
 

 

 

 
 

10 วนั ล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเนียน 
MSC MERAVIGLIA (เอม็เอสซี เมอร์ราวเิกยี) 

เรือสําราญใหญ่ทีสุ่ดของยุโรป ปี 2017 
มลิาน – ปาเวยี – เจนัว – โรม – ปาแลร์โม (ซิซิล)ี – วลัเลตตา (มอลต้า) – เมดน่ิา – บาร์เซโลนา – ซาลง เดอโพรวองซ์ 

 

 
***โปรโมช่ัน...สายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ส (TK)*** 

7 - 16 เมษายน 2561 
(บนิเข้า – ออก มลิาน - MXP) 

เร่ิมต้นที่….  89,900 บาท  



 

 

 

(พเิศษ!! ราคานีร้วมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น) 
 

ขอสงวนสิทธ์ิหากเรือมีการปรับเปลีย่นท่าเทยีบเรือ ซ่ึงทางทวัร์จะทาํการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป  

MSC MERAVIGLIA (เอม็เอสซี เมอร์ราวเิกยี) 
เรือมขีนาด 167,600 ตัน จุผู้โดยสารได้กว่า 5,700 คน มทีั้งหมด 18 ช้ัน 

 

 
 

เส้นทางเดนิเรือ MSC MERAVIGLIA 
 

 

 



 

 

 

10 วนั ล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเนียน 
MSC MERAVIGLIA (เอม็เอสซี เมอร์ราวเิกยี) 

มลิาน – ปาเวยี – เจนัว – โรม – ปาแลร์โม (ซิซิล)ี – วลัเลตตา (มอลต้า) – เมดน่ิา – บาร์เซโลนา – ซาลง เดอโพรวองซ์ 
 

7 เมษายน 2561  กรุงเทพมหานคร  
 

18.30 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เชคอิน S (แถว S 14-18) ประตูทางเขา้ท่ี  9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.30 น. ออกเดินทางสู่ นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน  TK 65 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9.30 ชัว่โมง) เพลิดเพลิน
กบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวส่ีวนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินมีบริการ อาหารคํ่าและอาหารเชา้ 

 

8 เมษายน 2561  อสิตันบูล - มิลาน – ปาเวยี - เจนัว 
 

04.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี แวะเปล่ียนเท่ียวบินเป็น TK 1873 อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอด
ภาษีภายในสนามบินตามอธัยาศยั 

07.35 น. ออกเดินทางจากอิสตนับูล สู่ สนามบินมิลาน ประเทศอิตาลี  (ใชเ้วลาบินประมาณ 3 ชัว่โมง) 
09.35 น. เดินทางถึงสนามบิน มิลาน ประเทศอิตาลี ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองปาเวยี หรือ ปาวอีา (Pavia)  (ระยะทาง  89 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  1 ชม.)  เป็น

เมืองขนาดเล็กและมีความเงียบสงบ อยูท่างตอนใต้ -ตะวนัตกของแควน้ลอมบาร์ดี  ทางตอนเหนือของประเทศ
อิตาลี  จากนั้นนาํท่านชม มหาวหิารแห่งปาเวยี (Pavia Cathedral) อีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญัอีกแห่งของ
เมืองปาเวยี โดยมหาวหิารน้ีถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ.  1488 ใชร้ะยะเวลาสร้างยาวนานกวา่ 400 ปี ซ่ึงถูกออกแบบ
โดยสถาปนิกและศิลปินมากมายหลายคน รวมถึง ลีโอนาโด ้ดาวนิช่ี ศิลปินช่ือดงัผูล่้วงลบั ซ่ึงเคยมาเยีย่มเยอืน
เม่ือคร้ังมหาวหิารแห่งน้ีเร่ิมตน้ก่อนสร้างช่วงแรก ลกัษณะโดดเด่นของ มหาวหิารแห่งน้ีจะมีโดมกลางขนาด
ใหญ่ ท่ีสร้างข้ึนในรูปทรงแปดเหล่ียม ซ่ึงมีความสูง ประมาณ 97 เมตร 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ทอ้งถ่ิน 
 



 

 

 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเจนวั (Genoa) (ระยะทาง  132 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  2 ชม.) หน่ึงในเมืองท่า
สาํคญัของประเทศอิตาลี   นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั  อนุสาวรียข์องคริสโตเฟอร์  โคลมับสั นกัเดินเรือช่ือดงักอ้ง
โลก และเป็นชาวยโุรป  คนแรกท่ีคน้พบทวปีอเมริกา ซ่ึงถือกาํเนิด ณ เมืองเจนวัแห่งน้ี  

 

15.00 น. นาํท่านเชคอินข้ึน เรือสาํราญ MSC Meraviglia 
18.00 น. เรือสาํราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือเจนวั มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือชิวคิตาเวคเคีย  
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ  

