
 
 

 

10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

MSC SEAVIEW (เอ็มเอสซี ซีวิว) 

เรือสําราญใหญ่ท่ีสุดของยุโรป ปี 2018 

 
***โปรโมช่ัน...สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)*** 

12 – 21 เมษายน 2562 

พิเศษ….89,900 บาท 

CODE  TOUR  :  CR150710MF 

บาร์เซโลน่า – อาจัคซิโอ (เกาะคอซิก้า) – เจนัว – ปอร์โตฟิโน่ – ลา สเปเซีย - ชิงเกว่ แตร์เร - โรม  

คานส์ – ปัลมา เดอ มายอร์กา – บาร์เซโลน่า 



 
 

 

(พิเศษ!! ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น /รวมทิปไกด์ คนขับแล้ว) 

ขอสงวนสิทธ์ิหากเรือมีการปรับเปล่ียนท่าเทยีบเรือ ซึ่งทางทวัร์จะทาํการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป 

ท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กบัการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ 

MSC SEAVIEW (เอ็มเอสซี ซีวิว) 
เรือสําราญใหญ่ท่ีสุดของยุโรป ปี 2018 

เรือมีขนาด 160,000 ตัน จุผู้โดยสารได้กว่า 5,179 คน มีทั้งหมด 18 ช้ัน 

ประเภทห้องพัก (เตียงสามารถแยกเป็น เตียงคู่ได้) 

• ห้องพกัแบบธรรมดา  (Interior) 

 
 

• ห้องพกัมีระเบียงวิวทะเล  (Ocean View with Balcony) 

 
 

เส้นทางเดินเรือ MSC SEAVIEW (เอ็มเอสซี ซีวิว) 



 
 

 

 
 

10 วนั ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

MSC SEAVIEW (เอม็เอสซี ซีววิ) 

เรือสําราญใหญ่ทีสุ่ดของยุโรป ปี 2018 

12 เม.ย. 2562  กรุงเทพมหานคร  
 

18.30 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ได้ท่ีเคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าท่ี 9 หรือ 10 อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ช ั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ

21.45 น. ออกเดินทางสูน่ครอิสตนับูล ประเทศตุรก ีโดยเท่ียวบิน TK 65 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ช ั่วโมง)  เพลิดเพลินกบั

ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตัวทุกท่ีนั่ง  สายการบินฯ มีบริการ อาหารคํ่าและอาหารเช ้า ระหวา่ง

เท่ียวบินสูน่ครอิสตนับูล ประเทศตุรก ี 
 

13 เม.ย. 2562  อิสตันบูล – บาร์เซโลน่า 
 

04.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน TK1853 อิสระให้ทา่นได้ช ้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีภายใน

สนามบินอิสตนับูลซ่ึงมสิีนคา้ให้เลือกซ้ือมากมาย  

07.20 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สูส่นามบินบาร์เซโลนา่ (BCN) โดยสายการบินเตอร์กิช  แอร์ไลน์ส 

บริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 4 ชม.) 

10.05 น. เดินทางถึงสนามบินบาร์เซโลนา่ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร  
 



 
 

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภ ัตตาคารจีน  
 

บา่ย นําทา่นชม Parc de la Ciutadella สวนสาธารณะใจกลางเมืองบาร์เซโลน ่า ไมไ่กลจากถนนลารัมบลามากนัก                 

มพีื้นท่ีรวมกวา่ 70 เอเคอร์ หรือประมาณ 280,000 ตารางเมตร เ ป็นพื้นท่ีสีเ ขียวขนาดใหญเ่พียงแห่ง เ ดียวของ

เมอืง ซ่ึงพื้นท่ีสว่นหน่ึงเป็นท่ีทาํการของสวนสัตว ์พิพิธภณัฑ์ศิลปะแบบ Art Modern และท่ีตั้งของรัฐสภาแห่ง

แควน้คาตาลนั นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของชาวเมอืงในยามวา่งและวนัหยุด เ น่ืองจากมีความ

สมบูรณ์ของธรรมชาติอนัเขียวชะอุม่ และมทีะเลสาบจาํลองสําหรับให้เชา่เรือพายดว้ย 

 

15.00 น. นําทา่นเชคอินข้ึนเรือสําราญทีใ่หญ่ทีสุ่ดของยุโรปปี 2018 ของ MSC Cruise “MSC SEAVIEW” ซ่ึง เ ป็นเ รือ

สําราญท่ีจะเปิดปฐมฤกษ์ในเส้นทางลอ่งทะเลเมดิเตอร์เรเ นียนในปี 2018 ด้วยระวางเ รือขนาด 160,000 ตัน           

จุผู้โดยสารได้กว่า 5,179 คน พร้อม Entertainment Complex ขนาดใหญ ่ท่ีพร้อมให้บริการบนเรือสําราญ 
 

18.00 น. เรือสําราญเดินทางออกจากทา่เทียบเรือบาร์เซโลนา่ มุง่หน้าสู ่ทา่เทียบเรืออาจัคซิโอ ประเทศฝร่ังเศส 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  

หลงัอาหารอิสระให้ทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศัยหรือสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรือ 

 
14  เม.ย. 2562 อาจัคซิโอ (เกาะคอร์ซิก้า) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  

อิสระให้ทา่นพกัผอ่น บนเรือสําราญหรูตามตามอธัยาศยั ทา่นสามารถเ ลือกรับประทานอาหารหรือนั่ง เลน่ใน

