
 

 

10 วัน ล่องเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติค 
MSC Lirica  

TOUR CODE :  CR151506MZ 
 

เมษายน – สิงหาคม 2558 
บินเข้า-ออก เวนิส 

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

เวนิส – สปริท – ซานโตรินี่ – มิโคนอส – ดูบรอฟนิค – แอนโคน่า – เวนิส 

24 เม.ย. – 3 พ.ค. / 1-10 พ.ค. / 15 -24 พ.ค. / 7-16 ส.ค. 
 

พิเศษ... จองและช าระมัดจ า ภายใน 31 ตุลาคม 2557 อัพเกรดห้องมีหน้าต่างฟร!ี!!! 



 

 

10 วัน ล่องเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติค 
วันแรก กรุงเทพมหานคร 
 

23.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน T (แถว T 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10  
 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ส (EK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  

 

วันท่ีสอง ดูไบ - เวนิส 
 

02.35 ออกเดินทางสู่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต ส์ โดยเที่ยวบิน  EK 371 (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง) 
เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลาย ผ่าน จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง  และสายการบินฯมีบริการ อาหารค่ํา  ระหว่าง
เที่ยวบินสู่ มหานครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

05.45 น. เดินทางถึงนครดูไบแวะเปลี่ยนเคร่ือง เที่ยวบิน  EK097 อิสระให้ท่าน ได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอ ดภาษีภายใน
สนามบินดูไบ ซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย 

09.50 น.  ออกเดินทางจาก สนามบินดูไบ (DXB) สู่สนามบินเวนิส (VCE) โดยสายการบินเอมิเรต ส์ แอร์ไลน์ส บริการ
อาหารเช้าบนเคร่ืองบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชม.) 

14.05 น. เดินทางถึงเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  
 นําท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเวนิส เพื่อขึ้นเรือ MSC Lirica 
17.00 น. เรือออกจากท่าเทียบเรือมุ่งหน้าสู่ เมืองสปริท ประเทศโครเอเชีย 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

 

วันท่ีสาม สปริท (ประเทศ โครเอเชีย) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ เมืองสปริท (ประเทศโครเอเชีย) 
09.00 น. นําท่านเดินทางสู่ เมืองโทรเกียร์ (Trogir) (ระยะทาง 28 กม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที)  เมืองขนาดเล็กบนเกาะที่

ตั้งอยู่เกือบชิดกับแผ่นดินใหญ่ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุคอารยธรรมกรีกโรมันเมื่อ 380 ปีก่อนคริสตกาล 
และได้ พัฒนาบ้านเรือนตามผู้ปกครองแต่ละยุคสมัย ยุคการปกครองของอาณาจักรเวนิส ได้รับอิทธิพลจาก



 

 

ศิลปะสไตล์เรเนซองค์และบาโร๊ค สามารถเห็นอาคารบ้านเรือน  โบสถ์ สถานที่สําคัญต่างๆ ที่สร้างขึ้นในแบบ
ศิลปะดังกล่าว สถาปัตยกรรมเหล่านี้ถูกดูแลอย่างดีตกทอดมาถึงปัจจุบัน ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนใ ห้
เมืองโทรเกียร์เป็นมรดกโลกในปี 1997 นําท่านชม เขตเมืองเก่า  สัมผัสอาคาร บ้านเรือน ที่ได้รับอิทธิพลจาก
สถาปัตยกรรมกรีกและโรมันโบราณ เช่น ประตูเมือง “Kopnena Vrata” ซึ่งได้บูรณะขึ้นใหม่ในสมัยศตวรรษที่ 
16 นําท่านแวะถ่ายรูปกับ “มหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ ” ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสิบปี  
จุดเด่นของมหาวิหารแห่งนี้คือประตูทางเข้าที่แกะสลักเป็นเร่ืองรา วต่างๆ อย่างวิจิตรตระการตา นําท่านแวะ
ถ่ายรูปกับหอนาฬิกา (Foggia And Of Clock Tower) ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ชมจัตุรัสภายในบริเวณเมือง
เก่า แวะถ่ายรูปกับ  ป้อมเซนต์มาร์ค  ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค .ศ. 1430 ตั้งตระหง่านอยู่ริมชายฝั่งทะลเอเดรียติก  ใน
อดีตใช้เป็นกําแพงป้องกันภัยจากข้าศึกที่เข้ามารุกรานทางทะเล  