 

9 เมษายน 2561  ซิวคิตาเวคเคีย - โรม  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
08.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ ชิวคิตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี 
09.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงอนัยิง่ใหญ่ของจกัรวรรดิโรมนัซ่ึงมีอายเุก่าแก่กวา่ 2,000 ปี        

นาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑโ์ดเรียพามพิลิช  (Palazzo Doria Pamphilj Gallery) ส่วนหน่ึงของพระราชวงัพามพิลิช  
(Palazzo Pamphilj) หน่ึงในพระราชวงัแห่งกรุงโรม  ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณจตุัรัสปิอาซซ่าโนวาน่า  (Piazza Novana) 
พระราชวงัน้ีถูกสร้างข้ึนช่วง ค.ศ.1644-1650 จากนั้นถูกใชเ้ป็นท่ีพาํนกัของท่านทูตแห่งประเทศบราซิลเม่ือช่วง  
ค.ศ.1920 จนกระทัง่ปัจจุบนั  นาํท่านชม  งานจดัแสดงศิลปะภายในพิพิธภณัฑซ่ึ์งเป็นคอลเลคชัน่ท่ีหาดูไดย้าก  
ต่อดว้ย The Apartment สถานท่ีซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นท่ีพาํนกัของเจา้ชาย โดเรีย พามพิลิช ในช่วงกลางศตวรรษท่ี  
17 ซ่ึงภายในตกแต่งไวอ้ยา่งเรียบหรูตามสไตลอิ์ตาเล่ียน อิสระใหท้่านชมภายในพิพิธภณัฑ ์

 
 

กลางวนั รับประทานอาหาร กลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย  นาํท่านชม นํ้าพุเทรวี ่( The Trevi Fountain) นํ้าพุท่ีเหล่านกัท่องเท่ียวนิยมมาโยนเหรียญอธิษฐานเพื่อใหไ้ด้
กลบัมาเยอืนกรุงโรมอีกคร้ัง จากนั้นนาํท่านสู่ยา่น บนัไดสเปน (Spanish Step) แหล่งนดัพบของชาวโรมและ
นกัท่องเท่ียวทัว่โลก เป็นจตุัรัสท่ีมีอาคารสวยงามและจาํหน่ายสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง
สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Prada, Dior, Chanel และอ่ืนๆอีกมากมาย หรือจะเลือกเก็บภาพ
บรรยากาศใจกลางเมืองบริเวณ บนัไดสเปน ใหท้่านสัมผสับรรยากาศเมืองหลวงของอิตาลี อิสระใหท้่าน               
ชอ้ปป้ิงแบบเตม็อ่ิม  

 

16.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ ท่า เทียบเรือชิวคิตาเวคเคีย 



 

 

 

 

18.00 น. เรือสาํราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือชิวคิตาเวคเคีย มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือ ปาร์แลโม่ 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ  

 
10 เมษายน 2561  ปาร์แลโม่ (เกาะซิซิล ีประเทศอติาลี) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
10.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี  เมืองปาร์แลโม่ (เกาะซิซิลี ประเทศอิตาลี) เมืองหลวงของแควน้ปกครองตนเองซิซิลี   ซ่ึงเป็น

