
 

 

10 วัน ล่องเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติค 
MSC MUSICA 

TOUR CODE :  CR151507MZ 
 

พฤษภาคม – ตุลาคม 2558 
(บินเข้าเวนิส- บินออกมิลาน) 

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

 

เวนิส - บารี - คาทาโคลอน - ซานโตรินี่ - เอเธนส์ - คอร์ฟู – กอเตอร์ – เวนิส 

2-11 พ.ค. / 9-18 พ.ค. / 10-19 ต.ค. / 17-26 ต.ค. / 24 ต.ค. – 2 พ.ย. 58 
พิเศษ... จองและช าระมัดจ า ภายใน 31 ตุลาคม 2557 อัพเกรดห้องมีหน้าต่างฟร!ี!!! 



 

 

10 วัน ล่องเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติค MSC MUSICA 
 

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 ได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายใน
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 Musica 
17.00 น. เรือออกจากท่าเทียบเรือมุ่งหน้าสู่ เมืองบารี ประเทศอิตาลี 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

 

วันท่ีสาม บารี (ประเทศอิตาลี) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน
คลับ เลาจน์ หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายได้ตามใจชอบ  ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้า
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจ กรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่
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  เมือง บารี  (ประเ ทศอิตาลี ) เมืองที่อยู่ใกล้กับทะเลเอเดรียติก จนได้รับสมญานามว่า
“แคลิฟอร์เนียตอนใต้ของอิตาลี” เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้า เป็นศูนย์กลางการเดินเรือและ
ศูนย์กลางของอาณาจักรไบเซนไทน์ทางตอนใต้ของอิตาลี  เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนา เนื่องด้วย
เซนต์นิโคลัสมาจาริกแสวงบุญที่เมืองนี้  ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เมืองได้ถูกทําลายด้วยระเบิดไดนามิก  
และได้ทําการบูรณะสร้างเมืองขึ้นใหม่ ปัจจุบันจึงเห็นบ้านเรือนที่ทันสมัยอยู่เป็นจํานวนมาก  แต่ยังคงสามารถ
เห็นซากความเจริญในอดีตที่ยังคงเหลือไว้ นําท่านถ่ ายรูปกับป้อมปราการประจําเมือง (Fortress) ขนาดใหญ่
ของเมืองบารีที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการเข้ายึดครองจากการล่าอาณานิคมในสมัยก่อน จากนั้นนําท่านชม    
วิหารซานนิโคลัส (Basilica di San Nicola) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรําลึกถึงเซนต์นิโคลัส   ผู้อุปถัมภ์ของเมืองซึ่งเป็นผู้
ที่นําความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนามาให้ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลี  จากนั้นนําท่านเดินทางสู่  ถนนคนเดิน 
(Walking street) อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมบ้านเรือนและ สถาปัตยกรรมที่สวยงามของเมืองบารี ซึ่งตั้งอยู่ริม
ชายฝั่งทะเลเอเดรียติก หรือจะเลือกซื้อของฝากหรือสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย 

 

17.00 น. นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบารี 
18.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือบารี เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือคาทาโคลอน ประเทศกรีซ 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ   



 

 

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
 
 
 
 

วันท่ีสี่ คาทาโคลอน - โอลิมเปีย (ประเทศกรีซ) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
 

13.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือคาทาโคลอน (Katakolon) เมืองชายทะเลเล็กๆ แต่มีชื่อเสียงในเร่ืองของท่าเรือที่
ทันสมัยของกรีซ และ แหล่งโบราณคดีที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกแห่งหน่ึงของกรีซ  สร้างขึ้นเมื่อ 776 ปีก่อน
คริสตกาล ซึ่งเป็นสถานที่จัดโอลิมปิกเกมส์เป็นที่แรกเพื่อเป็นเกียรติให้แก่เทพเจ้าโอลิมเปียเซอุส  นํา ท่านเข้า
ชม วิหารโอลิมเปียนเซอุส (Temple of the Olympian Zeus) ซากโบราณสถานต่างๆ ที่มีอายุร่วม 1,500 – 2,500 
ปี ถือว่าคร้ังหนึ่งที่นี่คือสถานสักการะบูชา ที่มีความสําคัญมากกว่าวิหารกรีกอื่นใดทั้งหมดในสมัยนั้น  
อริสโตเติลได้กล่าวยกย่องความยิ่งใหญ่เท่าเทียมกับ พีระมิดแห่งอิยิปต์ ปัจจุบันมีเสาแบบโครินเธียนเหลืออยู่
เพียง 15 ต้น จากเดิมทั้งหมดที่มีอยู่ 104 ต้น จากนั้นนําท่านชม พิพิธภัณฑ์โบราณคดี  (Archaeological 
Museum) พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุอันสําคัญในอดีตที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมี
ความสําคัญอย่างมาก ใ ห้ท่านได้สัมผัสสมบัติและความสําคัญของสิ่งต่างๆ ที่เก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์ อาทิเช่น 
ชิ้นส่วนจากวิหารต่างๆ, รูปปั้น ชิ้นส่วนสําคัญๆ ตามโบราณสถานที่ได้นํามาไว้ ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ซึ่งควรค่า
แก่การเก็บรักษา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ที่สําคัญมากแห่งหนึ่งของ
ประเทศกรีซ 