คลบั เลาจน์ หรือทาํกจิกรรมท่ีมภีายในเรือสําราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไมว่า่จะเป็นช ้อปป้ิง ท่ีร้านขายสินค้า

ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และสว่นสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายท่ี

ทา่นสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสําราญ เชน่ 

Public Room : บาร์และเลาจน์ , ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เนต 

Entertainment: ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนั่งเลน่ในคลบั เลาจน์ บาร์ตา่งๆหลากหลายสไตล์

คาสิโน , ดิสโกเ้ธค, ห้องเลน่เกม 

Sport and Activities : สระวา่ยนํ้ า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มนิิกอล์ฟ  

Spa and Wellness  : ห้องสปา , ห้องสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
 



 
 

 

12.00 น. เรือเทียบทา่ ณ ทา่เรืออาจคัซิโอ ประเทศฝร่ังเศส 
 

บา่ย นําทา่นชมเมอืง อาจคัซิโอ (Ajaccio) เมอืงหลวงแหง่เกาะคอร์ซิกา อยูภ่ายใต้การปกครองของประเทศฝร่ังเศส 

เกาะท่ีใหญเ่ป็นอนัดบัท่ี 4 รองจาก ซิซิลี ซาร์ดิเนีย และไซปรัส แหง่ทะเลเมดิเตอร์เรเ นียน  นําทา่นแวะถา่ยรูป

กบัอนุวาสรีย์ของนโปเลียน ซ่ึงสร้างเป็นอนุสรณ์สถานแดจ่กัรพรรดิผู ้ลว่งลับ ซ่ึง เกาะน้ีมีความสําคัญสําหรับ

ประเทศฝร่ังเศสมาก เน่ืองจากเป็นบา้นเกดิของจกัรพรรดินโปเลียน  โบนาปาร์ต ในปี ค.ศ.1769 ซ่ึงคร้ังหน่ึง

ในชว่งศตวรรษท่ี 19 เ ป็นผู้นําพาประเทศชาติสู่ความเป็นมหาอํานาจเหนือหลายๆประเทศในทวีปยุโรป 

จากนั้นนําทา่นเขา้ชม วหิารแหง่เมืองอาจัคซิโอ (Ajacio Cathedral) โบสถ์ดั้ง เ ดิมประจําเมือง  กอ่สร้างเมื่อปี 

ค.ศ.1593 เ ป็นโบสถ์โรมนัคาธอลิค สไตล์บาโรกแมนเนอริส  สร้าง ข้ึนอุทิศน์แกพ่ระแมม่ารี โบสถ์น้ีมี

ความสําคญัสําหรับชาวเมอืง เน่ืองจากเป็นสถานท่ีในการทาํพิธีศีลจุม่ตามศาสนาคริสต์ให้กบันโปเลียนในวยั

เด็กเมือ่ปี ค.ศ.1771 

18.00 น. นําทา่นเดินทางสู่ทา่เทียบเรืออาจัคซิโอ 

19.00 น. เรือออกเดินทางจากทา่เทียบเรืออาจัคซิโอ มุง่หน้าสู ่ทา่เทียบเรือเจนัว 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  

15  เม.ย. 2562  เจนัว – ปอร์โตพโิน่  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  

07.00 น. เรือจอดเทียบทา่ท่ีทา่เรือเจนัว (อิตาลี)  

 นําทา่นเดินทางสูเ่มอืงปอร์โตฟีโน  (Portofino) เมอืงทา่แหง่ชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ีมชีื่อเสียงในระดบัโลก 

ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขต จงัหวดัของเจนัว ท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยทา่เรือเล็กๆ จนไดรั้บการขนานนามวา่เ ป็น "สวรรค์แหง่

เมอืงทา่" เมืองปอร์โตฟิโน เป็นเมอืงเล็กๆ ท่ีแสนนา่รัก ภายในตัวเมอืงประกอบไปดว้ยด้วยบา้นเรือนหลาก

สีสัน ซ่ึงตั้งเบียดเสียดกนัไปตามเชิงเขาเขียวชอุม่ โอบลอ้มอา่วท่ีม ีเรือยอร์ช (Yatch )จอดเต็มไปหมด นําทา่น

ชมความงดงามของ โบสถ์เซนต์มาร์ติน (St. Martin) ซ่ึงสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 12 โดยตัวโบสถ์นั้นมีขนาดท่ี

ไมใ่หญโ่ต แตก่็มีความสวยงามมากพอสมควร จากนั้นนําทา่นถา่ยรูปกบัความย่ิงใหญข่อง  ปราสาทและป้อม

ปราการ Castello Brown ซ่ึงสร้างมาตั้งแตส่มยัศตวรรษท่ี 16 ในอดีตเคยใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกนัขา้ศึก แต ่

ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ และยงัป็นจุดชมววิท่ีสวยงามอีกแหง่ของเมอืงอีกด้วย  

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภ ัตตาคารทอ้งถ่ิน  

 



 
 

 

 
 

บา่ย นําทา่นเดินทางกลบัสูเ่มอืงเจนัว นําทา่นแวะถา่ยรูปกบั อนุสาวรีย์ของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเ ดินเ รือชื่อดัง

กอ้งโลก และเป็นชาวยุโรป  คนแรกท่ีคน้พบทวปีอเมริกา ซ่ึงถือกาํเนิด ณ เมืองเจนัวแห่ง น้ี  นําทา่นชมบริเวณ

