviglia 
18.00 น. เรือสําราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือเจนัว มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือชิวิคตาเวคเคีย 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
21 ต.ค. 2561  ซิวิคตาเวคเคยี - โรม  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ ชิวิคตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี 
08.00 น. นําท่านเดินทางสู่กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี        

นําท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์โดเรียพามพิลิช (Palazzo Doria Pamphilj Gallery) ส่วนหนึ่งของพระราชวังพามพิ
ลิช (Palazzo Pamphilj) หนึ่งในพระราชวังแห่งกรุงโรม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสปิอาซซ่าโนวาน่า (Piazza 
Novana) พระราชวังนี้ถูกสร้างขึ้นช่วง ค.ศ.1644-1650 จากนั้นถูกใช้เป็นที่พํานักของท่านทูตแห่งประเทศ
บราซิลเมื่อช่วง ค.ศ.1920 จนกระทั่งปัจจุบัน นําท่านชม งานจัดแสดงศิลปะภายในพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นคอลเลคชั่น
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ที่หาดูได้ยาก ต่อด้วย The Apartment สถานที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่พํานักของเจ้าชาย โดเรีย พามพิลิช ในช่วง
กลางศตวรรษที่ 17 ซึ่งภายในตกแต่งไว้อย่างเรียบหรูตามสไตล์อิตาเลี่ยน อิสระให้ท่านชมภายในพิพิธภัณฑ์ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย  นําท่านชม น้ําพุเทรวี่ (The Trevi Fountain) น้ําพุที่เหล่านักท่องเที่ยวนิยมมาโยนเหรียญอธิษฐานเพื่อให้ได้

กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง  
 จากนั้นนําท่านสู่ย่าน บันไดสเปน (Spanish Step) แหล่งนัดพบของชาวโรมและนักท่องเที่ยวทั่วโลก เป็นจัตุรัสที่

มีอาคารสวยงามและจําหน่ายสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ Louis 
Vuitton, Prada, Dior, Chanel และอื่นๆอีกมากมาย หรือจะเลือกเก็บภาพบรรยากาศใจกลางเมืองบริเวณ 
บันไดสเปน ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศเมืองหลวงของอิตาลี อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งแบบเต็มอิ่ม  

14.30 น. นําท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรอืชิวิคตาเวคเคีย 
17.00 น. เรือสําราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือชิวิคตาเวคเคีย มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือ ปาร์แลโม่ 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
22 ต.ค. 2561  ปาร์แลโม่ (เกาะซิซิลี ประเทศอิตาล)ี 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ เมืองปาร์แลโม่ (เกาะซิซิลี ประเทศอิตาลี) เมืองหลวงของแคว้นปกครองตนเองซิซิลี  ซึ่งเป็น

เกาะใหญ่ปลายรองเท้าบู๊ตของอิตาลี มีประวัติต่อเนื่องยาวนานกว่า 4,000 ปี เป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญแห่งหนึ่ง
ของยุโรปจึงตกเป็นเป้าหมายของการยึดครองจากชนชาติที่มีอํานาจเข้มแข็งในช่วงเวลาต่างๆเริ่มตั้งแต่กรีก โรมัน 
คาร์เทธ อาหรับ นอร์มัง เยอรมัน ฝรั่งเศส และสเปน แต่ละชาติผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาปกครองดินแดน
นี้ขณะเดียวกันก็ได้นําเอาศิลปวัฒนธรรมของตนเข้ามาด้วย เกาะนี้จึงมีสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่
หลากหลายผสมผสานกันหากแต่ลงตัว นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยความงามทางธรรมชาติ ของทั้งชายหาด ทะเล 
และภูเขาไฟ ด้วยความที่อยู่ห่างไกลออกมาจะสามารถสัมผัสได้ถึ งความเป็นอิตาเลียนดั้งเดิม อย่างที่              
หาไม่พบอีกแล้วตามเมืองใหญ่ในอิตาลีภาคพื้นทวีป  
นําท่าน เข้าชมมหาวิหารมอนเรอาเล (Monreale Duomo)  ได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดสถาปัตยกรรมไบ
เซนไทน์แห่งหนึ่งของโลก สร้างขึ้นโดยกษัตริย์วิลเลี่ยมที่ 2 ผู้ปกครองดินแดนซิซิลี ในช่วงปี ค.ศ. 1060 ภายใน
วิหารท่านจะได้พบกับความอลังการของโมเสกทอง ซึ่งว่ากันว่าใช้ทองในการประดับประดาทั้งหมด 2,200 กก.
เลยทีเดียว นับเป็นโบสถ์โมเสกที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก  รองจากโบสถ์เซนต์โซเฟียที่ตุรกี และที่น่าอัศจรรย์คือ 

