
 

 

10 วัน ล่องเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติค 
MSC Magnifica 

TOUR CODE :  CR151505MZ 
 

 

*** โปรโมชั่น...สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส *** 
(บินเข้า – ออกเวนิส) 

เริ่มต้นที…่. 89,900 บาท  
(พิเศษ!! ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ) 

เวนิส – บรินดิซี ่– คาทาโคลอน – อิชเมียร ์– อิสตันบูล – ดูบรอฟนิค 
ราคาทัวร์ 89,900 บาท  : 18-27 เม.ย./ 25 เม.ย. – 3 พ.ค./ 9-18 พ.ค. / 16 – 25 พ.ค. 
ราคาทัวร์ 93,900 บาท  : 11-20 เม.ย. 



 

 

10 วัน ล่องเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติค 
 

วันแรก กรุงเทพมหานคร 
 

20.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคาร
ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.45 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน  TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชั่วโมง) เพลิดเพลิน
กับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง  และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ําและอาหารเช้า  
ระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี  

 

วันท่ีสอง อิสตันบูล – เวนิส 
 

05.40 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเคร่ือง เที่ยวบิน TK1867 อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตันบูล  

08.00 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินเวนิส (VCE)โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส  
                   สายการบินมีบริการอาหารเช้าบนเคร่ือง (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) 
10.40 น. เดินทางถึงสนามบินเวนิส ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
13.30 น. นําท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเวนิส เพื่อขึ้นเรือ MSC Magnifica 
16.30 น. เรือออกจากท่าเทียบเรือมุ่งหน้าสู่ เมืองบารี ประเทศอิตาลี 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

 

วันท่ีสาม  บรนิดีซี่ (ประเทศอิตาลี) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนั่งเล่นใน
คลับ เลาจน์ หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายได้ตามใจชอบ  ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้า



 

 

ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่
ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสําราญ เช่น 
Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย
สไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระว่ายน้ํา, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness  : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
13.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่  เมืองบรินดิซี่  (ประเทศอิตาลี ) เมืองชายทะเล ที่มีความสําคัญด้านการค้าและวัฒนธรรมอีก

แห่งของอิตาลี เน่ืองจากเป็นเมื องที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอิตาลี ริมชายฝั่งทะเลแอนเดรียติก ซึ่งเปรียบเสมือน
ประตูสู่เส้นทางการค้ากับ กรีซ และ ประเทศในแถบภูมิภาคอาหรับ  จึงทําให้เมืองท่าแห่งนี้มีความสําตัญกับ
อิตาลีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นําท่านเที่ยวชมความงดงามของเมืองบรินดีซี่ โดยเร่ิมจากเขตเ มืองเก่า (Old 
Town) ซึ่งยังคงกลื่นอายความเจริญรุ่งเรืองในอดีต นําท่านเข้าชมความงดงาม ของโบสถ์บรินดีซี่  (Brindisi 
Cathedral) จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรูปกับเสาโรมันโบราณ  (Roman Columm) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การสิ้นสุดของ
ถนน VIA Appia จากกรุงโรมสู่ภาคตะวันตกของอิตาลีหรื อเมืองบรินดิซี่ จากนั้นนําท่านเที่ยวชมบริเวณจตุรัส
ดูโอโม (Piezza Duomo) ซึ่งประกอบด้วยหมู่อาคารยุค โบราณซึ่งยังคงสภาพสมบูรณ์  สะท้อนให้เห็นถึงความ
เจริญรุ่งเรืองของเมืองท่าแห่งนี้ในสมัยอดีต อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่าประทับใจตามอัธยาศัย  

 
17.00 น. นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบรินดีซี่ 
18.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือบรินดิซี เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือคาทาโคลอน ประเทศกรีซ 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ   
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

 



 

 

วันท่ีสี่ คาทาโคลอน - โอลิมเปีย (ประเทศกรีซ) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือคาทาโคลอน (Katakolon) เมืองชายทะเลเล็กๆ แต่มีชื่อเสียงในเร่ืองของท่าเรือที่