อา่วเจนัว อนัเป็นทา่เทียบเรือสําราญ เรือยอชท์หรู เรือใบสีขาวละลานตา และยังคงมีเ รือโบราณจําลองขนาด

ยกัษ์ สลกัเสลาดว้ยรูปป้ันอนัวจิิตรคลา้ยยํ้าเตือนให้ระลึกถึงความสําเ ร็จอันย่ิงใหญข่องชาวเมืองเจนัวคนน้ี          

นําชมประภาคาร Lanterna สูงตระหงา่น ท่ีสร้างมาตั้งแตปี่ ค.ศ.1543 เป็นฉากหลงั นําทา่นเข้าชมโบสถ์ประจํา

เมอืง หรือ ดูโอโม ่(Genoa Duomo) ท่ีสร้างข้ึนในแบบโรมนัเนสค์และโกธิคสมยัศตวรรษท่ี 12-14 และนํ้ าพ ุ

กลางเมอืง จากนั้นนําทา่นเย่ียมชมและชอ้ปป้ิงท่ี เปียซซา่ เฟร์ราร่ี ซ่ึงสถานท่ีแห่ง น้ี เคยเป็นบริเวณท่ีโคลัมบัส

เคยอาศยัอยูเ่มือ่คร้ังตอนเด็กๆ จากนั้น อิสระให้ทา่นไดเ้ลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนม Louis Vuitton, GUCCI และ

ของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

17.00 น. นําทา่นเดินทางกลบัสู  ่ทา่เรือเจนัว  

18.00 น. เรือออกเดินทางจากทา่เทียบเรือเจนัว เพื่อมุง่หน้าสู ่ทา่เรือลา สเปเซีย ประเทศอิตาลี 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ   

หลงัอาหารอิสระให้ทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศัยหรือสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรือ 
 

16 เม.ย. 2562   ลา สเปเซีย 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  

07.00 น. เรือเทียบทา่ ณ ทา่เทียบเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia)  ประเทศอิตาลี 

 นําทา่น นั่งรถไฟสูช่ิง เกว ่แตร์เร (CINQUE TERRE) หมูบ่้านเ ล็กๆ ท่ีตั้ง อยูบ่นชายฝ่ังริเวียร่าของอิตา ลี 

CINQUE TERRE ห มู ่บ้ า น สี สั น ส ด ใ ส  5 ห มู ่บ้ า น ท่ี เ รี ย ง ร า ย ก ัน อ ยู ่ ริ ม ท ะ เ ล ลิ กู เ รี ย 

อ ดีตบ ริ เ วณ น้ี เ ค ย เ ป็น ช ุมช น ช า ว ปร ะ ม ง อา ศัย กา ร จับ ปลา แ ละ ปลู กไ ร่ องุ ่น ต า มแ น วช า ย เ ข า 

ด้วยเสน ่ห์ของเมืองริมทะเลท่ีคงความเป็นธรรมชาติ  จึงได้รับการ ประกาศเป็นมรดกโลกจากยูเนสโ ก 

ห มู ่บ้ า น ทั้ ง ห้ า คื อ  MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA แ ล ะ 



 
 

 

RIOMAGGIORE  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

 
 

บา่ย นําทา่นชมความงามของหมูบ่า้นริโอแมกจิโอเร (Riomaggiore) หมูบ่า้นเ ล็กๆ ท่ีมีเสน ่ห์และบรรยากาศเหมือน

เมอืงตุ๊กตา บา้นเรือนสีสันสดใสตั้งลดหลัน่กนับนหน้าผาท่ีปกคลุมด้วยตน้ไมเ้ ขียวขจีตัดกนักบันํ้ าทะเลเมดิ

เตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ ทาํให้กลายเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวยอดฮิตท่ีหากมีโอกาสต้องเข้ามาสัมผัส อิสระให้

ทา่นชมความงดงามและถา่ยรูปตามอธัยาศยั ไดเ้วลานําทา่นเดินทางกลบัโดยรถไฟกลบัสูท่า่เรือลาสเปเซีย 
 

 
 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  

หลงัอาหารอิสระให้ทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศัยหรือสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรือ 

18.00 น.  เรือออกเดินทางจากทา่เรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) เพื่อมุง่หน้าสู ่ทา่เรือชิวิคตาเวคเคีย 

 

17 เม.ย. 2562    โรม – วาติกัน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  

07.00 น. เรือเทียบทา่ ณ ทา่เรือ ชิวคิตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี 



 
 

 

นําทา่นเดินทางสู ่นครรัฐวาติกนั (Vatican) รัฐอิสระท่ีเ ล็กท่ีสุดและเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกาย

โรมนัคาทอลิก นําทา่นแวะถา่ยรูปด้านนอกกบั มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica)  ซ่ึงได้รับการ

ขนานนามวา่เ ป็นมหาวิหารท่ีใหญท่ี่สุดในโลก รู้จักกนัโดยชาวอิตาลีวา่ Basilica di San Pietro in Vaticano 

หรือ เซนต์ปีเตอร์บาซิลิกา (Saint Peter's Basilica) มหาวหิารน้ีเ ป็นมหาวิหารหน่ึงในส่ีของมหาวิหารหลักใน

กรุงโรม ประเทศอิตาลี  (อีก 3  มหาวหิารคือ: มหาวหิารเซ็นต์จอห์นแลเตอร์รัน  มหาวิหารซานตามาเ รียมายอเร 

และ มหาวหิารเซ็นต์พอลนอกกาํแพง) อยูใ่นนครรัฐวาติกนั เ ป็นดินแดนท่ีตั้งอยูใ่จกลางกรุงโรมและเป็นท่ี