เกาะใหญ่ปลายรองเทา้บูต๊ของอิตาลี มีประวติัต่อเน่ืองยาวนานกวา่ 4 ,000 ปี เป็นจุดยทุธศาสตร์สาํคญัแห่งหน่ึง
ของยโุรปจึงตกเป็นเป้าหมายของการยดึครองจากชนชาติท่ีมีอาํนาจเขม้แขง็ในช่วงเวลาต่างๆเร่ิมตั้งแต่กรีก 
โรมนั คาร์เทธ อาหรับ นอร์มงั เยอรมนั ฝร่ังเศส และสเปน แต่ละชาติผลดัเปล่ียนหมุนเวยีนกนัเขา้มาปกครอง
ดินแดนน้ีขณะเดียวกนัก็ไดน้าํเอาศิลปวฒันธรรมของตนเขา้มาดว้ย เกาะน้ีจึงมีสถาปัตยกรรมและวฒันธรรมท่ี
หลากหลายผสมผสานกนัหากแต่ลงตวั นอกจากน้ียงัอุดมไปดว้ยความงามทางธรรมชาติ ของทั้งชายหาด ทะเล 
และภูเขาไฟ ดว้ยความท่ีอยูห่่างไกลออกมาจะสามารถสัมผสัไดถึ้งความเป็นอิตาเลียนดั้งเดิม อยา่งท่ี               
หาไม่พบอีกแลว้ตามเมืองใหญ่ในอิตาลีภาคพื้นทวปี นาํท่าน เขา้ชมมหาวหิารมอนเรอาเล  (Monreale Duomo)     
ท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นสุดยอดสถาปัตยกรรมไบเซนไทน์แห่งหน่ึงของโลก  สร้างข้ึนโดยกษตัริยว์ลิเล่ียมท่ี 2 
ผูป้กครองดินแดนซิซิลี ในช่วงปี ค .ศ. 1060 ภายในวหิารท่านจะไดพ้บกบัความอลงัการของโมเสกทอง ซ่ึงวา่
กนัวา่ใชท้องในการประดบัประดาทั้งหมด 2,200 กก.เลยทีเดียว นบัเป็นโบสถโ์มเสกท่ีใหญ่อนัดบั 2 ของโลก  
รองจากโบสถเ์ซนตโ์ซเฟียท่ีตุรกี และท่ีน่าอศัจรรยคื์อ โมเสกท่ีเห็นทั้งหมดน้ีใชเ้วลาสร้างแค่ 8 ปีเท่านั้น 
จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปกบั  Palazzo dei Normanni อดีตราชวงัของกษตัริยน์อร์แมน ปัจจุบนัใชเ้ป็นสภาทอ้งถ่ิน
ประจาํเมือง  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านแวะถ่ายรูป Cappella Palatina โบสถส่์วนพระองคข์องกษตัริยโ์รเจอร์ท่ี 2 พระราชาซ่ึงเคยไดช่ื้อวา่มี
ฐานะลํ่าซาํท่ีสุดในยโุรป โดยโบสถน้ี์ยงัถือเป็นตน้แบบของวหิาร Monreale ท่ีสร้างข้ึนในอีก 40 ปีใหห้ลงัดว้ย 
หลงัคาโดมประดบัดว้ยโมเสกทองรูปพระเยซูและเทวดาทั้งแปด นาํท่านชม นํ้าพุ Fontana della Vergogna 
นํ้าพุแกะสลกัสไตลไ์ฮเรเนอซองส์ซ่ึงสั่งทาํจากเมืองฟลอเรนซ์ หลงัจากนั้นแวะ ถ่ายรูปกบั  โบสถ ์                        
La Matorana โบสถส์ไตลไ์บเซนไทน์ประดบัประดาดว้ยโมเสกทอง แต่บริเวณทางเขา้เป็นสถาปัตยกรรมแบบ



 

 

 

บาร็อค และแวะ ถ่ายรูปกบั  โบสถ ์San Cataldo โบสถซ่ึ์งสร้างข้ึนในสมยัปี ค .ศ. 1160 แต่การก่อสร้างก็ตอ้ง
หยดุชะงกัลงเม่ือผูล้งทุนทรัพย ์เสียชีวติลง จึงมีสภาพเปลือยเปล่าดูคลาสสิกตามสไตลโ์บสถท์อ้งถ่ิน 

16.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ ท่า เทียบเรือปาร์แลโม่ 
17.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือ ปาร์แลโม่ เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือวลัเลตตา ประเทศมอลตา้ 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ  
 

11 เมษายน 2561  วลัเลตตา - เมดิน่า (ประเทศมอลต้า) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
10.00 น. เรือจอดเทียบท่า  ณ ท่าเทียบเรือเมืองวลัเลตตา ประเทศมอลตา้  