ทันสมัยของกรีซ และ แหล่งโบราณคดีที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกแห่งหน่ึงของกรีซ  สร้างขึ้นเมื่อ 776 ปีก่อน
คริสตกาล ซึ่งเป็นสถานที่จัดโอลิมปิกเกมส์เป็นที่แรกเพื่อเป็นเกียรติให้แก่เทพเจ้าโอลิมเปียเซอุส  นําท่าน เข้า
ชม วิหารโอลิมเปียนเซอุส (Temple of the Olympian Zeus) ซากโบราณสถานต่างๆ ที่มีอายุร่วม 1,500 – 2,500 
ปี ถือว่าคร้ังหนึ่งที่นี่คือสถานสักการะบูชา ที่มีความสําคัญมากกว่าวิหารกรีกอื่นใดทั้งหมดในสมัยนั้น  
อริสโตเติลได้กล่าวยกย่องความยิ่งใหญ่เท่าเทียมกับพีระมิด แห่งอิยิปต์ ปัจจุบันมีเสาแบบโครินเธียนเหลืออยู่
เพียง 15 ต้น จากเดิมทั้งหมดที่มีอยู่ 104 ต้น จากนั้นนําท่านชม พิพิธภัณฑ์โบราณคดี  (Archaeological 
Museum) พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุอันสําคัญในอดีตที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมี
ความสําคัญอย่างมาก ให้ท่านไ ด้สัมผัสสมบัติและความสําคัญของสิ่งต่างๆ ที่เก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์ อาทิเช่น 
ชิ้นส่วนจากวิหารต่างๆ, รูปปั้น ชิ้นส่วนสําคัญๆ ตามโบราณสถานที่ได้นํามาไว้ ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ซึ่งควรค่า
แก่การเก็บรักษา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สําคั ญมากแห่งหน่ึงของ
ประเทศกรีซ 

12.00 น. นําท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือคาทาโคลอน  
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
 อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย  
13.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือคาทาโคลอน เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรืออิชเมยีร์ ประเทศตุรกี 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ   
 หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
 

วันท่ีห้า  อิชเมียร ์(ประเทศตุรกี) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ณ ท่าเรืออิชเมียร ์(Izmir)  
09.30 น. นําท่านเดินทางสู่ เมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) ซึ่งเป็นเมืองอาณาจักรโรมัน (ต่อมาหลังจากยุคกรีก ) ที่มี

ขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียในสมัยนั้น   ในอดีตเอฟฟิซุสเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของโรมันในคาบสมุทรอนาโต
เลีย เป็นศูนย์กลางการค้า การค มนาคม ตั้งอยู่ริมทะเล   จนได้รับการกําหนดให้เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของ
อาณาจักรโรมัน เมืองเอฟฟิซุสมีประวัติศาสตร์ยาวนานต้ังแต่ยุคกรีกโบราณ  ซากเมืองที่เห็นในปัจจุบันมีความ



 

 

สมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก  อาจจะเป็นรองแค่ ปอมเปอี เท่านั้น นําท่านเข้าชม  ห้องอาบน้ําแบบโรมัน
โบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอนํ้าให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันน้ี  นําท่านชม วิหารแห่ง
จักรพรรดิเฮเดรียน  (Temple of Hadrian) ซึ่งเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่อีกองค์หนึ่งของ โรมัน ความโดดเด่นของ
วิหารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก  ด้านหน้าสร้างเป็นเสา โครินเธียน 4 ต้น คู่กลางรองรับโค้งครึ่ง
วงกลมที่เรียงอย่างสวยงาม  โค้งด้านหลังมีภาพแกะสลักเป็นรูปนางเมดูซ่า  หัวเป็นงู นําชมอาคารที่โดดเด่น
ที่สุดจนเป็นสัญลักษณ์ของเอฟฟิซุสคือ หอสมุดเซลซุส  (Library of Celsus) เป็นอาคารสองชั้น  ด้านหน้าหัน
หน้าไปทางทิศตะวันออกเพื่อรับแสงสว่างยามเช้ า ห้องสมุดนี้สร้างขึ้นในราวปี  ค.ศ. 114 โดย ทิเบเรียส จูเลียส 
อกีลา (Julius Aquila) เพื่ออุทิศให้เป็นอนุสรณ์แด่พ่อของท่านซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีของโรมันที่ปกครอง
แคว้นเอเชียไมเนอร์ ด้านหน้ามีรูปปั้นของเทพี 4 องค์ ได้แก่ Sophia (เทพีแห่งปัญญา), Arete (เทพีแห่งความดี), 
Ennoia (เทพีแห่งความคิด ), Episteme (เทพีแห่งความรู้ ) จากนั้นนําท่านเข้าชมสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ในเอฟฟิซุสคือ     โรงละคร  (Great Theatre) ซึ่งสร้างโดยการสกัดไหล่เขาให้เป็นที่นั่ง  สามารถบรรจุคนได้ถึง 
25,000 คน คิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น  เดิมสร้างตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ  โรมันมาปรับปรุง
ซ่อมแซมให้ยิ่งใหญ่มากขึ้น ได้ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่
และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ถูกค้นพบอย่างปาฏิหารย์ โดยแม่ชีตาบอด ชาวเยอรมันชื่อ แอนนา  แคเทอรีน 
เอมเมอริช (Anna Catherine Emmerich, ค.ศ. 1774-1824) ได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้ใ นหนังสืออย่างละเอียด
ราวกับเห็นด้วยตาตนเอง  เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะค้นหาบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค .ศ. 1891 
ปัจจุบันบ้านพระแม่มารีได้รับการบูรณะเป็นบ้านอิฐชั้นเดียว  ภายในมีรูปปั้นของพระแม่มารี  ซึ่ง  พระ
สันตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ที่ 16 ได้เคยเสด็จเยือน ที่นี่ บริเวณด้านนอกของบ้าน มีก๊อกน้ําสามก๊อกที่เชื่อว่าเป็น
ก๊อกน้ําที่มีความศักดิ์สิทธิ์ แทนความเชื่อในเร่ือง สุขภาพ ความร่ํารวย และความรัก  ถัดจากก๊อกน้ําเป็น  กําแพง
อธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อว่าหากต้องการให้สิ่งที่ปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผ้าฝ้ายแล้วนําไปผูกไว้ แล้ว
อธิษฐาน  

 

14.00 นําท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรืออิชเมียร์ เพ่ือกลับสู่เรือสําราญ 
15.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรืออิชเมียร์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรืออิสตันบูล ประเทศตุรกี 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ   
 หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

http://cherokee.exteen.com/20080325/1-pompeii


 

 

 
 

วันท่ีหก  อิสตันบูล (ประเทศตุรกี) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
07.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองอิสตันบูล (ประเทศตุรกี) 
08.00 น. นําท่านชมสนามแข่งม้าของชาวโรมัน หรือ “ฮิปโปโดรม” (Hippodrome) หรือจัตุรัสสุลต่านอาห์เมต  สร้างขึ้น

ในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพื่อใช้เป็นที่จัดแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของ
จักรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดมได้รับการขยายให้กว้างขึ้น ตรงกลางเป็นที่ตั้งแสดงประติมากรรมต่างๆ     
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโ บราณ ในสมัยออตโตมันสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่จัดงานพิธี แต่ในปัจจุบัน
เหลือเพียงพื้นที่ลานด้านหน้ามัสยิสสุลต่านอะห์เมตซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาโอเบลิกส์ 3 ต้นคือ เสาที่สร้างในอียิปต์  
เพื่อถวายแก่ ฟาโรห์ตุตโมซิสที่ 3 ถูกนํากลับมาไว้ที่อิสตันบูล เสาต้นที่สองคือ เสางู  และเสาต้นที่สามคือ          
เสาคอนสแตนตินที่ 7  จากนั้นนําท่านเข้าชม สุเหร่าสีน้ําเงิน (Blue Mosque) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสุลต่านอะห์
เมตที่ 1 ซึ่งมีพระประสงค์ที่จะสร้างมัสยิดของจักรวรรดิออตโตมันให้มีความงดงามและยิ่งใหญ่กว่า โบสถ์
เซนต์โซเฟีย (St. Sophia) ของจักรวรรดิ ไบแซนไทน์ให้ได้ โดยสุเหร่าแห่งนี้สร้างประจันหน้ากับโบสถ์เซนต์
โซเฟีย อย่างไรก็ตาม โบสถ์เซนต์โซเฟีย ก็ยังคงเป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตุรกีจวบจนปัจจุบัน นําท่าน
เข้าชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (ST. Sophia) ซึ่งเป็นศิลปะแบบไบเซนไทม์ ได้รับการยกย่องให้เป็น  1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ  สร้างขึ้นสมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน ของจักรวรรดิไบแซนไทน์ เดิมใช้เป็น
โบสถ์คริสต์   แต่หลังจากจักรวรรดิออตโตมันเข้ามาปกครองจึงได้เปลี่ยนโบสถ์ดังกล่าวมาเป็นมัสยิส แต่ได้
เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในสมัย เคมาล อะตาเตร์ิก ห ลังจากที่เป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์เป็นเวลา
กว่า 916 ปี และเป็นมัสยิสของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามและ
ความยิ่งใหญ่ ภายในมีภาพประดับโมเสกทองที่สมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของจักรพรรดิ
คอนสแตนตินที่มีต่อคริสต์ศาสนา จ ากนั้นนําท่านชมความยิ่งใหญ่ของสิ่งก่อสร้างของชาวโรมันในอดีต อ่าง
เก็บน้ําใต้ดินเยเรบาตัน (Underground Cistern) ซึ่งเป็นอุโมงค์เก็บน้ําที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอิสตันบูล สามารถ