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  

บ่าย นําท่านเดินเล่นใน“เมืองสปลิท (Split)” เมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากซาเกรบ ซึ่งอยู่ในแคว้นดัลเมเชีย  อัน
เป็นต้นกําเนิดของสุนัขพันธุ์ดัลมาเชี่ยนที่โด่งดัง นําท่าน เที่ยวชมเมื องสปริท  ที่สร้างรายล้อมพระราชวังดิโอ
คลีเธี่ยน ประกอบด้วย ศาลาว่าการเมืองสไตล์     เรเนซองค์ สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือน
เก่าแก่ต่างๆ ชมย่าน People Square ศูนย์กลางทางธุรกิจและการบริหาร นําท่าน เข้าชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน  
(Diocletian Palace) องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค .ศ.1979 สร้างขึ้นจาก
พระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ยน แห่งโรมัน ซึ่งต้องการสร้างพระราชวังสําหรับบั้นปลายชีวิตของ
พระองค์  หลังจากสละบัลลังก์ ภายในพระราชวังประกอบด้วย วิหารจูปิเตอร์ สุสานใต้ดินที่มีชื่อเสี ยง 
(Catacombas) และวิหารต่างๆ นําท่านชมห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ  ชมลานกว้าง 
(Peristyle) ซึ่งล้อมด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตร 
สวยงาม ชมยอดระฆังแห่งวิหาร The Cathedral Belfry แท่นบูชาของเซนต์โดมินัส  และเซนต์สตาดิอุส ซึ่งอยู่
ภายในวิหาร  

17.00 น. นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือสปริท ประเทศโครเอเชีย 
18.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือสปริท เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือเกาะซานโตรินี่ 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ   
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
 

วันท่ีสี่ AT SEA 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 



 

 

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน
คลับ เลาจน์ หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําร าญมากมายได้ตามใจชอบ  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 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ   
 หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
 

วันท่ีห้า  ซานโตริน่ี – มิโคนอส (ประเทศกรีซ) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือซานโตรินี่ (Santorini) นําท่านเดินทางสู่เกาะซานโตรินี่ โดยลงเรือเล็กเทนเดอร์โบทที่

ทางเรือจัดเตรียมไว้ให้ (เน่ืองจากเรือสําราญมีขนาดใหญ่ต้องจอดกลางทะเล ) ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์
นั่งเรือเข้าสู่ท่าเทียบเรือ เกาะซานโตรินี่ เกาะในฝันของหลายคนที่ผู้คนทั่วโลกต่างใฝ่ฝันจะได้มาเยือนสักครั้ง
หนึ่ง เกาะนี้ถือว่าเป็นหัวใจของเกาะทั้งหลายในกรีซ เป็นเกาะที่ได้รับการยกย่องให้เป็น ราชินีแห่งหมู่เกาะ    
ไซคลาติส  เพราะทั่วโลกต่างชื่นชมในทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตาข องเกาะภูเขาไฟแห่งนี้ ที่เกิดจากการระเบิด
ของภูเขาไฟ  1450 ปีก่อนคริสตกาล จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ทางเหนือของเกาะเพื่อชม  หมู่บ้านเอีย             



 

 

(Oia Village)  ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของเกาะนี้ มีความสวยงามตามแบบฉบับของจินตนาการถึงเกาะในกรีซ 
บ้านสีขาวและยอดโบสถ์ทรงโดมที่รายล้อมด้วยสีฟ้าสดจากทุกทิศไม่ว่าจะเป็นทะเล ท้องฟ้า หรือแม้แต่กรอบ
ประตูหน้าต่างสีสันสดใส เป็นศูนย์กลางการค้าที่เก่าแก่ มีคฤหาสน์หรูหราเป็นพยานถึงความมั่งคั่งของชาวเรือ
ที่อาศัยอยู่ที่นี่ลดหลั่นไล่ระดับตามหน้าผาสูงชัน โบสถ์ทาสีขาวสะอาดตา อิสระให้ท่ านได้ช้อปปิ้ง และ
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 