 

17.30 น. นําท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือคาทาโคลอน  
19.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือคาทาโคลอน เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือซานโตรินี่ ประเทศกรีซ 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ   
 หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
 

วันท่ีห้า  ซานโตริน่ี (ประเทศกรีซ) 
 



 

 

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

ทางเรือจัดเตรียมไว้ ให้ (เน่ืองจากเรือสําราญมีขนาดใหญ่ต้องจอดกลางทะเล ) ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์
นั่งเรือเข้าสู่ท่าเทียบเรือ เกาะซานโตรินี่ เกาะในฝันของหลายคนที่ผู้คนทั่วโลกต่างใฝ่ฝันจะได้มาเยือนสักครั้ง
หนึ่ง เกาะนี้ถือว่าเป็นหัวใจของเกาะทั้งหลายในกรีซ เป็นเกาะที่ได้รับการยกย่ องให้เป็น ราชินีแห่งหมู่เกาะ    
ไซคลาติส  เพราะทั่วโลกต่างชื่นชมในทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตาของเกาะภูเขาไฟแห่งนี้ ที่เกิดจากการระเบิด
ของภูเขาไฟ  1450 ปีก่อนคริสตกาล จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ทางเหนือของเกาะเพื่อชม  หมู่บ้านเอีย             
(Oia Village)  ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของเกาะนี้ มีความสวยงามตามแบบฉบับของจินตนาการถึงเกาะในกรีซ 
บ้านสีขาวและยอดโบสถ์ทรงโดมที่รายล้อมด้วยสีฟ้าสดจากทุกทิศไม่ว่าจะเป็นทะเล ท้องฟ้า หรือแม้แต่กรอบ
ประตูหน้าต่างสีสันสดใส เป็นศูนย์กลางการค้าที่เก่าแก่ มีคฤหาสน์หรูหราเป็นพยานถึงความมั่งคั่ งของชาวเรือ
ที่อาศัยอยู่ที่นี่ลดหลั่นไล่ระดับตามหน้าผาสูงชัน โบสถ์ทาสีขาวสะอาดตา ภายในหมู่บ้านเป็นตรอกซอกซอย
เล็กๆ ที่สามารถเดินชมวิวหรือเลือกซื้อสินค้างานฝีมือมากมาย  อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง และถ่ายภาพเป็นที่
ระลึก 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่  เมืองฟิร่า (Fira) เมืองหลวงของซานโตรินี่  ซึ่งออกเสียงได้อีกอย่างว่า  ธีรา (Thira) นําท่านสู่
ตลาดสินค้าพื้นเมือง ที่มีสินค้าหลากหลายทั้งของที่ระลึก ที่ล้วนนํามาวางจําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวเป็นถนน
ทอดยาวริมผา สามารถมองเห็นเรือสําราญที่จอดอยู่กลางทะเลเบื้องล่าง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงาม
ของเกาะซานโตรินี่ หรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีวางจําหน่าย แบ่งเป็นซอกซอยมากมาย 

 

16.00 น. นําท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือซานโตรินี่ สัมผัสประสบการณ์การนั่งกระเช้าไฟฟ้าลงจากริมผาของเกาะ 
 จากนั้นนําทา่นนั่งเรือเล็กเทนเดอร์โบ๊ทเพื่อกลับสู่เรือสําราญ  
 

17.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือซานโตรินี่ เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือพีราอุส ประเทศกรีซ 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ   
 หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
 



 

 

 
 

วันท่ีหก  เอเธนส ์(ประเทศกรีซ) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
07.30 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือพีราอุส จากนั้นนําท่านเที่ยวชมกรุงเอเธนส์  นําท่านชมอะโครโปลิส  โบราณสถานอัน

ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาสูง  เชื่อกันว่าบนเนินเขาแห่งนี้เป็นที่สถิตของเทพี
อาเธน่า  นําท่านชมวิหารพาร์เธนอน   วิหารศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่เทพีเอเธน่า อันเป็นวิหารที่สร้าง
ด้วยหินอ่อนทั้งหลังรายล้อมด้วยเสาหินแบบดอริคซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่
สร้างขึ้น ในโลกยุคคลาสสิคหรือยุคทองของกรีซ  ช่วงประมาณ 450-300  ปีก่อนคริสตกาล และทั่วโลกต่าง
ยอมรับกันว่าเป็นวิหาร   แบบดอริคที่ใหญ่และสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกศิลปะของกรีซ  ผ่านชมสถานที่สําคัญ
ในสภาพซากปรักหักพังต่างๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของชุมชนในอดีต  ชมประตูชั ยเฮเดรียน  
หอสมุดแห่งชาติ  ศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณ  นําท่านแวะถ่ายรูปกับส นามกีฬาโอลิมปิค ได้รับการ
บูรณะขึ้นมาใหม่และใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเป็นคร้ังแรกในปีค.ศ.1896  นําท่านผ่านชมจัตุรัสซินต๊ักม่า 
(Syntagma Square)  ที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม 
 



 

 

 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ย่านเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอะโครโปลิส ที่เรียกว่า พลาก้า (PLAKA) แหล่งรวมนักท่องเที่ยวจาก
ทั่วทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วย ร้านค้า บาร์ ภัตตาคารคึกคักพลุกพล่านไปด้วย ผู้คนทั้ง
กลางวันและยามค่ําคืน อิสระเชิญให้ท่านช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกมากมาย สุดเขตย่านพลาก้า คือย่านเมือง
ใหม่อุดมไปด้วยร้านค้าแฟชั่นหรูระดับโลก และ ถนนคนเดินที่เป็นระเบียบสวย 

15.30 น. นําท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือพีราอุส 
16.30 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือพีราอุส เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือคอร์ฟู ประเทศกรีซ 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ   
 หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
 

วันท่ีเจ็ด  คอร์ฟู (ประเทศกรีซ) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย  
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
 
12.30 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือคอร์ฟู (Corfu) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในนาม “เกาะมรกต” เน่ืองด้วยความเขียวช ะอุ่มและ

สวยงามในตัวมันเอง อันเปี่ยมไปด้วยวัฒน ธรรมอันหลากหลายและแนวชายฝั่งที่สวยงามหาใดเปรียบ  นําท่าน
เดินทางเข้าสู่เขต Paleokastritsa สู่จุดชมวิวบนยอดเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองเก่าและทะเลไอโอเน่ียน        



 

 

อันเป็นที่มาของเทพนิยายกรีกของการพบกันระหว่าง Odysseus และ Nausica ระหว่างทางชมวิถีชีวิตของชาว
ท้อง ถิ่นโดยเฉพาะการปลูกต้นมะกอกและต้น Cyprus ผ่านหมู่บ้านเล็กๆหลากสีสัน นําท่านชม โบสถ์ 
Vlacheraina monastery โบสถ์เล็กๆ  ตั้งอยู่กลางเกาะขนาดเล็กยื่นออกไปในทะเล อิสระให้ท่านถ่ายภาพหรือ
จากเดินไปยังโบสถ์กลางทะเล จากนั้นนําท่านสู่  เมืองเก่าคอร์ฟู เมืองเก่าที่ตั้งอยู่ บนเกาะคอร์ฟู (Corfu) โดยมี
พื้นที่เพียง 593 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกของแอลเบเนีย (Albania) และกรีซ เมืองเก่าคอร์ฟู 
ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในปี  ค.ศ.2007 นําท่านแวะถ่ายรูปกับ  ป้อม Palaio 
Frourio ซึ่งมีความเก่าแก่  แม้ว่าบางส่วนจะถูกกัดเซาะจากน้ําและลมทะเลไปบ้างแล้วก็ตาม  ตัวป้อมได้รับการ
บูรณะมาเป็นอย่างดี  ปัจจุบันถูกใช้เป็นสถานที่สําหรับกิจ กรรมหลายอย่าง เช่น งานคอนเสิร์ต และอ่ืนๆ           
นําท่านชมอาคารบ้านเรือนแบบนีโอคลาสสิค ส่วนหน่ึงสร้างขึ้นจากยุคเวนิส อีกส่วนเป็นการก่อสร้างยุคหลัง  

 

17.30 น. นําท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองคอร์ฟู 
18.30 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือคอร์ฟู เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือกอเตอร์ ประเทศมอนเตเนโกร 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ   
 หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
  