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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 โมเสกที่เห็นทั้งหมดน้ีใช้เวลาสร้างแค่ 8 ปีเท่านั้น  
จากนั้นนําท่านถ่ายรูปกับ Palazzo dei Normanni อดีตราชวังของกษัตริย์นอร์แมน ปัจจุบันใช้เป็นสภาท้องถิ่น
ประจําเมือง  

 
 นําท่านแวะถ่ายรูป Cappella Palatina โบสถ์ส่วนพระองค์ของกษัตริย์โรเจอร์ที่ 2 พระราชาซึ่งเคยได้ชื่อว่ามี

ฐานะล่ําซําที่สุดในยุโรป โดยโบสถ์นี้ยังถือเป็นต้นแบบของวิหาร Monreale ที่สร้างขึ้นในอีก 40 ปีให้หลังด้วย 
หลังคาโดมประดับด้วยโมเสกทองรูปพระเยซูและเทวดาทั้งแปด  
นําท่านชม น้ําพุ Fontana della Vergogna น้ําพุแกะสลักสไตล์ไฮเรเนอซองส์ซึ่งสั่งทําจากเมืองฟลอเรนซ์ 
หลังจากนั้นแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ La Matorana โบสถ์สไตล์ไบเซนไทน์ประดับประดาด้วยโมเสกทอง แต่บริเวณ
ทางเข้าเป็นสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ San Cataldo โบสถ์ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยปี ค.ศ. 
1160 แต่การก่อสร้างก็ต้องหยุดชะงักลงเมื่อผู้ลงทุนทรัพย์ เสียชีวิตลง จึงมีสภาพเปลือยเปล่าดูคลาสสิกตามสไตล์
โบสถ์ท้องถิ่น 

13.00 น. นําท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรอืปาร์แลโม ่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
15.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือปาร์แลโม่ เพื่อมุ่งหน้าสู ่ท่าเรือกาลยารี (ซารด์ิเนีย) 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
23 ต.ค. 2561  กาลยารี (หมู่เกาะซาร์ดเินีย) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเทียบเรือกาลยารี Cagliari (หมู่เกาะซาร์ดิเนีย)  
10.00 น. นําท่านเดินทางสู่ เมืองบารูมินิ (Barumini) ซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่งอารยธรรมเก่าแก่กว่า 3,800 ปีของชาวนูรากี 

ซึ่งเป็นชนเผ่าที่มีมาตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์ ชนเผ่านี้มีสร้างที่อยู่อาศัยจากหิน จึงทําให้ซาร์ดีเนียนมีหอหินอยู่
กระจัดกระจายทั่วเกาะ 