ประทบัของพระสันตปาปา ซ่ึงเป็นประมขุสูงสุดแห่งศาสนาคริสต์ นิกาย Roman Catholic State of the Vatican 

City ซ่ึงนครรัฐวาติกนัจดัวา่เป็นประเทศท่ีมขีนาดเล็กท่ีสุดในโลก อนัมศูีนย์กลางคือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ซ่ึง

ได้รับการออกแบบโ ดยอัจฉ ริยะบุคคล Michelangelo จากนั้ น นําทา่ นเข้าช มพิพิธ ภ ัณฑ์วา ติกนั (Vatican 

Museum) พิพิธภณัฑ์ท่ีมกีารแสดงศิลปะท่ีสะสมงาน จิตรกรรม, จิตรกรรมฝาผนัง , ประติมากรรม, แผนท่ี และ

อ่ืนๆอีกมากมาย ถดัไปเป็น หอสมดุวาติกนั หน่ึงในห้องสมดุท่ีเกา่แกท่ี่สุดในโลก ภายในตกแตง่ด้วยจิตกรรม

ฝาผนังท่ีงดงามมาก และยงัเป็นสถานท่ีเกบ็หนังสือ พระคาํภีร์โบราณ และส่ิงสําคัญทางประวติัศาสตร์อ่ืนๆอีก

มากมาย 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

 

บา่ย นําทา่นชม กรุงโรม (Rome) เมอืงหลวงอันย่ิงใหญข่องจักรวรรดิโรมนัซ่ึงมีอายุเกา่แกก่วา่ 2,000 ปี นําทา่น           

เขา้ชมโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก ไดรั้บการขนานนามวา่เ ป็นสนามกีฬากลางแจ้ง

ขนาดใหญเ่ร่ิมสร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิเวสปาเซียนแหง่อาราจกัรโรมนัและสร้างเสร็จในสมยัจักรพรรดิติตัส 

(Titus) สามารถจุคนกวา่ 50,000 คน จากนั้น นําทา่นชมจัตุรัสโรมนั  (Roman Forum) หรือ ตั้งอยูร่ะหวา่งเ นิน

พาเลติเน (Palatine hill) กบัเนินแคปิโตลิเน (Capitoline hill) ในกรุงโรมในประเทศอิตาลี บริเวณน้ีเ ป็นบริเวณ

ศูนย์กลางของการวิวฒันาการของวฒันธรรมโรมนัมาแตโ่บราณ ประชาชนมกัจะเ รียกบริเวณน้ีวา่ "ฟอ

รูงมงันูง" หรือเพียงส้ัน ๆ วา่ "ฟอรูง" 
 



 
 

 

17.00 น. นําทา่นเดินทางกลบัสูท่า่เรือชิวคิตาเวคเคีย 

18.00 น. เรือสําราญออกจากทา่เ ทียบเรือชิวคิตาเวคเคียมุง่หน้าสู ่ทา่เทียบเรือคานส์ ประเทศฝร่ังเศส 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 

หลงัอาหารอิสระให้ทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศัยหรือสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรือ 
 

18 เม.ย. 2562  คานส์ – นีซ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 

09.00 น. เรือจอดเทียบทา่ ณ ทา่เรือ เมอืงคานส์ ประเทศฝร่ังเศส  

 นําทา่นเดินทางสูเ่มอืงนีซ (Nice) เมอืงใหญเ่ป็นอนัดบัห้าของฝร่ังเศสในแควน้ท่ีชื่อวา่ โพรวองซ์-แอลป์-โกต-

ดาซร์ู (Provence-Alpes-Côte d'Azur) ตั้งอยูโ่ดดเดน่ริมอา่วเบย์เดซานจ์ ริมฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเ นียน  เ ป็นเมืองท่ี

ไดรั้บสมญานามวา่ “ราชินีแหง่ริเวยีรา่” มชีายหาดหินท่ีสวยงาม เ ต็มไปด้วยนักทอ่งเ ท่ียวท่ีจะมาเ ดินกนัอยูท่ี่

ถนนเรียบชายหาดลา-พรอมมนิาด-เด-ซองเกส (La Promenade des Anglais) เขตยา่นเมืองเกา่จัดได้วา่เ ป็นเมือง

ท่ีนา่เดินชมบรรยากาศแบบชาวโพรวองซ์เ ป็นอยา่ง ย่ิง   นําทา่นชม Castle Hill of Nice หรือเป็นท่ีตั้งในอดีต

ของป้อมปราการแหง่เมอืงนีซ ตั้งอยูบ่นเขาเป็นจุดยุทธศาสตร์ช ั้นดีซ่ึง เ ห็นวิวของอา่ว  ซ่ึงคร้ังหน่ึงถูกใช ้ใน

การทหารเพื่อปกป้องเมอืงจากการรุกรานของข้าศึกในชว่งศตวรรษท่ี 11-18 และถูกทําลายในท่ีสุดเมือปี            

ค.ศ.1706 โดยคาํบญัชาของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ปัจจุบนัเหลือเพียงสวนสาธารณะและเป็นจุดชมวิวอันสวยงาม

ของอา่วและชายหาดของเมอืงนีซ  อิสระให้ทา่นถา่ยรูปตามอธัยาศยั 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

บา่ย นําทา่นเดินทางกลบัสู ่เมอืงคานส์ (Cannes) หรือเมอืงซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีสําหรับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติท่ี