 

 

เก็บน้ําได้มากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศวรรษที่ 6 ภายในอุโมงค์  มีเสากรีกต้นสูงใหญ่ค้ํา
เรียงรายเป็นแถวถึง 336 ต้น และมีเสาต้นที่เด่นมากคือ เสาเมดูซ่า  อิสระให้ท่านถ่ายรูปและชมความงามใต้ดิน
ของอุโมงค์เก็บน้ําขนาดใหญ่ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย 
 

บ่าย นําท่าน เข้าชมพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซึ่งสร้างขึ้นในส มัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 หรือ เมห์เมตผู้
พิชิต ภายหลังที่ทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเบิลหรืออิสตันบูลในปัจจุบันได้แล้ว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้
เมืองนี้เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมัน จึงโปรดให้มีการสร้างพระราชวังนี้ขึ้นเป็นที่ประทับอย่างถาวร 
พระราชวังทอปกาปึนี้มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กินเนื้อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วยกําแพงสูงตาม
แนวฝั่งทะเลมาร์มารา ภายในพระราชวังประกอบด้วยตําหนักน้อยใหญ่ พลับพลา พระคลังมหาสมบัติ มัสยิส 
หอพัก โรงเรียน ฯลฯ ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล้ํา
ค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเคร่ืองทรง
ของสุลต่านในแต่ละยุคสมัย ได้เวลานําท่านสู่ย่านการค้าชื่อดัง “แกรนด์บาร์ซาร”์ ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ที่สร้างใน
สมัยกลาง ค .ศ. 15 เป็นตลาดค้าพรมและทองที่ใหญ่ที่ สุดของตุรกี มีร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน  ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงของตุรกีอย่างจุใจ เช่น โคมไฟ, ของฝาก, ผ้าพันคอ, ฯลฯ 

 

15.30 น. นําท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรืออิสตันบูล 
16.30 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรืออิสตันบูล เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือดูบรอฟนิค ประเทศโครเอเชยี 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ   
 หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
 

วันท่ีเจ็ด AT SEA 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ   
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมายตลอดกาลเดินทาง 



 

 

 
 
 
 
 
 
  

วันท่ีแปด ดูบรอฟนิค (ประเทศโครเอเชีย) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือดูบรอฟนิค (Dubrovnik) เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศโครเอเชีย พรมแดน

ติดต่อกับประเทศ บอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า มีฉายาว่าเป็น “ไข่มุกแห่งทะเล  เอเดรียติก ” เป็นเมืองที่สวยงาม
อันดับต้นๆของโลก แต่ถูกทําลายเสียหายไปมากจากทหารยูโกสลาฟ ปี ค.ศ. 1995 ยูเนสโกและสหภาพยุโรป
ได้ร่วมบูรณะซ่อมแซมเมืองขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบันกลับมาสวยงามอีกครั้ง และมี การส่งเสริมให้
เป็นมรดกโลกอีกเมืองหน่ึง  นําท่านเข้าชม พระราชวังเรคเตอร์ (Rector’s Palace) ศูนย์กลางการบริหารเมือง  
ดูบรอฟนิคในอดีต  ที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีก-โรมัน  และต่อเน่ืองมาถึงยุคสมัยของเวนิส 