 นําท่านเข้าชมป้อมปราการ ซู นูรากี (Fortress of Su Nuraxi) ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากองค์การยูเนสโก ให้เป็น
สถานที่อันทรงคุณค่าแห่งเกาะซาร์ดิเนีย นําท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์ในการดํารงชีพของชาวนูรากียุคก่อน
ประวัติศาสตร์ ได้เวลาอันสมควร นําท่านกลับสู่ เมืองกาลยาร ี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
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บ่าย นําท่านเที่ยวชมความงามของ เกาะซาร์ดิเนีย (Sardinia) เกาะใหญ่เป็นอันดับสองในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน รอง
จากเกาะซิซิลี เป็นหนึ่งในรัฐอิสระที่ปกครองตนเองของอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะคอร์ซิกา ซึ่งเป็ นเกาะ
อาณานิคมของฝรั่งเศส เกาะซาร์ดิเนียเรียกได้ว่าเป็นอีกเกาะสวรรค์ ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีเมืองหลวงคือ 
กาลยารี (Cagliari) นําท่านเที่ยวชมเมืองหลวงกาลยารี ที่ได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลเมดิเตอร์เร
เนียน” นําท่าน เข้าชมมหาวิหารซานตามาเรีย (Cathedral of Santa Maria) ซึ่งเป็นมหาวิหารใหญ่ประจําเมือง
กาลยารี จากนั้นนําท่านถ่ายรูปกับ Bastione di Saint Remy และ ถ่ายรูปกับ Torre dell Elefante อิสระให้
ท่านได้เก็บภาพและเดินเล่นในเมืองกาลยาร ี

 
17.00 น. นําท่านเดินทางสู ่ท่าเทียบเรอืกาลยารี 
18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ กาลยาร ีมุ่งหน้าสูท่่าเทียบเรือชิวิคตาเวคเคีย 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
24 ต.ค. 2561  ปัลมา เดอ มายอร์ก้า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสําราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน     คลับ 
เลาจน์ หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอด
ภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่าน
สามารถเลือกใช้บริการบนเรือสําราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน ์ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment  : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆ 
   หลากหลาย สไตล ์คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities : สระว่ายน้ํา สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness  : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมายเรือ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
 อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสําราญหรูตามอัธยาศัย 

15.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) หมู่เกาะมายอร์กา (Mallorca) หมู่เกาะ
แสนสวยในประเทศสเปน ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเกาะใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะแบลีแอริก เมืองหลวง
ของเกาะคือเมืองปัลมา เมืองซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในวันหยุดที่ได้รับความนิยมมาก  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2_(%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2)
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นําท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) โบสถ์สไตล์โกธิคโรมันคาทอร์ลิค 
คู่บ้านคู่เมืองของเกาะมายอร์กา สร้างขึ้นตามบัญชาของกษัตริย์เจมส์ที่ 1 แห่งอารากอนในปี ค.ศ. 1229 และ
เสร็จสิ้นใน  ปี ค.ศ.1601 โดยใช้เวลาร่วม 370 ปีในการก่อสร้าง และได้มีการปรับปรุงตามแบบฉบับของอันโตนิ
โอ เกาดี้ สถาปนิกและผู้ออกแบบผู้มีชื่อเสียงแห่งเมืองบาร์เซโลน่าในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1901-1914  
นําท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งปัลมา ชมความงามของสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคโรมันที่ตกแต่งด้วย
สถาปัตยกรรมที่สวยงาม ตกแต่งด้วยกระจกลายสีที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย 

18.00 น. นําท่านเดินทางสู ่ท่าเทียบเรอืปัลมา เดอ มายอร์กา 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
***สําหรับท่านที่ประสงค์จะลงจากเรือเพื่อเดินเล่นที่ปัลม่า*** อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเมืองในยามราตรี 
บริเวณใกล้ท่าเรือจะมีถนนเลียบหาด ย่าน Paseo Maritimo ซึ่งเต็มไปด้วยแสงสียามค่ําคืน บริเวณรอบๆท่านจะ
พบกับร้านอาหาร ร้านกาแฟ และสถานบันเทิงยามค่ําคืน 

23.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือปัลมา เดอ มายอร์ก้า เพ่ือมุ่งหน้าสู่ กรุงบาเลนเซีย ประเทศสเปน 
25 ต.ค. 2561   บาเลนเซีย 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
09.30 น. เรือจอดเทียบท่าที่เมืองบาเลนเซีย ประเทศสเปน 
10.30 น. นําท่านเที่ยวชม เมืองบาเลนเซีย หรือ เมืองวาเลนเซีย (Valencia) เป็นเมืองหลวงของแคว้นบาเลนเซียและ