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเมดิน่า (Mdina) เมืองยอดเขาท่ีน่าหลงใหล  เป็นเมืองท่ีมีถนนคนเดินปราศจากรถยนต์
และอาคารหินทรายท่ีสวยงามเก่าแก่  นาํท่านถ่ายรูปวหิารเซนตป์อล  (Cathedral of Saint Paul ) ซ่ึงเป็นอาคาร
บาโร๊กอนังดงามท่ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวลอเรนโซกาฟ่าชาวมอลตา้  วหิารแห่งน้ีมีสัญลกัษณ์มาดอนน่า
อนัทรงคุณค่าในศตวรรษท่ี  12 และผลงานศิลปะท่ีมีช่ือเสียงโดยจิตรกรชาวมอลตา้ช่ือดงั  Mattia Preti                   
แวะถ่ายรูปพระราชวงั Palazzo Santa Sofia พระราชวงัอนัเก่าแก่อนัยิง่ใหญ่  เป็นอาคารสมยักลางท่ีไดรั้บการ
เก็บรักษาไวอ้ยา่งดี ผา่นชม  Palazzo Vilhena  เป็นอนุสาวรียท่ี์งดงามซ่ึงรวบรวมพิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์
ธรรมชาติของมอลตา้พร้อมดว้ยการจดัแสดงผลงานทางธรณีวทิยาท่ีโดดเด่นรวมทั้งฟอสซิลแมลงและสัตว์
ต่างๆ  ผา่นชม Palazzo Falson เป็นพระราชวงัสมยัศตวรรษท่ี 13 ท่ีเป็นของตระกลูขนุนางชาวมอลตา้  ปัจจุบนั
เป็นพิพิธภณัฑ์  Palazzo Falson ไดรั้บการตกแต่งอยา่งประณีตในสไตลด์ั้งเดิมและมีงานศิลปะและของสะสม
โบราณวตัถุท่ียอดเยีย่ม 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองวลัเลตตา  เมืองหลวงของประเทศมอลตา้ ซ่ึงเป็นประเทศท่ีเป็นเกาะขนาดเล็กสอง
เกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  ตั้งอยูท่างตอนใตข้องยโุรปถดัลงมาจากตอนใตข้องอิตาลี นบัเป็นประเทศท่ีมี
ประวติัศาสตร์อนัยาวนานแห่งหน่ึงในยโุรป มีผูม้าครอบครองและถูกแยง่ชิงนบัคร้ังไม่ถว้นในอดีต นาํท่านชม
เมืองหลวงของสาธารณรัฐมอลตา้  ซ่ึงไดต้ั้งช่ือเมืองตามช่ือของ  Jean Parisot De La Valetta ผูซ่ึ้งสามารถ
ป้องกนัการรุกรานเกาะมอลตา้ จากออตโตมานในปี 1565 เมืองวลัเลตตาไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก
จากองคก์ารยเูนสโกในปี 1980   นาํท่านชมบรรยากาศบริเวณอ่าว  Grand Harbor จดัไดว้า่เป็นท่าเรือธรรมชาติ
บนเกาะมอลตา้ เป็นท่าเรือท่ีสร้างและใชง้านมาตั้งแต่สมยัโบราณ มีอู่ต่อเรือ โรงเก็บสินคา้ และป้อมปราการ



 

 

 

ขนาดใหญ่ อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพบริเวณท่าเรือ Grand Harbor ซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นจุดชมววิท่ีสวยและข้ึนช่ือ
แห่งหน่ึงของมอลตา้ ไดเ้วลานาํท่านชม สวนบารัคคา (Barracca Garden) สวนสวยท่ีคร้ังหน่ึงเคยเป็นสถานท่ี
ส่วนบุคคล แต่ภายหลงัไดเ้ปิดใหส้าธารณชนเขา้ชมในปี 1824 ภายในสวนประกอบไปดว้ย Upper Barracca 
และ Lower Barracca ในส่วน Upper นั้นไดส้ร้างข้ึนในปี 1661 โดยอศัวนิชาวอิตาเลียน จากบริเวณสวนจะ
เห็นววิของอ่าวแกรนดฮ์าร์เบอร์ไดช้ดัเจน จากนั้น  ชม Auberge De Castille อาคารท่ีมีความสง่างามและ
ใหญ่โตท่ีสุดแห่งหน่ึง  ในเมืองวลัเลตตา ตั้งอยูบ่นจุดท่ีสูงท่ีสุดของคาบสมุทรซ่ึงถูกออกแบบใหเ้ป็นสถานท่ี
หรูหราท่ีสุด ปัจจุบนัใชเ้ป็นท่ีพาํนกัของนายกรัฐมนตรีของประเทศสาธารณรัฐมอลตา้ สร้างข้ึนคร้ังแรกในปี 
1574 โดยสถาปนิกชาวมอลตา้ช่ือ GIROLAMO CASSAR และมีการสร้างบูรณะใหม่อีกคร้ังในปี 1741 

 

17.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือเมืองวลัเลตตา 
18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือวลัเลตตา เพื่อมุ่งหนา้สู่ กรุงบาร์เซโลนา ประเทศสเปน 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ  
 

12 เมษายน 2561  At Sea 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
อิสระใหท้่านพกัผอ่น บนเรือสาํราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นในคลบั 
เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมท่ีมีภายในเรือสาํราญมากมายไดต้ามใจชอบ  ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอด
ภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่าน
สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสาํราญ เช่น 
Public Room  :บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด หอ้งอินเตอร์เนต 
Entertainment  :ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย  
 Sport and Activities :สระวา่ยนํ้า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  :หอ้งสปา หอ้งสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

 
 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ   
 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 



 

 

 

13 เมษายน 2561  บาร์เซโลนา  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
09.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ บาร์เซโลนา ประเทศสเปน 
10.00 น. นาํท่าน เขา้ชมสวนสาธารณะกเูอล ” (Guell park) ท่ีเชิงเขาคาร์เมล  อนัเป็นผลงานในปี  ค.ศ. 1900 ของ “เกาด้ี” 

ไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกของยเูนสโกในปี 2005 ซ่ึงใชเ้วลาออกแบบ  ตกแต่ง และเนรมิตร  ความ
ยิง่ใหญ่ของจินตนาการท่ีนาํมาประยกุตก์บัธรรมชาติ  อยา่งยาวนานถึง  14 ปี เพลิดเพลินกบัจุดชมววิบน  
“ระเบียงนัง่เล่น” (Serpentine bench) ท่ีประดบัตกแต่งลวดลายดว้ยเคร่ืองกระเบ้ืองโมเสกนบัลา้นช้ิน  เป็นสวน
ลอยฟ้าท่ีมี  “เสาโดริก ” รองรับอยา่งสวยงาม  ชมปาฏิมากรรม  “มงักรโมเสก ” Mosaic dragon ไต่คลานบน
บนัไดนํ้าพ ุอนัเป็นขวญัใจของนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านถ่ายรูปกบัมหาวหิารซากราดา้ ฟามิเลียร์ (Sagrada Familia) สัญลกัษณ์แห่งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสูงใหญ่ถึง 170 
เมตร ออกแบบก่อสร้างอยา่งสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 เป็นผลงานชั้นยอดท่ีแสดงถึงอจัฉริยภาพ
ของ อนัโตนี เกาด้ี สถาปนิกผูเ้ล่ืองช่ือ มหาวหิารแห่งน้ี  ตั้งอยูบ่นถนน Carrer de Mallorca งานช้ินน้ีมีความ
แปลกตาจากงาน ช้ินอ่ืนของเกาด้ี ตรงสีสันอนัเรียบน่ิงแบบโทนสีธรรมชาติใหค้วามรู้สึกท่ีสงบผอ่นคลายและ
เยอืกเยน็ เพราะความท่ีเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และยงัคงรายละเอียดไวอ้ยา่งดี ดูจากลวดลายสลกัเสลาท่ีดา้นนอก
ตวัโบสถแ์ละภายในแสดงใหเ้ห็นถึงแรงศรัทธาในศาสนาอยา่งท่วมทน้ สมเป็นงานช้ินสุดทา้ยท่ีเขาอุทิศตน
ใหก้บัศาสนจกัร ปัจจุบนัมหาวหิารแห่งน้ียงัคงดาํเนินการก่อสร้างและ คาดวา่จะแลว้เสร็จสมบูรณ์ในปี ค .ศ. 
2026 อิสระใหท้่านไดบ้นัทึกภาพความยิง่ใหญ่ของมหาวหิารแห่งน้ี   ไดเ้วลานาํท่านสู่ถนนชอ้ปป้ิงสายใหญ่
ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา  (Larambla) ยา่นท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเท่ียวอนัเป็นท่ีช่ืน
ชอบของคนทุกวยั  ถนนสายเล็กๆ  ท่ีมีความยาวเพียง   1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทบัใจทั้งกลางวนั
และกลางคืน     อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิ งตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้และเส้ือผา้แบรนดเ์นมทั้ง 
H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมชั้นนาํซ่ึงมีร้าน  ตั้งอยูต่ลอดแนวถนน 
Passeig de gracia ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้อาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ 

 

 
 

17.00 น.  นาํท่านกลบัสู่ท่าเทียบเรือบาร์เซโลนา  
18.00 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือบาร์เซโลนา เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเทียบเรือมาร์กเซย ์
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ  



 

 

 

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ  
 

14 เมษายน 2561  มาร์กเซย์ - ซาลง เดอ โพรวองซ์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือมาร์กเซย ์(โพรวองซ์) ประเทศฝร่ังเศส 

 นาํท่านเดินทางสู่  ซาลง เดอ โพรวองซ์  (Salon de provence) (ระยะทาง 51 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 
ชม.) เมืองเก่าแก่อีกเมืองหน่ึงของโพรงวองซ์ ซ่ึงตั้งอยูร่ะหวา่งเมืองมาร์กเซย ์และเมืองเอก็ซ์อองโพรวองซ์   นาํ
ท่านเดินชมเมืองเก่าซ่ึงยงัคงกล่ินอายของอารายธรรมยคุศตวรรษท่ี  17 ไดเ้ป็นอยา่งดี   เร่ิมจากจตุัรัส  Crousillat 
(Place Crousillat)  ต่อไปยงัศาลาวา่การประจาํเมือง  (City Hall) และผา่นชมบา้นของนอสตราดามุส  (ปัจจุบนั
เปิดเป็นพิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์) หรือ มีแชล เดอ นอสทร์ดาม (Michel de Nostredam)  นกัโหราศาสตร์ช่ือดงั
ของโลก ผูซ่ึ้งใชชี้วติในบั้นปลาย ณ เมืองน้ีกวา่ 19 ปีก่อนส้ินชีวติลง  จากนั้นนาํท่านแวะถ่ายรูปกบั  Chateau de 
l'Emperi ป้อมปราการก่ึงปราสาทยคุศตวรรษท่ี  9 ซ่ึงอดีตเป็นท่ีพาํนกัของขนุนางประจาํเมืองหรือผูค้รองเมือง  
ไม่วา่จะเป็น อาร์คบิชอปแห่ง  Arles  รวมถึงจกัรพรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  ไดเ้วลาสมควร นาํท่านเดินทางกลบั
สู่ เมืองมาร์กเซย ์(ระยะทาง 51 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 
 