จดัข้ึนในเดือนพฤษภาคมของทุกปี ตั้งอยูท่างภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกของฝร่ังเศส และติดกบัทะเลเมดิเตอร์เรเ นียน 

มทิีวทศัน์สวยงามทั้งภูเขาและทอ้งทะเล นําทา่นแวะถา่ยรูปกบั หอประช ุมท่ีใช ้จัดแสดงเทศกาลหนัง เมือง

คานส์ (Cannes Film Festival Hall)  
 

17.00 น. นําทา่นเดินทางสู่ทา่เทียบเรือ เมืองคานส์  

18.00 น.  เรือออกเดินทางจาก ทา่เรือเมอืงคานส์ เพื่อมุง่หน้าสู ่ ทา่เรือปัลมา เดอ มายอร์กา้ ประเทศสเปน  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ   

หลงัอาหารอิสระให้ทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศัยหรือสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรือ 
 



 
 

 

19 เม.ย. 2562  ปัลมา เดอ มายอร์ก้า 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  

อิสระให้ทา่นพกัผอ่น บนเรือสําราญหรูตามอัธยาศัย ทา่นสามารถเ ลือกรับประทานอาหารหรือนั่ง เลน่ใน     

คลบั เลาจน์ หรือทาํกจิกรรมท่ีมภีายในเรือสําราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไมว่า่จะเป็นช ้อปป้ิง ท่ีร้านขายสินค้า

ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และสว่นสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายท่ี

ทา่นสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสําราญ เชน่ 

Public Room  : บาร์และเลาจน์  ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต 

Entertainment  : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมจีดัแสดงหรือจะเลือกนั่งเลน่ในคลบั เลาจน์ บาร์ตา่งๆ 

   หลากหลาย สไตล์ คาสิโน ดิสโกเ้ธค ห้องเลน่เกม 

Sport and Activities : สระวา่ยนํ้ า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มนิิกอล์ฟ  

Spa and Wellness  : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมายเรือ 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
 

14.00 น. เรือจอดเทียบทา่ท่ี ทา่เรือปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) หมูเ่กาะมายอร์กา (Mallorca) หมูเ่กาะแสน

สวยในประเทศสเปน ซ่ึงตั้งอยูใ่นทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเกาะใหญท่ี่สุดในหมูเ่กาะแบลีแอริก เมืองหลวง

ของเกาะคือเมอืงปัลมา เมอืงซ่ึงเป็นจุดหมายปลายทางการทอ่งเ ท่ียวในวนัหยุดท่ีได้รับความนิยมมาก นําทา่น

เดินทางสู ่มหาวหิารเลอซ ู(La Seu, Cathedral of Palma) โบสถ์สไตล์โกธิคโรมนัคาทอร์ลิค คูบ่้านคูเ่มืองของ

เกาะมายอร์กา สร้าง ข้ึนตามบัญชาของกษัตริย์เจมส์ท่ี 1 แห่งอารากอนในปี ค.ศ. 1229 และเสร็จส้ินใน               

ปี ค.ศ.1601 โดยใชเ้วลารว่ม 370 ปีในการกอ่สร้าง และได้มีการปรับปรุงตามแบบฉบับของอันโตนิโอ เกาด้ี 

สถาปนิกและผูอ้อกแบบผูม้ชีื่อเ สียงแห่ง เมืองบาร์เซโลน ่าในชว่งระหวา่งปี ค.ศ.1901-1914 นําทา่นเข้าชม              

มหาวหิารแหง่ปัลมา ชมความงามของสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคโรมนัท่ีตกแตง่ด้วยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม 

ตกแตง่ดว้ยกระจกลายสีท่ีใหญท่ี่สุดในโลกอีกดว้ย 

 

18.00 น. นําทา่นเดินทางสู่ทา่เทียบเรือปัลมา เดอ มายอร์กา 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ   

 หลงัอาหารอิสระให้ทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรือ 

 

23.00 น. เรือออกเดินทางจากทา่เทียบ เรือปัลมา เดอ มายอร์กา้ เพื่อมุง่หน้าสู ่กรุงบาร์เซโลนา่ ประเทศสเปน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2_(%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2)


 
 

 

 

หมายเหตุ      กอ่นเรือกลบัเทียบทา่ในคํ่าวนัน้ีทา่นจะไดรั้บป้ายผูกกระเป๋าสีตา่งๆ ซ่ึงเป็นตวักาํหนดลาํดบัการนํากระเป๋าลง 

 จากเรือ ทา่นจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญว่างไวห้น้าห้อง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จาํเป็นไวใ้นกระเป๋าเ ดินทาง

ใบเล็ก เพราะเจา้หน้าท่ีของเรือจะมาเกบ็กระเป๋าใบใหญข่องทา่นไปตั้งแตก่ลางดึก และบัญชีคา่ใช ้จา่ยตา่งๆ  จะ

ถูกสง่มาให้ทา่นตรวจเช็คกอ่นทาํการชาํระในวนัรุง่ข้ึน สําหรับทา่นท่ีตอ้งการช ําระผา่นบัตรเครดิต ทางบริษัท

เรือจะชาร์จคา่ใชจ้า่ยผา่นบตัรเครดิตท่ีทา่นไดใ้ห้หมายเลขไวใ้นวนัท่ีทา่นเช็คอินโดยอตัโนมติั 
 