จังหวัดบาเลนเซีย เป็นแคว้นปกครองตนเองที่ตั้งอยู่ทางตอนกลาง ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสเปน  เมืองบา
เลนเซีย ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ําตูเรีย (Turia River) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศสเปน และยัง
เป็นที่ต้ังของสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงคือ สโมสรฟุตบอลบาเลนเซีย (Valencia Club de Futbol) รู้จักกันในชื่อ 
บาเลนเซีย หรือ ไอ้ค้างคาว เป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพของประเทศสเปนที่มีชื่อเสียง   ในช่วงกลางทศวรรษที่ 
1990 เมืองบาเลนเซียได้กลายเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของสเปน อีกทั้งยังเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวที่มีความสําคัญมากที่สุดแห่งหนึ่ง ในอดีตเมืองบาเลนเซีย
เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในสเปน ที่ถูกก่อต้ังขึ้นในสมัยโรมันภายใต้ชื่อ "Valentia Edetanorum"  
นําท่านเข้าชม หอคอยตอร์เรส เด เซอรานอซ (Torres de Serranos) เป็นป้อมปราการเมืองยุคกลางที่ตั้งอยู่
ประมาณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเขตเมืองเก่า  หนึ่งในสิบสองประตูของกําแพงเมืองโบราณเมืองบาเลนเซีย 
ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงสองประตูเท่านั้น เป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้ดีที่สุด และยังเป็นเส้น
แบ่งระหว่างเขตเมืองเก่าและเมืองใหม่  
จากนั้นนําท่านเข้าชม มหาวิหารซานต้ามาเรีย (Santa Maria Cathedral)  มหาวิหารที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลาง
จัตุรัสมาเรียในเมืองเก่าที่ถูกรายล้อมไปด้วยเหล่าอาคารสําคัญๆมากมาย สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1238 เป็นสไตล์
ผสมผสานระหว่างโรมาเนสก์, เรอเนอซองส์, นีโอคลาสสิก, และบาโรค เข้าด้วยกัน ด้านในตัววิหารจะมีรูปวาด
บอกเล่าเรื่องราวของพระเยซู ซึ่งวาดขึ้นโดยศิลปินชื่อดังจากกรุงวาติกัน ฟรานเชสโก้ โกย่า ส่วนด้านข้างวิหารจะ
เป็น เอล มิกูเลต (El Miguelete) หอระฆังที่ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1381 ติดกันเป็นโบสถ์แม่พระ นักบุญอุปถัมภ์
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ประจําเมือง ตลอดสองข้างทางมี  ภัตตาคาร, บาร,์ ร้านกาแฟ  และร้านขายของที่ระลึกมากมาย กลางจัตุรัสจะมี
น้ําพุผู้หญิง 8 คน และรูปปั้นผู้ชายอยู่ตรงกลาง ซึ่งหมายถึงคลองทั้ง 8 และแม่น้ํา 1 สายซึ่งอยู่รายล้อมเมืองนี้
นั่นเอง อิสระให้ท่านเดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามของเมืองเก่าตามอัธยาศัย 

 
        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (เมนูข้าวผัดสเปน) 
บ่าย นําท่านแวะถ่ายรูปกับสนามกีฬาของสโมสรชื่อดังแห่งเมืองบาเลนเซีย สโมสรฟุตบอลบาเลนเซีย (Valencia 