บ่าย นาํท่านเขา้ชมโบสถน์อเ ทรอดาม เดอลาการ์ด ( Basilique Notre-Dame de la Garde) ท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขา โบสถ์
แห่งน้ีสร้างข้ึนอยา่งงดงามดว้ยรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์  โดยมีรูปพระแม่มารีเป็นองคป์ระธาน  
เล่ากนัวา่ในสมยัก่อนคนแถบน้ีมกัมาขอพรกบัพระนางเพื่อใหก้ารเดินเรือปลอดภยัและเม่ือเดินเรือปลอดภยั
กลบัมาแลว้ก็มกัจะนาํเอาเคร่ืองแขวนมาเป็นของแกบ้น แต่เม่ือเวลาผา่นไปทางเทศบาลเมืองไดป้รับปรุงให้
สถานท่ีแห่งน้ีเป็นอนุสรณ์สถานอนัศกัด์ิสิทธ์ิและกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของเมืองมาร์ กเซย ์ 
จากนั้นนาํท่านชมบริเวณท่าเรือ  Le Vieux Port เป็นท่าเรือเก่าแก่ของเมืองมาร์กเซย์  บริเวณท่าเรือแห่งน้ีเป็นท่ี
รู้จกักนัในนามประตูสู่เมดิเตอร์เรเนียน  สมยัโบราณก็ยงัเคยเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจท่ีสาํคญัในการคา้ขาย
ระหวา่งประเทศแถบชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและประเทศอาณานิคมของฝร่ังเศส 

 
 

16.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือมาร์กเซย ์
17.00 น. เรือออกเดินทางจาก ท่าเทียบเรือมาร์กเซย ์มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเจนวั 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ  
 วนัน้ีจะมีการจดังานเล้ียง Gala Dinner ใหท้่านไดแ้ต่งตวัสวยงามร่วมงานเล้ียงในคํ่าคืนน้ี 



 

 

 

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ  
 
หมายเหตุ      ก่อนเรือกลบัเทียบท่าในคํ่าวนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวักาํหนดลาํดบัการนาํกระเป๋าลง 

 จากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จาํเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทาง
ใบเล็ก เพราะเจา้หนา้ท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก  และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ  จะ
ถูกส่งมาใหท้่านตรวจเช็คก่อนทาํการชาํระในวนัรุ่งข้ึน  สาํหรับท่านท่ีตอ้งการชาํระผา่นบตัรเครดิต  ทางบริษทั
เรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ีท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 

 

15 เมษายน 2561  เจนัว - มิลาน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่าเรือเจนวั (อิตาลี) 
 นาํท่านเดินทางสู่  หน่ึงในชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลทขนาดใหญ่ท่ีสุดในยโุรป SERRAVALLE Shopping Outlet  ซ่ึง

ตั้งอยูใ่กลเ้มืองมิลาน สถานท่ีรวมสินคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมจากหลากหลายเมือง และจากดีไซเนอร์ชั้นนาํระดบั
แถวหนา้ของอิตาลี มีร้านคา้แฟชัน่และสินคา้ต่างๆกวา่  180 ร้าน ทั้ง Versace, Dolce & Gabbana, Prada, 
Roberto Cavalli, Bulgari, Trussardi, Calvin Klein, Guess, Etro, Nike, Mariella Burani, Swarovski และอ่ืนๆ
อีกมากมาย โดยสินคา้แฟชัน่จะลดราคาตั้งแต่ 30% - 70% ตลอดปี อิสระใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย  นาํท่านถ่ายรูปกบัมหาวหิารแห่งเมืองมิลาน หรือท่ีเรียกวา่ดูโอโม่ ( Duomo) เป็นมหาวหิารท่ีใหญ่เป็นอบัดบั
สอง รองจากมหาวหิารเซนตปี์เตอร์ ในกรุงวาติกนั  (เป็นมหาวหิารแบบโกธิคและใหญ่เป็นอนัดบัสามของ
ยโุรป) สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1386 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1813 ดา้นนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีช่ือเรียกวา่ 
"มหาวหิารเม่น"  มีรูปสลกัหินอ่อนจากยคุต่างๆ  ประดบัอยูก่วา่สามพนัรูป  บนยอดของมหาวหิารมีรูปป้ันทอง
ขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่า 

 
 