 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองฟิร่า (Fira) เมืองหลวงของซานโตรินี่  ซึ่งออกเสียงได้อีกอย่างว่า  ธีรา (Thira) นํา
ท่านสู่ตลาดสินค้าพื้นเมือง ที่มีสินค้าหลากหลายทั้งของที่ระลึก ที่ล้วนนํามาวางจําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว
เป็นถนนทอ ดยาวริมผา สามารถมองเห็นเรือสําราญที่จอดอยู่กลางทะเลเบื้องล่าง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ
ความสวยงามของเกาะซานโตรินี่ หรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีวางจําหน่าย แบ่งเป็นซอกซอยมากมาย 

 

13.00 น. นําท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือซานโตรินี่ สัมผัสประสบการณ์การนั่งกระเช้าไฟฟ้าลงจากริมผาของเกาะ 
 จากนั้นนําท่านนั่งเรือเล็กเทนเดอร์โบ๊ทเพื่อกลับสู่เรือสําราญ  
 

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
 

15.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือซานโตรินี่ เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือมิโครนอส (ประเทศกรีซ) 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  
 หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
 

20.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือมิโคนอส (ประเทศกรีซ) 
 นําท่านเที่ยวชมบรรยากาศ ยาม ค่ําคืน ของเกาะมิโคนอส ที่เรียกได้ว่า เกาะสวรรค์แห่งนักท่องราตรี นําท่าน

เดินทางสู่เกาะมิโคนอส (Mykonos) หนึ่งในหมู่เกาะไซคลาติส ที่สวยงาม นําท่านชม “SMALL VENICE” 
(MIKRI VENETIA) จุดที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดริมทะเลอีเจี้ยน ที่มีบรรยากาสคล้ายคลึงกับเมืองเวนิส ประเทศ
อิตาลี  มหัศจรรย์กับ WINDMILLS หรือกังหันกลางทะเลที่เรียกว่า KATO MYLOI  ที่ตั้งเรียงรายอยู่ริมชายฝั่ง
เป็นซิมโบลิกของภูมิปัญญาชาวบ้านเนื่องจากเกาะนี้มีคลื่นลมแรงเกือบตลอดปี นําท่านชม มิโคนอส ทาวน์ 
(Mykonos Town) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า โฮรา (CHORA) ที่มีความงดงามประกอบด้วยบ้านเรือนสีขาวทุกหลังตัด
กับโบสถ์ และท้องฟ้าระเบียงดอกไม้ที่รายรอบด้วยกลุ่มเรือหลากสีสัน อันเป็นภาพพื้นเมืองที่หาชมได้ยาก  

**เกาะมิโคนอส นั้นครบเคร่ืองด้วยแสงสีเสียง สถานบันเทิงยามค่ําคืนผับ, บาร์ ที่มีอยู่ทั่วทั้งเกาะ**** 
 



 

 

 
 

24.00 น. นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือมิโคนอส หากลูกค้าท่านใดอยากอยู่ท่องเที่ยวบนเกาะ สามารถใช้บริการ รถรับ-ส่งของ
ทางเรือได้ และ ท่านต้องขึ้นเรือ ก่อนเวลา 02.00 น. 

 
 
วันท่ีหก  เกาะมิโคนอส 
 

03.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือมิโคนอส เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือดูบลอฟนิค 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสําราญหรูตามตามอัธ ยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน
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 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ   
 หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
 
  

วันท่ีเจ็ด ดูบรอฟนิค (ประเทศโครเอเชีย) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน
คลับ เลาจน์ หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญ มากมายได้ตามใจชอบ  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 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
 

13.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือดูบรอฟนิค (Dubrovnik) เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศโครเอเชีย พรมแดน
ติดต่อกับประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า มีฉายาว่าเป็น “ไข่มุกแห่งทะเล  เอเดรียติก ” เป็นเมืองที่สวยงาม
อันดับต้นๆของโลก แต่ถูกทําลายเสียหายไปมากจากทหารยูโกสลาฟ ปี ค.ศ. 1995 ยูเนสโกและสหภาพยุโรป
ได้ร่วมบูรณะซ่อมแซมเมืองขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบันกลับมาสวยงามอีกครั้ง และมีการส่งเสริมให้
เป็นมรดกโลกอีกเมืองหน่ึง  นําท่านเข้าชม พระราชวังเรคเตอร์  (Rector’s Palace) ศูนย์กลางการบริหารเมือง  