Club de Futbol) หรือจะเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกจากสโมสรฟุตบอลตามอัธยาศัย  
 จากนั้นนําท่านสู ่ย่านถนนช้อปปิ้ง (walking street) อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าได้ตามอัธยาศัย 
15.00 น.  นําท่านกลับสู่ท่าเทียบเรือบาเลนเซีย 
16.00 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือบาเลนเซีย เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเทยีบเรือมาร์กเซย์  
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
26 ต.ค. 2561  มาร์กเซย์ - ซาลง เดอ โพรวองซ์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสําราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน     คลับ 
เลาจน์ หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอด
ภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่าน
สามารถเลือกใช้บริการบนเรือสําราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน ์ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment  : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆ 
   หลากหลาย สไตล ์คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระว่ายน้ํา สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness  : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมายเรือ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
12.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ (โพรวองซ์) ประเทศฝรั่งเศส 

 นําท่านเดินทางสู่ ซาลง เดอ โพรวองซ์ (Salon de provence) (ระยะทาง 51 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 
ชม.) เมืองเก่าแก่อีกเมืองหนึ่งของโพรงวองซ์ ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเมืองมาร์กเซย์ และเมืองเอ็กซ์อองโพรวองซ์     
นําท่านเดินชมเมืองเก่าซึ่งยังคงกลิ่นอายของอารายธรรมยุคศตวรรษที่ 17 ได้เป็นอย่างดี  เริ่มจากจัตุรัส 
Crousillat (Place Crousillat)  ต่อไปยังศาลาว่าการประจําเมือง (City Hall) และผ่านชมบ้านของนอสตราดา



     

     

 

 
 
 

 

 

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

 

 LINE ID : @CruiseDomain 
 Contact@th.cruisedomanin.com  VS070318 

  Page 9 of 19  
 

มุส (ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์) หรือ มีแชล เดอ นอสทร์ดาม (Michel de Nostredam)  นัก
โหราศาสตร์ชื่อดังของโลก ผู้ซึ่งใช้ชีวิตในบั้นปลาย ณ เมืองนี้กว่า 19 ปีก่อนสิ้นชีวิตลง  
จากนั้นนําท่าน แวะถ่ายรูปกับ Chateau de l'Emperi ป้อมปราการกึ่งปราสาทยุคศตวรรษที่ 9 ซึ่งอดีตเป็นที่
พํานักของขุนนางประจําเมืองหรือผู้ครองเมือง ไม่ว่าจะเป็น อาร์คบิชอปแห่ง Arles  รวมถึงจักรพรรดิโรมันอัน
ศักดิ์สิทธิ ์ได้เวลาสมควร  
นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมาร์กเซย์ (ระยะทาง 51 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)  
นําท่าน เข้าชมโบสถ์นอเทรอดาม เดอลาการ์ด (Basilique Notre-Dame de la Garde) ที่ตั้งอยู่บนยอดเขา 
โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นอย่างงดงามด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีรูปพระแม่มารีเป็นองค์ประธาน 
เล่ากันว่าในสมัยก่อนคนแถบนี้มักมาขอพรกับพระนางเพื่อให้การเดินเรือปลอดภัยและเมื่อเดินเรือปลอดภัยกลับ
มาแล้วก็มักจะนําเอาเครื่องแขวนมาเป็นของแก้บน แต่เมื่อเวลาผ่านไปทางเทศบาลเมืองได้ปรับปรุงให้สถานที่
แห่งนี้เป็นอนุสรณ์สถานอันศักด์ิสิทธิ์และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองมาร์กเซย์   
จากนั้นนําท่านชมบริเวณท่าเรือ Le Vieux Port เป็นท่าเรือเก่าแก่ของเมืองมาร์กเซย์ บริเวณท่าเรือแห่งนี้เป็นที่
รู้จักกันในนามประตูสู่เมดิเตอร์เรเนียน สมัยโบราณก็ยังเคยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สําคัญในการค้าขายระหว่าง
ประเทศแถบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศส 

 
18.00 น. นําท่านเดินทางสูท่่าเทียบเรือมาร์กเซย ์
19.00 น. เรือออกเดินทางจาก ท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ มุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรือเจนัว 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  
 วันนี้จะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ให้ท่านได้แต่งตัวสวยงามร่วมงานเลี้ยงในค่ําคนืนี้ 