 

13.00 น. นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือดูบรอฟนิค  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  
14.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือดูบรอฟนิค เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเวนิส ประเทศอิตาลี 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ   
 วันน้ีจะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ให้ท่านได้แต่งตัวสวยงามร่วมงานเลี้ยงในค่ําคืนนี้ 

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
หมายเหต ุก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่ําวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ  ซึ่งเป็นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋าลงจาก
เรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง  โดยแยกข้ าวของเคร่ืองใช้ที่จําเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก  เพราะ
เจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก  และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ  จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็ค



 

 

ก่อนทําการชําระในวันรุ่งขึ้น  สําหรับท่านที่ต้องการชําระผ่านบัตรเครดิต  ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่า ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่
ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ 
 

วันท่ีเก้า เวนิส  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือเวนิส 

นําท่านรับกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงจากเรือ พร้อมทําการเชคเอาท์จากเรือ 
นําท่านลงเรือเพื่อเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice) เมืองที่ไม่มีรถวิ่งเข้าถึงได้ นําท่านชมเมืองเวนิส  เมืองหลวง
ของแคว้นเวเนโต เมืองสุดยอดแห่งความโรแมนติก  เวนิสถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆจํานวนมากเข้า
ด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลเอเดรี ยติก  เป็นเมืองท่าโบราณและเป็นเมืองที่ใช้
คลองในการคมนาคมมากที่สุด  โดดเด่นด้วยบ้านเรือนริมน้ําและเรือกอนโดลาอันน่าหลงใหล เมืองเวนิสได้รับ
ฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก (Queen of the Adriatic), เมืองแห่งสายน้ํา (City of Water), เมืองแห่งสะพาน 
(City of Bridges), และ เมืองแห่งแสงสว่าง (The City of Light) นําท่านชมเมืองเวนิซ  เมืองในฝันของ
นักท่องเที่ยวหลายๆ คน นํา ท่านชมความสวยงามของ จัตุรัสซานมาร์โค (Piazza San Marco) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น
จัตุรัสที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลี รอบๆจัตุรัสมีอ าคารที่สําคัญสองแห่งคือ หอระฆัง และหอนาฬิกา ผ่านชม 
วังดูคาเล (Palazzo Ducale) หรือ วังดอจ (Doge Palace) อันเป็นที่ประทับของผู้ปกครองเวนิส ซึ่งเรียกว่า ดอจ  
ถูกก่อสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 แต่ได้รับการตกแต่งและก่อสร้างเพิ่มเติมหลายคร้ัง รูปโฉมด้านนอกใน
ปัจจุบนัเป็นผลงานจากศตวรรษที่ 19 ในศิลปะแบบโกธิค ได้รับการตกแต่งด้วยหินอ่อนสีชมพูจากเมืองเวโรน า 
ภายในตกแต่งด้วยศิลปะหลายยุคสมัย แบ่งเป็นห้องต่างๆ มากมาย ประดับด้วยภาพวาดโดยศิลปินเวนิสหลาย
ราย จากนั้นนําท่านชมและถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์มาร์ค (Saint Mark’s Basilica) โบสถ์สมัย ไบเซนไทน์ ที่
ประดับประดาทั้งภายนอกและภายในด้วยรูปปั้นชดช้อย โมเสคและทองคํา รวมถึงศิลปะการออกแบบอันโดด
เด่นจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของอํานาจและความมั่งคั่งของเวนิส และได้รับการขนานนามว่า มหาวิหารทองคํา 
อิสระให้ท่านถ่ายภาพรอบๆจัตุรัสและริมฝั่งน้ํา หรือท่านสามารถเลือกนั่งจิบกาแฟเพื่อด่ืมด่ําบรรยากาศสุนทรีย์
ที่ร้านกาแฟชื่อดังพร้อมฟังดนตรีคลาสสิก หรือช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึก หรือสินค้าแบรนด์เนมซึ่งมีให้เลือกซื้อ
มากมาย เช่น HERMES, GUCCI, PRADA, CHANEL, DIOR, LOUIS VUITTON, TODS และสินค้าแบรนด์
อ่ืนๆอีกมากมายย  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