 

 

ดูบรอฟนิคในอดีต  ที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีก-โรมัน  และต่อเน่ืองมาถึงยุคสมัยของเวนิส 

 

 

18.00 น. นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือดูบรอฟนิค  
19.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือดูบรอฟนิค เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเวนสิ ประเทศอิตาลี 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ   
  

วันท่ีแปด  แอนโคน่า (ประเทศอิตาลี) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน
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 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
 

13.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือแอนโคน่า (Ancona) 
14.00 น. นําท่านเที่ยวชม เมือง แอนโคน่า (Ancona) เมืองในแคว้นมาร์ช ของประเทศอิตาลี นําท่าน เข้าชม โบสถ์  ซาน ไซเรี ยโค  

(Cattedrale San Ciriaco) โบสถ์โรมันคาทอลิกประจําเมืองและมีความสําคัญมากของเมืองนี้ สร้างขึ้นใน สมัยศวรรษที่ 3 เป็น

โบสถ์ที่มีความเก่าแก่มาก  จากนั้นนําท่านสู่ เปียซ่า เดล เพิล เบสซิโต้ เด แอนโคน่า (Piazza del Plebiscito di Ancona) 
ซึ่งเป็นจตุรัสใจกลางเมือง นําท่านชมความงามของเมืองแอนโคน่า และ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าตาม ของ
ฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย 



 

 

 18.00 น. นําท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองแอนโคน่า 
19.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือแอนโคน่า เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือเวนิส  
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  
 วันน้ีจะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ให้ท่านได้แต่งตัวสวยงามร่วมงานเลี้ยงในค่ําคืนนี้ 
 หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

หมายเหตุ  ก่อนเรือกลับเทียบท่า ในค่ําวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ  ซึ่งเป็นตัวกําหนดลําดับการนํา
กระเป๋าลงจากเรือ  ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง  โดยแยกข้าวของเคร่ืองใช้ที่จําเป็นไว้ใน
กระเป๋าเดินทางใบเล็ก  เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก  และบัญชี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทําก ารชําระในวันรุ่งขึ้น  สําหรับท่านที่ต้องการชําระผ่านบัตร
เครดิต  ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดย
อัตโนมัต ิ
 

วันท่ีเก้า เวนิส  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือเวนิส 

นําท่านรับกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงจากเรือ พร้อมทําการเชคเอาท์จากเรือ 
นําท่านลงเรือเพื่อเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice) เมืองที่ไม่มีรถวิ่งเข้าถึงได้ นําท่านชมเมืองเวนิส  เมืองหลวง
ของแคว้นเวเนโต เมืองสุดยอดแห่งความโรแมนติก  เวนิสถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อ มเกาะเล็กๆจํานวนมากเข้า
ด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลเอเดรียติก  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) ซึ่งได้ชื่อว่า เป็น
จัตุรัสที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลี รอบๆจัตุรัสมีอาคารที่สําคัญสองแห่งคือ หอระฆัง และหอนาฬิกา ผ่านชม 
วังดูคาเล (Palazzo Ducale) หรือ วังดอจ (Doge Palace) อันเป็นที่ประทับของผู้ปกครองเวนิส ซึ่งเรียกว่า ดอจ  
ถูกก่อสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 แต่ได้รับการตกแต่งและก่อสร้างเพิ่มเติมหลายคร้ัง รูปโฉมด้านนอกใน
ปัจจบุันเป็นผลงานจากศตวรรษที่ 19 ในศิลปะแบบโกธิค ได้รับการตกแต่งด้วยหินอ่อนสีชมพูจากเมืองเวโรน า 
ภายในตกแต่งด้วยศิลปะหลายยุคสมัย แบ่งเป็นห้องต่างๆ มากมาย ประดับด้ วยภาพวาดโดยศิลปินเวนิสหลาย
ราย จากนั้นนําท่านชมและถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์มาร์ค (Saint Mark’s Basilica) โบสถ์สมัย ไบเซนไทน์ ที่