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
หมายเหตุ      ก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่ําวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋าลง 

 จากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบ
เล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูก
ส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทําการชําระในวันรุ่งขึ้น สําหรับท่านที่ต้องการชําระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะ
ชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัต ิ

27 ต.ค. 2561  เจนัว - มิลาน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือเจนัว (อิตาลี) 
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 นําท่านเดินทางสู ่ หนึ่งในช้อปป้ิงเอาท์เลทขนาดใหญ่ที่สดุในยุโรป SERRAVALLE Shopping Outlet  ซึ่งตั้งอยู่
ใกล้เมืองมิลาน สถานที่รวมสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมจากหลากหลายเมือง และจากดีไซเนอร์ชั้นนําระดับแถวหน้า
ของอิตาลี มีร้านค้าแฟช่ันและสินค้าต่างๆกว่า 180 ร้าน ทั้ง Versace, Dolce & Gabbana, Prada, Roberto 
Cavalli, Bulgari, Trussardi, Calvin Klein, Guess, Etro, Nike, Mariella Burani, Swarovski และอื่นๆอีก
มากมาย โดยสนิค้าแฟช่ันจะลดราคาตั้งแต่ 30% - 70% ตลอดปี อิสระให้ท่านเลือกซือ้สินค้าตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย  นําท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือที่เรียกว่าดูโอโม่ (Duomo) เป็นมหาวิหารที่ใหญ่เป็นอับดับสอง 

รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรุงวาติกัน (เป็นมหาวิหารแบบโกธิคและใหญ่เป็นอันดับสามของยุโรป) สร้าง
ขึ้นในปี ค.ศ. 1386 แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1813 ด้านนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีชื่อเรียกว่า "มหาวิหารเม่น" 
มีรูปสลักหินอ่อนจากยุคต่างๆ ประดับอยู่กว่าสามพันรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของ
พระแม่มาดอนน่า 

16.30 น. นําท่านเดินทางสู ่สนามบินมิลาน (MXP) เพื่อเชคอินและทํา Tax Refund  
19.55 น. ออกเดินทางจาก สนามบินมลิาน สู่ สนามบินอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK1876 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.50 

ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่องบิน 
23.45 น. เดินทางมาถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่อง 
28 ต.ค. 2561  กรุงเทพมหานคร 
01.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 68 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ  
 อาหารค่ํา และ อาหารเช้า 
14.50 น. เดินทางถึงสนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

 
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า 19-28 ต.ค. 61 

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่ INSIDE) หรือ พัก 3 ท่าน ท่านละ 79,900 

อัพเกรดเป็นห้องพักแบบมีระเบียงทะเล (พักห้องคู่ Sea-View Balcony) ท่านละ 11,000 

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ (คิดที่ห้องพักแบบ INSIDE ซึ่งเป็นราคาเริ่ม) 25,000 

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  75,900 

เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี (นบัอายุจนถึงวันเดินทางกลับ) 29,900 

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

ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักค่าใช้จ่าย (ผู้ใหญ่)  (ไม่รวมตั๋ว BKK-IST-MXP-IST-BKK) 22,000 

กรณีมีวีซ่าแล้วหรือไม่ต้องยื่นวีซ่า หักค่าใช้จา่ย ไม่รวมวีซ่า 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น - ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
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ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561) ** 
คําแนะนํา  สําหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ 
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร ์และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่าน
ในภายหลัง 
              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทรปิเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
 
ข้อแนะนําและแจ้งเพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคนืเงินได้ และไม่สามารถเปลีย่นวันเดินทางได้ 
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักไม่เกิน 7 กก.  
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสําราญ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกนิ 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, ค่าเข้าชมสถานที ่
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อัตรานี้ไม่รวมถึง 
 ค่าวีซ่าเชงเกน้ ประมาณ 2,800  3,000 บาท 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเปน็ 10 วัน เท่ากับ 20 ยูโร) ประมาณ 800 บาท จะทําการเรยีก