บ่าย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งต่อตามอัธยาศัย หรือท่านสามารถเดินชมความสวยงามของเมืองเวนิส  ไม่ว่าจะ



 

 

เลือกใช้บริการน่ังเรือกอนโดล่า หรือถ่ายรูปตามมุมสวยต่างๆ สําหรับท่านที่ต้องการน่ังพักผ่อน ท่านสามารถ
เลือกนั่งจิบกาแฟชมบรรยากาศของเมืองอันสวยงามนี้ได้ตามร้านกาแฟในตรอกซอกซอยต่างๆมากมาย 

 

 
15.30 น. นําท่านเดินทางกลับสู่สนามบินเวนิส เพื่อเชคอิน และ ทํา Tax Refund 
19.20 น. ออกเดินทางจากเวนิสกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK1870 (ใช้เวลาบิน 2.30 ชั่วโมง)       
22.45 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล เพื่อเปลี่ยนเคร่ือง 
 

วันท่ีสิบ อิสตันบูล - กรุงเทพมหานคร 
 

00.40 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.40 ชั่วโมง)  
สายการบินมีบริการอาหาร 2 มื้อคือ อาหารค่ําและอาหารเช้า 

14.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (Bon Voyage) 

ประเภทห้องพัก 
 

 ห้องพักด้านนอกแบบมีระเบียง (Outside Cabin with balcony) 

 
 
เตียงมีให้เลือกสองแบบ แบบเตียงคู่หรือเตียงเด่ียว ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ ห้องน้ําแบบฝักบัว โทรทัศน์ โทรศัพท์  
อินเตอร์เน็ต* มินิบาร ์* (* มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) เคร่ืองเป่าผม มีระเบียง ชมวิวทะเล ขนาดพื้นที่ประมาณ 18 ตารางเมตร 

 
 ห้องพักฝั่งด้านใน (Inside cabin) 



 

 

 
 
เตียงมีให้เลือกสองแบบ แบบเตียงคู่หรือเตียงเดียว ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ ห้องน้ําแบบฝักบัว โทรทัศน์ โทรศัพท์   
อินเตอร์เน็ต* มินิบาร ์* (* มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)  เคร่ืองเป่าผม ขนาดพื้นที่ประมาณ 16 ตารางเมต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10 วัน ล่องเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติค (MSC Magnifica) 
TOUR CODE :  CR151505MZ 

ราคาทัวร์ 89,900 บาท  : 18-27 เม.ย./ 25 เม.ย. – 3 พ.ค./ 9-18 พ.ค. / 16 – 25 พ.ค. 
ราคาทัวร์ 93,900 บาท  : 11-20 เม.ย. 

 

อัตราค่าบริการ เม.ย. / พ.ค. 2558 11 – 20 เม.ย. 

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่ INSIDE) ท่านละ 89,900 93,900 

อัพเกรดเป็นห้องพักแบบมีระเบียง (BALCONY) ท่านละ 10,000 10,000 

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ  25,000 25,000 

เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)   89,900 93,900 

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องเดียวกัน 3-4 ท่าน) ท่านละ 87,900 91,900 

เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  79,900 83,900 

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  76,900 80,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เร่ิมต้นท่ีท่านละ  
(ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อท่ีนั่ง confirm เท่านั้น) 

90,000 90,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง  
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 22 กันยายน 2557) ** 

 

ข้อแนะนําและแจ้งเพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นต๋ัวกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้  
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น้ําหนักไม่เกิน 7 กก.  