วันท่ีแปด กอเตอร์ (ประเทศมอนเตเนโกร) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
 

07.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือเมืองกอเตอร์ (Kotor) เมืองชายฝั่งทะเลแสนสวยอีกเมืองของประเทศมอนเตเนโกร  
ประเทศซึ่งได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลเม ดิเตอร์เรเนียน ” โดยประเทศสาธารณรัฐมอนเตเนโกรนี้  
ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลเอเดรียติค ถึงแม้สถานที่โดยรวมของประเทศจะมีขนาดเล็กมาก แต่ก็อุดมสมบูรณ์
ไปด้วยธรรมชาติอันงดงาม ชายหาดอ่อนละมุนคลื่นสงบไม่รุนแรงจนเกินไป ทะเลสาบน้ําเงินเข้มใส แม่น้ําใส
ไหลเชี่ยวและภูเขาสวย สง่า บางแห่งจะเห็นเป็นฟยอร์ดสูงตระหง่านตระการตา นําท่านชมความงดงามของ
เมืองกอเตอร์ ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลกด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม ในปี 
ค.ศ.1979 เป็นเมืองที่สร้างภายในกําแพงสูง (City Wall) ซึ่งแบ่งตัวเมืองเป็น 2 ส่วนคือ เมืองเก่า (Old Town) 
และเมืองใหม่ (New Town) โดยกําแพงเมืองแห่งนี้สร้างโดยชาวเวนิส  อีกทั้งสถาปัตยกรรมในเมืองส่วนใหญ่
ยังได้รับอิทธิพลจากชาวเวนิสเช่นกัน นําท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์เซ็นต์ไทรฟอน (Cathedral of Saint 
Tryphon)     ซึ่งสร้างขึ้นในปี  ค.ศ. 1166 ภายในตัวเมืองเก่า อิสระใ ห้ท่านเดินเล่นและชมความงามภายในตัว
เมืองเก่า หรือเลือกซื้อของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย  



 

 

 

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

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
 

หมายเหต ุก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่ําวันน้ีท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ  ซึ่งเป็นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋าลงจาก
เรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง  โดยแยกข้าวของเคร่ืองใช้ที่จําเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก  เพราะ
เจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก  และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ  จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็ค
ก่อนทําการชําระในวันรุ่งขึ้น  สําหรับท่านที่ต้องการชําระผ่านบัตรเครดิต  ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่
ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

 

วันท่ีเก้า เวนิส - เวโรน่า - มิลาน  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือเวนิส 

นําท่านรับกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงจากเรือ พร้อมทําการเชคเอาท์จากเรือ 
นําท่านเดินทาง สู่ เมืองเวโร น่า (Verona) (ระยะทาง 107 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองเวโรน่ า
ได้รับสมญานา มว่า "Little Roman" เพราะยังคงสภาพสิ่งก่อสร้างจากสมัยโรมันไว้อย่างสมบูรณ์ นําท่าน
ถ่ายรูปกับโรงละครโรมันกลางแจ้งขนาดใหญ่ (Roman Theater) ที่ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง จากนั้นนําท่าน
เที่ยวชม บ้านจูเลียต บนถนน Capello จากบทประพันธ์ โร มิโอและจูเลียต โดย วิลเลีย ม เชกส์เปียร์ แต่งขึ้นใน
ปี ค.ศ. 1595 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแปลเป็นภาษาไทยและจัดพิมพ์ครั้งแรก เมื่อปี  พ.ศ. 



 

 

2465 เน้ือเร่ืองเกี่ยวกับเร่ืองราวความขัดแย้งของสองตระกูล คือ ตระกูลมอนตาคิว และคาปูเร็ต ในเมืองเวโรน่ า 