16.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินมิลาน (MXP) เพื่อเชคอินและทาํ Tax Refund  
19.55 น. ออกเดินทางจาก สนามบินมิลาน สู่ สนามบินอิสตนับูลโดยเท่ียวบินท่ี TK1876 (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.50 

ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่น บนเคร่ืองบิน 
23.45 น. เดินทางมาถึง สนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี แวะเปล่ียนเคร่ือง 
 

16 เมษายน 2561  กรุงเทพมหานคร 

01.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TK 68 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ  



 

 

 

 อาหารคํ่า และ อาหารเชา้ 
14.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 
 
 

 
 

10 วนั ล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเนียน 
MSC MERAVIGLIA (เอม็เอสซี เมอร์ราวิเกยี) 

เรือสําราญใหญ่ทีสุ่ดของยุโรป ปี 2017 
มลิาน – ปาเวยี – เจนัว – โรม – ปาแลร์โม (ซิซิล)ี – วลัเลตตา (มอลต้า) – เมดน่ิา – บาร์เซโลนา – ซาลง เดอโพรวองซ์ 

 

อตัราค่าบริการ 7 – 16 เม.ย. 2561 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องคู่ INSIDE) ท่านละ 89,900 

อพัเกรดเป็นหอ้งพกัแบบมีหนา้ต่าง (พกัห้องคู่ Ocean View) ท่านละ มีเพียง 3 หอ้งเท่านั้น 8,000 

อพัเกรดเป็นหอ้งพกัแบบมีระเบียงทะเล (พกัห้องคู่ Sea-View Balcony) ท่านละ 11,000 

พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ (คิดท่ีหอ้งพกัแบบ INSIDE ซ่ึงเป็นราคาเร่ิม) 30,000 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งเดียวกนั 3 ท่าน) ท่านละ 87,900 

เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  85,900 

เด็กทารก อายไุม่เกิน 2 ปี (นบัอายจุนถึงวนัเดินทางกลบั) 16,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคายนืยนัได้กต่็อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 85,000-110,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัค่าใชจ่้าย (ผูใ้หญ่)  (ไม่รวมตัว๋ BKK-IST-FCO-IST-BKK) 25,000 

กรณีมีวซ่ีาแลว้หรือไม่ตอ้งยืน่วซ่ีา หกัค่าใชจ่้าย ไม่รวมวซ่ีา 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง  
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 8 สิงหาคม 2560) ** 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได้  



 

 

 

 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียวล่องเรือสาํราญ (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าวซ่ีาเชงเก้น ประมาณ 2,800 – 3,000 บาท 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วนั (คิดเป็น 10 วนั เท่ากบั 20 ยูโร) 
 ค่าบริการเรือ (Service Fee) ท่านละ EUR 70 ซ่ึงเรือจะชาร์ตเข้าครุยส์การ์ด 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์-แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การชาํระเงิน งวดท่ี 1 : สาํรองท่ีนัง่จ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
    สํารองทีน่ั่ง (ผู้เดินทางพกัเดี่ยว) ท่านละ 50,000 บาท 
  งวดท่ี 2 : ชาํระส่วนท่ีเหลือ 60 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ 
* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  
* ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํ 25% 
* ยกเลิก 60-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํ 50% 
* ยกเลิก 30-59 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํเตม็จาํนวน  
* ยกเลิก 08-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จาํนวน 
* ยกเลิก นอ้ยกวา่ 7 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จาํนวน 
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก

วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ :  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ให ้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 



 

 

 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  
การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 
 

 การท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้าํการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธวซ่ีาและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระ มาแลว้  หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ  

 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวซ่ีา และไม่คืนทุกกรณี 
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะ ไม่รับผดิชอบ หาก

ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคธรรมดา  
 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 
ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได้ 

 เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 
โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม  ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 



 

 

 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด  
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได้ 
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน  คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของ
สายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได้ ตอ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ้าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้าหนกักระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงันั้นจึงไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว ( ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน ) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ
จะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามนํ้าหนกักระเป๋า 
คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะ
หากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 



 

 

 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ 
 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นประเทศอติาล ี
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 10-15 วนัทาํการ) 

สถานฑตูไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 
เพื่อขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 
หากท่านต้องการเปลีย่นแปลงคิวกรุ๊ปทีไ่ด้มีการจองแล้ว ท่านอาจต้องชําระค่าคิวยืน่วซ่ีา 2,200 บาทให้กบัศูนย์ยืน่คําร้อง 

 

1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย  
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรงปัจจุบนั พื้นฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่านั้น รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดัหา้มสวมแวน่สายตา หา้มมี

เงา หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป 
 
 
 
 
 
 
 

3. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืน ๆ  
4. สาํเนาบตัรประชาชน  
5. สาํเนาทะเบียนบา้น 
6. สูติบตัร (สาํหรับเด็กตํ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี 
- เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้น และ

ใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)   
- เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้น และ

ใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
- กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
- ใหแ้นบสาํเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบสาํเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม่)  

8. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั้น** 



 

 

 

จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต)  
โดย ไม่ตอ้งระบุวนั และประเทศท่ีเดินทาง  
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง  

เงินเดือน พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่กาํลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา  พิมพ์

เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- กรณีเป็นแม่คา้, ทาํธุรกิจส่วนตวั, ทาํอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ 

9. หลกัฐานการเงิน (สาํคญัมาก เพราะสถานฑูตแจง้กฎใหม่เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2557)  
9.1 สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ออมทรัพยเ์ท่านั้น พร้อมหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร  
 (BANK CERTIFICATE) เป็นภาษาองักฤษ **ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนัเท่านั้น** 
- เงินฝากออมทรัพย/์ เผือ่เรียก/ สะสมทรัพย์  

(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ตํ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยืน่วซ่ีา 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้ออกของ
เงินสมํ่าเสมอ หา้มทาํการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วซ่ีาเด็ดขาด!!) 

 
- การปรับสมุดบญัชีธนาคาร  ท่านตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั  และ ถ่ายสาํเนายอ้นหลงั 6 เดือน โดยการ

ปรับยอดสมุดในบญัชี ตอ้งปรับสมุดก่อนวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 7  วนั เช่นท่านไดคิ้วยืน่วซ่ีาวนัท่ี 3 กนัยายน 2556  
สาํเนาสมุดบญัชีท่ีท่านตอ้งใชใ้นการยืน่วซ่ีา ตอ้งปรับสมุด ณ วนัท่ี  28 สิงหาคม 2556  หรือ หลงัจากนั้น หาก
ท่านปรับสมุดบญัชีก่อนหนา้นั้น จะใชเ้ป็นเอกสารแสดงหลกัฐานทางการเงินไม่ได ้สถานฑูตจะขอเอกสาร
เพิ่มเติม อยา่งไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษทัทวัร์ฯ เพื่อเตรียมการล่วงหนา้ และ ส่ง Fax สมุด
บญัชีหนา้สุดทา้ยท่ีไดท้าํการปรับสมุดมาใหท้างบริษทัทวัร์ เพื่อใชใ้นการแนบเป็นเอกสารยืน่วซ่ีาต่อไปได ้

- การขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร  ตอ้งมีอายไุม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัท่ีไดคิ้วยืน่วซ่ีา พร้อม
ทั้งตอ้งระบุ จาํนวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสือรับรองดว้ย เช่นท่านไดคิ้วยืน่วซ่ีาวนัท่ี 3 กนัยายน 2556   
หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคารท่ีใชใ้นการยืน่วซ่ีา ตอ้งออกให ้ณ วนัท่ี 20 สิงหาคม 2556  หรือ หลงัจาก
นั้นเท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) 
โดยไม่ตอ้งระบุวนั และประเทศท่ีเดินทาง 

 
 
 
 
 



 

 

 

(สถานฑูตไม่รับพจิารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณ)ี 
Thank you for contacting VFS Italy Visa Application Centre. 

เน่ืองจากสถานทูตไดแ้จง้เพิ่มเติมเก่ียวกบัเอกสารดา้นการเงินของผูส้มคัรวซ่ีาทุกประเภทโดย ผูส้มคัรทุกคนท่ี

ตอ้งการยืน่คาํร้องขอวซ่ีาฯตอ้งแสดงหลกัฐานทางการเงิน 2 ประเภทคู่กนัคือ หนงัสือรับรองทางการเงินจากทาง

ธนาคาร ( Bank Certificate ) ซ่ึงมีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัยืน่คาํร้องวซ่ีา พร้อมกบัสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากท่ี

แสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 7 วนันบัจากวนัยืน่คาํร้องขอวซ่ีา โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ใดๆทั้งส้ิน 

10. ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น  
- หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรองค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลใน

ครอบครัวเดียวกนั (พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/  สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นั
และกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้ 

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 
o เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
o กรณีมีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลูก แปลเป็นภาษาองักฤษพร้อมกบัแนบภาษาไทย 
o กรณีไม่มีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชท้ะเบียนบา้นทั้งของสามีและภรรยา แปลเป็นภาษาองักฤษพร้อมกบัแนบ

ภาษาไทย โดยทะเบียนบา้นของทั้งสองตอ้งอยูบ่า้นเดียวกนั 
- กรุณาแนบสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้กาํหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พร้อมทั้ง

ใน หนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตอ้งระบุช่ือผูถู้กรับรองค่าใชจ่้าย ดว้ย 

 