 

โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสําราญ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ,  
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 



 

 

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ 
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อัตรานี้ไม่รวมถึง 
 ค่าวีซ่าเชงเก้นอิตาลี 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 16 ยูโร) 
 ค่าบริการเรือ (Service Fee) ท่านละ 8.5 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน เท่ากับ 59.50 ยูโร) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

การชําระเงิน งวดที่ 1 : สํารองที่นั่งจ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ชําระส่วนที่เหลือ 45 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลิก 

* 60 วันก่อนเดินทาง หักมัดจํา  
* ภายใน 60 วันก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามจริง 
หมายเหตุ :  
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่ํากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้เดินท างทราบ

ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคํานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด 

 เน่ืองจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถ ที่จะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธ หรือ สละสิทธิ์ ในการใช้บริการ ที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้น ท่านได้ทําการตกลง ห รือ แจ้งให้
ทราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระ มาแล้ว  หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ  

 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หาก



 

 

ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติ  นักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 
 
 
 

 
ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป -กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ  

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กําหนด  ซึ่งทางบริษัทฯ  ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  
และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทา ง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว  ผู้เดินทางต้องรอ  Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเคร่ืองบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น) 

 ท่านที่จะออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่า
ทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้น
ยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศได้  

 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนําติดตัวขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทําการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเคร่ืองได้ 
และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน  คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสาร

ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของ



 

 

สายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ําหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 
 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึ้นเคร่ืองได้  ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง  

( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) 
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ตํ่ากว่ามาตราฐาน

ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ําหนัก
ส่วนที่เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

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

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) ซึ่งอยู่ในความความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยใน
กรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการ
บินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ําหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่
ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชย
ค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศอิตาล ี
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทําการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ 
เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยื่นในสมัยก่อน ) 
 

1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้ ) 

ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)  
3. สําเนาบัตรประชาชน  
4. สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย) 
5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. สําเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คํานําหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. สําเนาใบมรณะบัตร  
8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)  
9. กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ:์ (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม)่ ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอ

เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอเท่านั้น และให้

ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอเท่านั้น และให้

ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)   
10. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตําแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน  
- กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  



 

 

- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากําลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา  

11. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ท้ัง Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เล่มเดียวกัน) 
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มอีายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันท่ีจะยื่นวีซ่า 
- สําเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนท่ีจะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ํากว่า 100,000 บาทต่อ

การรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 7 วันก่อนย่ืนวีซ่า) 
 

************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น ************** 
 

หมายเหต ุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไป
เป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสําเนาสมุด
บัญช ี

 

- บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย 
หากต้องการใช้บัญชีฝากประจํา ต้องเตรียมดังนี ้
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชใีห้ครบถว้น มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไม่ต่ํากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหต ุหากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุ

ชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย)  
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน  เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่า

เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน 
 

กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2  

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา) 



 

 

แบบฟอร์มการส ารองที่นั่ง  
10 วัน ล่องเรือทะเลเอเจ้ียน & เอเดรียติค (MSC Magnifica) 

เวนิส – บรินดิซี ่– คาทาโคลอน – อิชเมียร ์– อิสตันบูล – ดูบรอฟนิค 
TOUR CODE :  CR151505MZ 

ราคาทัวร์ 93,900 บาท  11-20 เม.ย. 
ราคาทัวร์ 89,900 บาท   18-27 เม.ย.  25 เม.ย. - 3พ.ค.    9-18 พ.ค. 
     16-25 พ.ค. 
 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) เบอร์โทรศัพท์ ห้องพัก 
(INSIDE/ 

BALCONY) 

เลขที ่
สะสมไมล์ 

อาหาร 
(หากแพ้อาหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตที่ท่านเคยสแกน
ลายนิ้วมือในการย่ืน 

วีซ่าเชงเก้น (กรุณาระบุ) 
(หลังวันท่ี 14 พ.ย. 2556) 

       

       

       

       

       

       

หมายเหตุ : ประเทศอังกฤษ ไม่จัดว่า เป็นการทําวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น 
(รบกวนใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าด้วยนะค่ะ เนื่องจากต้องกรอกข้อมูลในการย่ืนวีซ่า ) 

ช่ือผู้ส ารองที่นั่ง............................................................... โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อีเมล์............................................................ 

*** กรุณาส่งแฟกซ์แบบฟอร์มส ารองท่ีนั่ง และ ส าเนาพาสปอร์ตลูกค้า มาที่ แฟกซ์ 02 428 2125 *** 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ : โทร 02 428 2114 