นําท่านชมบริเวณสนามหน้าบ้านของ จูเลียต ซึ่งจะเห็นระเบียง ที่โรมิโอปีนเข้าหาจูเลียต ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ
รูปปั้นบรอนซ์ของจูเลียต ปั้นโดย N.Costantini ว่ากันว่าใครอยากสมหวังในเร่ืองความรักก็ให้ไปจับที่หน้าอก
ของจูเลียต อิสระให้ท่านบันทึกภาพตามอัธยาศัย หรือจะเลือกซื้อสินค้าที่มีจําหน่ายสองข้า งทางทั้งของที่ระลึก 
และสินค้าแบรนด์เนม ในย่านถนนแมชชินี 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย  
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่  เมืองมิลาน (Milan) (ระยะทาง 165 กม . ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.10 ชม .) หรือที่             
คนอิตาเลียนเรียกว่ามิลาโน่ (Milano) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เป็นเมืองหลวงทางแฟชั่นของโลก
แข่งกับกรุงปารีส  และถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของอิตาลี นําท่านชม  มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน  หรือที่
เรียกว่าดูโอโม่ (Milan Duomo) ชื่อน้ีไว้ใช้เรียกมหาวิหารประจําเมือง  เป็นมหาวิหารที่ใหญ่เป็นอับดับ สอง รอง
จากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรุงวาติกัน  (เป็นมหาวิหารแบบโกธิคและใหญ่เป็นอันดับสามของยุโรป ) สร้าง
ขึ้นในปี ค .ศ. 1386 แล้วเสร็จ 400 กว่าปีหลังจากนั้น คือในปี ค .ศ.1813 ด้านนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมี
ชื่อเรียกว่า "มหาวิหารเม่น" มีรูปสลักหินอ่อนจากยุคต่างๆ  ประดับอยู่กว่าสามพันรูป  บนยอดของมหาวิหารมี
รูปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่า  ด้านหน้าของมหาวิหารเป็นลานกว้าง เรียกว่า ปิอาซซ่า เดล    
ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) เป็นศูนย์กลางแหล่งชุมนุมของผู้คนมาทุกยุคสมัย    ด้านข้างของจตุรัสหน้า          
ดูโอโม่ทางทิ ศเหนือ จะเห็นทางเข้า กัลเลเรีย วิตโตรีโอ  เอมานูเอล  ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าที่หรูหราอลังการ
แห่งเมืองมิลาน อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมและพื้นเมืองตามอัธยาศัย 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย 
 

19.30 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบิน มัลเพนซ่า (MXP) เพื่อเช็คอิน และดําเนินการ TAX Refund ภายในสนามบิน 
22.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินมัลเพนซ่า สู่ สนามบินดูไบ โดยเที่ยวบินที่ EK092 (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง) 

บริการอาหารค่ํา เคร่ืองดื่ม และพักผ่อน บนเคร่ืองบิน 
 

วันท่ีสิบ ดูไบ - กรุงเทพมหานคร 
 

06.30 น. เดินทางมาถึงสนามบินดูไบ แวะเปลี่ยนเคร่ือง 
09.40 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ EK372 (ใช้เวลาบิน 6 ชั่วโมง)  
 สายการบินมีบริการอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน 
19.15 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 ขนาดพื้นทีป่ระมาณ 16 ตารางเมตร 
 
 
 
 
 
 



 

 

10 วัน ล่องเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติค (MSC MUSICA) 
TOUR CODE :  CR151507MZ 

2-11 พ.ค. / 9-18 พ.ค. / 10-19 ต.ค. / 17-26 ต.ค. / 24 ต.ค. – 2 พ.ย. 58 
อัตราค่าบริการ พ.ค.-ต.ค. 2558 

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่ INSIDE) ท่านละ 89,900 

อัพเกรดเป็นห้องพักแบบวิวหน้าต่าง (Ocean View) ท่านละ 5,000 

อัพเกรดเป็นห้องพักแบบมีระเบียง (Balcony) ท่านละ  10,000 

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ  25,000 

เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)   89,900 

เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  85,900 

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  79,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เร่ิมต้นท่ีท่านละ  
(ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อท่ีนั่ง confirm เท่านั้น) 

90,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง  
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 15 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 กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าขอ งสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด 

 เน่ืองจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถ ที่จะ เรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธ หรือ สละสิทธิ์ ในการใช้บริการ ที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้น ท่านได้ทําการตกลง หรือ 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  

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สา ยการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กําหนด  ซึ่งทางบริษัทฯ  ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  
และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง  ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว  ผู้เดินทางต้องรอ  Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเคร่ืองบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านัน้) 

 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 



 

 

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 ) 

ห้ามสวมแวน่สายตา (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)่ ต้องยื่นเอกสารเพิม่เติมดังนี้  
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอ

เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอเท่านั้นและให้

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 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 และความสัมพันธ์ว่ า

เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน 
 

กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2  

 

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา) 



 

 

แบบฟอร์มการส ารองที่นั่ง  
10 วัน ล่องเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติค (MSC Musica)  
เวนิส - บารี - คาทาโคลอน - ซานโตรินี่ - เอเธนส์ - คอร์ฟู – กอเตอร์ – เวนิส 

TOUR CODE :  CR151507MZ 
ราคาทัวร์ 89,900 บาท   2-11 พ.ค.     9-18 พ.ค.  

10-19 ต.ค.     17-26 ต.ค.  
24 ต.ค. – 2 พ.ย. 58 

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 