เก็บจากยอดเต็มในอินวอยซ์ 
 ค่าบริการเรือ (Service Fee) ท่านละ EUR 70 ซึ่งเรือจะชาร์ตเข้าครุยส์การ์ด 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 
เพื่อประโยชน์ของผูเ้ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ะบุในรายการทั้งหมด 
หลังจากท่านทําการจองทัวร์แล้ว ทางบรษิัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตัิตามเงื่อนไขดังกล่าว 

 
เงื่อนไขการชาํระเงิน 
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ หรือ  
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   ชําระค่ามัดจําทัวร์ 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ (สําหรับผู้เดนิทางพักเดี่ยว)  
   พร้อมส่งสําเนาหน้า หนังสือเดินทาง(ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถ 
   เดินทางได้เลย) และหลักฐาน  โอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 65 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร 
หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (ซึ่งเป็นไปตามกฎของเรือสําราญ) (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเชค็ธนาคาร
ถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)  
กรณียกเลิก 
* ยกเลิก 120 วันทําการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จา่ย)  
* ยกเลิก 90-119 วันทําการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจํา 25% 
* ยกเลิก 60-89 วันทําการ ล่วงหน้ากอ่นเดินทาง หักค่ามดัจํา 50% 
* ยกเลิก 30-59 วันทําการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามดัจําเต็มจํานวน  
* ยกเลิก 08-29 วันทําการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจํานวน 
* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วันทําการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจํานวน 
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทําการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการนําเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่า

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

ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว

อื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลําดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การลา่ช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด 

 การท่องเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ การใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้น ท่านได้ทําการตกลงหรือแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระ มาแล้ว  หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซา่ และไม่คืนทกุกรณี 
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคธรรมดา  
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only) 
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 ในกรณีลูกค้าดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความ
ล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ 

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

 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคํายืนยันว่า
ทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นัน้
ยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ 

 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
โรงแรมและห้อง 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทํา
ให้ท่านไม่ได้หอ้งพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภมิตํ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

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

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึน้เครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่้ามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทาํการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกนิ 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกัน
ในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( 
ICAO ) 

 หากท่านซื้อสนิค้าปลอดภาษีจากสนามบนิ จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เทีย่วบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารชั้น

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ําหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 
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 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึน้เครื่องได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทัวร ์ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ํากว่ามาตรฐานได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ําหนักสว่นที่
เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 
การชดเชยคา่กระเปา๋ในกรณีเกิดการสูญหาย 
 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 ดังน้ันท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้  
 

 
ผู้เดนิทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวซี่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง 

จะต้องชําระคา่เดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเล่มคืนมาแล้วเท่านัน้) 
 

คําแนะนํา: การขอวีซ่าสถานฑูตอิตาลี เจ้าหน้าที่ทัวร์ไม่สามารถเดินทางไปรับบัตรคิวให้ก่อนล่วงหน้าได้ 
เนื่องจากเจ้าหน้าทีV่FS จะเป็นผู้กดบัตรคิวให้กับผู้เดินทางเอง 

ฉะนั้นผู้เดินทาง ควรไปถึงสถานฑูตก่อนเวลานัด ประมาณ 30 นาท ี
และใช้เวลาในการยื่นเอกสาร รอสัมภาษณ์ ถ่ายรูปทําวีซ่า ประมาณ 1 วัน 

หากผู้เดินทางท่านใด มาจากต่างจังหวัด แนะนําให้วางแผนกลับในช่วงค่ํา หรือเช้าวันรุ่งขึ้นแทน 
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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 บรษิัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย 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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* สําหรับผู้เอาประกันภัย ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

หลังจากส่งรายชื่อผู้เอาประกันภัยแลว้ 



     

     

 

 
 
 

 

 

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

 