20 เม.ย. 2562  บาร์เซโลน่า 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  

08.00 น. เรือจอดเทียบทา่ท่ีทา่เรือบาร์เซโลนา่ 

09.00 น. นําทา่นเชคเอาท์ออกจากเรือสําราญ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ 

 นําทา่นเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ศิลปะแหง่ชาติคาตาลุญญา  (Catalunya National Museum of Art)  หรือตัวเ รียกยอ่คือ 

MNAC ตั้งอยูบ่นเขามงจูอิค ใกลใ้จกลางเมืองบาร์เซโลน ่า  ภายในเป็นสถานท่ีจัดแสดงงานศิลปะภาพวาด

มากมายในชว่งยุคศตวรรษท่ี 10-20 โดยมีภาพวาดจิตรกรรมในทุกยุคสมยัไมว่า่จะเป็นโรมานเนสก  ์โกธิก          

เรอเนอซองส์ บาโร๊ก และโมเดิร์นอาร์ท  นอกจากน้ียังมีการจัดแสดงโบราณวตัถุในอดีตของชาติคาตาลัน

มากมาย  โดยเป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑ์สําหรับเกบ็งานศิลปะท่ีใหญท่ี่สุดแห่งหน่ึงของประเทศสเปน   จากนั้ น           

นําทา่นถา่ยรูปกบัมหาวหิารซากราดา้ ฟามิเ ลียร์” (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่ง ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ท่ีสูงใหญถึ่ง 

170 เมตร ออกแบบกอ่สร้างอยา่งสวยงามแปลกตาตั้งแตปี่ ค.ศ. 1882 โบสถ์ท่ีสร้างไมเ่สร็จน้ี เ ป็นสัญลักษณ์

ของบาร์เซโลนา  เป็นงานช ั้นยอดท่ีแสดงถึงอจัฉริยภาพของ เกาด้ี สถาปนิกผู้เ ล่ืองชื่อ มหาวิหารแห่ง น้ีมีความ

สูง 170 เมตร ตั้งอยูบ่นถนน Carrer de Mallorca งานชิ้นน้ีมคีวามแปลกตาจากงานชิ้นอ่ืนของเกาด้ี ตรงสีสันอัน

เรียบน่ิงแบบโทนสีธรรมชาติ ให้ความรู้สึกท่ีสงบผอ่นคลายและเ ยือกเ ย็นเพราะความท่ีเ ป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ 

แตก่ย็งัคงรายละเอียดละเมยีดท่ีละไม ดูจากลวดลายสลกัเสลาท่ีดา้นนอกตัวโบสถ์และภายใน แสดงให้เ ห็นถึง

แรงศรัทธาในศาสนาอยา่งทว่มทน้  

 



 
 

 

 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภ ัตตาคารจีน  
 

บา่ย นําทา่นสู่ถนนช ้อปป้ิงสาย ใหญข่องบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ยา่นท่ีมีชื่อเ สียงท่ีสุดของ                    

บาร์เซโลนา่แหลง่ทอ่งเท่ียวอนัเป็นท่ีชื่นชอบของคนทุกวยั ถนนสายเล็กๆ  ท่ีมีความยาวเพียง   1.2 กิโลเมตรแต ่

มสีีสันเสนห์่นา่ประทบัใจทั้งกลางวนัและกลางคืน    อิสระให้ทา่นได้ช ้อปป้ิงตามอัธยาศัย ทา่นสามารถเ ลือก

ซ้ือสินคา้และเส้ือผา้แบรนด์เนมทั้ง  H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะช ้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม

ช ั้นนําซ่ึงมร้ีาน ตั้งอยูต่ลอดแนวถนน Passeig de gracia ทา่นสามารถเ ลือกซ้ือสินค้าอาทิ LOUIS VUITTON, 

CHANEL, GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ 
 

16.00 น. นําทา่นเดินทางสูส่นามบินบาร์เซโลนา่ (BCN) เพื่อเชคอินและทาํ Tax Refund  

19.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินบาร์เซโลนา่ สู ่สนามบินอิสตนับูลโดยเ ท่ียวบินท่ี TK1856 (ใชเ้วลาบินประมาณ 4 

ช ัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่น บนเคร่ืองบิน  

23.30 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรก ีแวะเปล่ียนเคร่ือง 
 

21 เม.ย. 2562  กรุงเทพมหานคร 

01.25 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯโดยเท่ียวบิน TK 68 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารคํ่า และ อาหารเชา้ 

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 

 

 



 
 

 

10 วนั ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

MSC SEAVIEW (เอม็เอสซี ซีววิ) 

เรือสําราญใหญ่ทีสุ่ดของยุโรป ปี 2018 
อัตราค่าบริการ 12-21 เม.ย. 62 

ราคาผูใ้หญ ่(พกัห้องคู่  INSIDE)  ทา่นละ  89,900 

อพัเกรดเป็นห้องพกัแบบมรีะเบียงทะเล (พกัห้องคู่  Sea-View Balcony) ทา่นละ  10,000 

พกัเด่ียวเพิ่ม ทา่นละ  (คิดท่ีห้องพกัแบบ INSIDE ซ่ึงเป็นราคาเร่ิม) 30,000 

เด็กทารก อายุไมเ่กนิ 2 ปี (นับอายุจนถึงวนัเดินทางกลบั)  31,900 

ช ั้นธุรกจิเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เร่ิมตน้ท่ีทา่นละ  (ราคายืนยันได้กต่็อเมื่อท ีน่ั่ง confirm เท่าน้ัน) 85,000-110,000 

ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบินหักคา่ใชจ้า่ย (ผูใ้หญ)่  (ไม่รวมตัว๋ BKK-IST-BCN-IST-BKK) 25,000 

กรณีมีวซีา่แลว้หรือไมต่อ้งย่ืนวซีา่ หักคา่ใชจ้า่ย ไม่รวมวีซ่า 

 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ ามนัท่ีปรับข้ึนลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจริง 

ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมเีอกสารยืนยนัเทา่นั้น (คิด ณ วนั ท่ี  19 กรกฎาคม 2561) ** 

ขอ้แนะนําและแจง้เพื่อทราบ 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได ้และไมส่ามารถเปล่ียนวนัเดินทางได้ 

 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ทา่นละ 1 ใบ นํ้ าหนักไมเ่กนิ 20 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้ าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเท่ียวลอ่งเรือสําราญ (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง  

 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัช ั้นนักทอ่งเท่ียวโดยสายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไมเ่กนิ 20 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบิน , ภาษีนํ้ ามนั , คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเ ดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลงักลับจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไมค่รอบคลุมผูท่ี้อายุเกนิ 85 ปี) 



 
 

 

 คา่ภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  

 คา่อาหารทุกมื้อตามระบุ, คา่พาหนะ หรือรถรับ-สง่ ระหวา่งนําเท่ียว, คา่เขา้ชมสถานท่ี 

 เจา้หน้าท่ี (ไกด์ไทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

อัตรานี้ไม่รวมถึง  

 ค่าวีซ่าเชงเก้น ประมาณ 2,800 – 3,000 บาท 

 ค่าบริการเรือ (Service Fee) ท่านละ EUR 70 ซึ่งเรือจะชาร์ตเข้าครุยส์การ์ด  

 คา่ใชจ้า่ยส่วนตัวอาทิ คา่ซักรีด คา่โทรศพัท์-แฟกซ์ และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆท่ีไมไ่ดร้ะบุในรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% 
 

การชาํระเงิน งวดท่ี 1 : สํารองท่ีนั่งจา่ย 45,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแนน่อน  

    สํารองทีน่ั่ง (ผู้ เดินทางพกัเดี่ยว) ท่านละ 60,000 บาท 

  งวดท่ี 2 : ชาํระสว่นท่ีเหลือ 60 วนั ลว่งหน้ากอ่นออกเดินทาง  

กรณยีกเลิก 

* ยกเลิก 120 วนั ลว่งหน้ากอ่นเดินทาง (ไมม่คีา่ใชจ้า่ย)  

* ยกเลิก 90-119 วนั ลว่งหน้ากอ่นเดินทาง หักคา่มดัจาํ 25% 

* ยกเลิก 60-89 วนั ลว่งหน้ากอ่นเดินทาง หักคา่มดัจาํ 50% 

* ยกเลิก 30-59 วนั ลว่งหน้ากอ่นเดินทาง หักคา่มดัจาํเต็มจาํนวน   

* ยกเลิก 08-29 วนั ลว่งหน้ากอ่นเดินทาง หักคา่ใชจ้า่ยเต็มจาํนวน  

* ยกเลิก น้อยกวา่ 7 วนั ลว่งหน้ากอ่นเดินทาง หักคา่ใชจ้า่ยเต็มจาํนวน  

***หากมกีารยกเลิกการจองทวัร์ หลงัได้ทาํการย่ืนวีซา่เรียบร้อยแล้ว บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนําเลม่พาสปอร์ตไปยกเลิก

วซีา่ในทุกกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการย่ืนวซีา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ :  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผูเ้ดินทางตํ่ากวา่ 20 ทา่น โดยจะแจ้งให้ ผู ้เ ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ทอ่งเที่ยวใดๆที่ปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานที่ทอ่งเที่ยวอื่นๆเพ่ือ

ทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเที่ยว กรณีทีเ่กดิเหตุจาํเป็นสุดวิสยั อาทิ การลา่ชา้ของสายการบิน  การนดั

หยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การกอ่จราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ท ั้งน้ีจะคาํนึงและรักษาผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที่สุด  



 
 

 

 การทอ่งเที่ยวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยกบับริษทัตวัแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท ่านปฎิ

เสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการที่ทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ทา่นไดท้าํการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบกอ่นเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้น หากทา่นถูกปฎิเสธวีซา่และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ที่ทา่นชาํระ มาแลว้  หากทา่นถูกปฎิ

เสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 สถานฑตูเกบ็คา่ธรรมเนียมวีซา่ และไมค่ืนทุกกรณี 

 ในกรณีที่ทา่นจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เลม่สีนํ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิที่จะ ไมร่ับผิดชอบ หากทา่น

ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัทอ่งเที่ยวใชห้นงัสือเดินทางบุคคธรรมดา  
 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only)  

 ในกรณีลูกคา้ดําเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตัวเอง และต้องรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่้วยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญเ่กดิ

ความลา่ชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆกต็าม 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะผู้โดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะตอ้งชาํระ  

คา่ใชจ้า่ยส่วนตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ 

และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง  ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเทา่นั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ทา่นั้น) 

 ทา่นท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เชน่ เชียงใหม ่ภูเกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพื่อขอคาํยืนยนัวา่

ทวัร์นั้นๆ  ยืนยนัการเดินทาง  แนน่อน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไมไ่ด้รับการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัร์นั้น

ยกเลิก บริษัทฯไมส่ามารถรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท่ีเกีย่วข้องกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได้ 