 

 

ประดับประดาทั้งภายนอกและภายในด้วยรูปปั้นชดช้อย โมเสคและทองคํา รวมถึงศิลปะการออกแบบอันโดด
เด่นจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของอํานาจและความมั่งคั่ งของเวนิส และได้รับการขนานนามว่า มหาวิหารทองคํา 
อิสระให้ท่านถ่ายภาพรอบๆจัตุรัสและริมฝั่งน้ํา หรือท่านสามารถเลือกนั่งจิบกาแฟเพื่อด่ืมด่ําบรรยากาศสุนทรีย์
ที่ร้านกาแฟชื่อดังพร้อมฟังดนตรีคลาสสิก หรือช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึก หรือสินค้าแบรนด์เนมซึ่งมีให้เลือกซื้อ
มากมาย เช่น HERMES, GUCCI, PRADA, CHANEL, DIOR, LOUIS VUITTON, TODS และสินค้าแบรนด์
อ่ืนๆอีกมากมายย  

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่สนามบินเวนิส 

 
 

15.30 น. นําท่านเดินทางกลับสู่สนามบินเวนิส เพื่อเชคอิน และ ทํา Tax Refund 
15.50 น. ออกเดินทางจากเวนิสกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK136 (ใช้เวลาบิน 6 ชั่วโมง)   สายการบินมีบริการ

อาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน 
23.35 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อเปลี่ยนเคร่ือง 
 

วันท่ีสิบ  ดูไบ - กรุงเทพมหานคร 
 

03.05 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ EK384 (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง)  
12.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (Bon Voyage) 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประเภทห้องพัก 
 

 ห้องพักด้านนอกแบบมีระเบียง (Suite Balcony) 

 
 
 ห้องพักด้านวิวหน้าต่าง (Ocean View) 

 
 

 ห้องพักด้านใน (Inside Cabin) 

 



 

 

10 วัน ล่องเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติค (MSC Lirica) 
TOUR CODE :  CR151506MZ 

24 เม.ย. – 3 พ.ค. / 1-10 พ.ค. / 15 -24 พ.ค. / 7-16 ส.ค. 
อัตราค่าบริการ พ.ค. 2558 

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่ INSIDE) ท่านละ 89,900 

อัพเกรดเป็นห้องพักแบบวิวหน้าต่าง (Ocean View) ท่านละ 8,000 

อัพเกรดเป็นห้องพักแบบมีระเบียง (Suite Balcony) ท่านละ  17,000 

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ  25,000 

เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)   89,900 

เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  79,900 

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  76,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เร่ิมต้นท่ีท่านละ  
(ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อท่ีนั่ง confirm เท่านั้น) 

90,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 5 กันยายน 2557) ** 

 

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

 

โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสําราญ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเอมิเรสต์ 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 8.50 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 ผู้เดินทางทราบ

ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุ จําเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด 

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

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัว ร์ที่ท่านชําระ มาแล้ว  หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ  

 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่ จะ ไม่รับผิดชอบ หาก



 

 

ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติ  นักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 
 
 
 
ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป -กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชําระ 

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กําหนด  ซึ่งทางบริษัทฯ  ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  
และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง  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 น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ตํ่ากว่ามาตราฐาน

ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายน้ําหนักส่วนเกิน 
 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 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศอิตาลี 
(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:์ (หากเด็กไม่ได้เดินทางพรอ้ม 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 ต้องเตรยีมดังนี ้
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชใีห้ครบถ้วน มอีายุไม่เกิน 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 ล่องเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติค (MSC Lirica) 

TOUR CODE :  CR151506MZ 
ราคาทัวร์ 89,900 บาท   24 เม.ย. – 3 พ.ค.    1-10 พ.ค.  

 15 -24 พ.ค.     7-16 ส.ค. 
พิเศษ... จองและช าระมัดจ า ภายใน 31 ตุลาคม 2557 อัพเกรดห้องมีหน้าต่างฟร!ี!!! 
 
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 