 LINE ID : @CruiseDomain 
 Contact@th.cruisedomanin.com  VS070318 

  Page 17 of 19  
 

เอกสารประกอบการขอวีซา่เชงเก้นประเทศอิตาล ี
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทําการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังน้ันถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ เพ่ือขอยื่นวีซ่า
ล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบต๋ัวเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย 

กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังตอ่ไปให้ครบตามที่สถานฑูตฯร้องขอ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาวซี่า 
หากติดขัดในเรื่องการจัดเตรยีมเอกสารในข้อใด โปรดสอบถามเจ้าหนา้ที่เพิ่มเติม 

หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงคิวกรุป๊ที่ไดม้ีการจองแล้ว ท่านอาจต้องชําระค่าคิวยื่นวีซ่า 2,200 บาทให้กับศูนย์ยื่นคาํร้อง 

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

ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป 
 
 
 
 
 
 
 

3. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ  
4. สําเนาบัตรประชาชน  
5. สําเนาทะเบียนบ้าน 
6. สูติบัตร (สําหรับเด็กต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิม่เติมดังนี้ 
- เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บดิามารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสมัพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
- เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอเท่านั้นและให้

ระบุว่า มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)   
- เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอเท่านั้นและให้

ระบุว่า บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
- กรณีพ่อและแม่หย่าร้าง หรือเสียชีวิต ต้องแนบใบหย่า หรอื ใบมรณะบัตร เพื่อเป็นการยืนยัน 
- ให้แนบสําเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบสําเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่) 

8. หลักฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทํางาน เป็นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น** 
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต)  
โดย ไม่ต้องระบุวัน และประเทศที่เดินทาง  
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- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ : ใช้จดหมายรบัรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตําแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง  

เงินเดือน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- กรณีที่เป็นข้าราชการ : 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 สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม 
อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษัททัวร์ฯ เพื่อเตรียมการล่วงหน้า และ ส่ง Fax สมุดบัญชีหน้า
สุดท้ายที่ได้ทําการปรับสมุดมาให้ทางบริษัททัวร ์เพื่อใช้ในการแนบเป็นเอกสารยื่นวีซ่าต่อไปได้ 

- การขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า พร้อมทั้ง
ต้องระบุ จํานวนเงินเป็นตัวเลขลงในหนังสือรับรองด้วย เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 3 กันยายน 2556  หนังสือ
รับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2556 หรือ หลังจากนั้น
เท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) โดยไม่ต้อง
ระบุวัน และประเทศที่เดินทาง 

 

(สถานฑูตไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวันในทุกกรณี) 

Thank you for contacting VFS Italy Visa Application Centre. 
เนือ่งจากสถานทูตได้แจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารด้านการเงินของผู้สมัครวีซ่าทุกประเภทโดย ผู้สมัครทุกคนที่ต้องการ
ยื่นคําร้องขอวีซ่าฯต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน 2 ประเภทคู่กันคือ หนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร ( 
Bank Certificate ) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันยื่นคําร้องวีซ่า พร้อมกับสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงิน
ล่าสุดไม่เกิน 7 วันนับจากวันยื่นคําร้องขอวีซ่า โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น 
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10. ในกรณีที่มีผู้รบัรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี 
- จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น  
- หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็นบุคคลใน

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

- กรณีเป็นสามีภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้ 
o เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาอังกฤษ มาว่าอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน 
o กรณีมีลูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกดิของลูก แปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับแนบภาษาไทย 
o กรณีไม่มีลูกด้วยกัน ใหใ้ช้ทะเบียนบ้านทั้งของสามีและภรรยา แปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับแนบ

ภาษาไทย โดยทะเบียนบ้านของทั้งสองต้องอยู่บ้านเดียวกัน 
- กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกําหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยื่นวีซ่า 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งใน 

หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองค่าใช้จ่าย ด้วย 
 

 