 เมือ่ทา่นจองทวัร์และชาํระมดัจําแล้ว หมายถึงทา่นยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แล้วข้างตน้  
 

 

โรงแรมและห้อง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีทา่นมคีวามประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพ ักของแตล่ะโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกตา่งกนั  

ซ่ึงอาจจะทาํให้ทา่นไมไ่ดห้้องพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได้ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยุโรป จะไมม่เีคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมอุีณหภมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ

ให้บริการในชว่งฤดูร้อนเทา่นั้น  

 



 
 

 

 ในกรณีท่ีมีการจัดประชมุนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงข้ึน  3-4 เทา่ตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมอืงเพื่อให้เกดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน 

 กรุณางดนําของมคีม ทุกชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน  เชน่ มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนําติดตัวข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช ัน่ นํ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหลา้ เป็นตน้  จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือข้ึนเคร่ืองได้ไมเ่กนิ 10 ชิ้น ในบรรจุภณัฑ์ละไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะสําแดงตอ่เจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน  จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง  เท่ียวบิน จึงสามารถนําข้ึนเคร่ืองได้ 

และห้ามมรี่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนํ้าหนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กโิลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกบัแตล่ะสายการบิน) การเรียกเกบ็คา่ระวางนํ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินที่

ทา่นไมอ่าจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกนิกวา่ที่สายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้าหนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมีสดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 

13.5 x 21.5 สาํหรับหนว่ยวดั  “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหนว่ยวดั  “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ ํ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี

ขึ้นอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับภาระ ความรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในนํ้าหนกัสว่นที่เกนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญเ่กนิไป  ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกิดการสูญหาย  

 ของมีคา่ทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกดิการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นั้น ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยนํ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชย

ไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกจิ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะนําให้

โหลดของมีคา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

 กรณีกระเป๋าใบใหญเ่กดิการสูญหายระหวา่งการทอ่งเที่ยว (ระหวา่งทวัร์ ไมใ่ชร่ะหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภัยการเดินทางที่

บริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไมค่รอบคลุมคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญสู่ญหาย อยา่งไรกต็าม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชย

คา่เสียหายใหท้า่น โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเทา่นั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามนํ้าหนกักระเป๋า ค ูณ ด ้วยค่าชดเชย USD 



 
 

 

20 ตอ่กโิลกรัมเทา่นั้น ดงันั้นทา่นจึงไมค่วรโหลดของมีคา่ทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ ่เพราะหากเกดิการสูญหาย ทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยคา่เสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เทา่นั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บริษทัฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบชดเชยคา่เสียหายใหท้า่นได ้ 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศอิตาลี 

(ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 10-15 วนัทําการ) 

สถานฑูตไมอ่นุญาตให้ดึงเลม่พาสปอร์ต หากไดย้ื่นเขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ทา่นรู้วา่ตอ้งใชเ้ลม่กรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 

เพื่อขอยืน่วีซา่ลว่งหน้ากอ่นกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบินในชว่งท่ีทา่นจะเดินทางมาดว้ย 
 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอา่นให้เขา้ใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอยา่ด้ือและยึดติดกบัการย่ืนในสมยักอ่น )  

หากท่านต้องการเปล่ียนแปลงคิวกรุ๊ปที่ได้มีการจองแล้ว ท่านอาจต้องชําระค่าคิวยื่นวีซ่า 2,200 บาทให้กับศูนย์ยื่นคําร้อง 

 

1. หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชง้านไดเ้กนิ 6 เดือนข้ึนไป ถา้มหีนังสือเดินทางเลม่เกา่กรุณาแนบมาดว้ย 

2. รูปถา่ยสีหน้าตรงปัจจุบนั  พื้นฉากหลงัรูปต้องมีสีขาวเทา่นั้น รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดัห้ามสวมแวน่สายตา ห้ามมี

เงา ห้ามถา่ยรูปและตกแตง่ภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดือน) 2 รูป 

 

 

 

 

 

 

 

3. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา่ / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืน ๆ  

4. สําเนาบตัรประชาชน  

5. สําเนาทะเบียนบา้น  

6. สูติบตัร (สําหรับเด็กตํ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์)  

7. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งย่ืนเอกสารเพิ่มเ ติมดงัน้ี  

- เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาต้องทาํหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอ

เทา่นั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 



 
 

 

- เด็กเดินทางกบับิดา  มารดาต้องทาํหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเทา่นั้นและ

ให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุชื่อบิดา)   

- เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาต้องทาํหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเทา่นั้นและ

ให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เดินทางกบัมารดา (ระบุชื่อมารดา)   

- กรณีพอ่และแมห่ยา่ร้าง หรือเสียชีวติ ต้องแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็นการยืนยนั  

- ให้แนบสําเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม ่(หากไมม่ใีห้แนบสําเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม)่  

8. หลกัฐานการทาํงาน  (จดหมายรับรองการทาํงาน  เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเทา่นั้น** 

จดหมายรับรองการทาํงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบุสถานฑตู)  

โดย ไมต่อ้งระบุวนั และประเทศท่ีเดินทาง  

- กรณีผูเ้ ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายชื่อผู ้ประกอบกจิการ 

- กรณีผูเ้ ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชย์ท่ีมชีื่อผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้  

- กรณีท่ีเป็นพนักงานบริษทัฯ : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหนง่ ระยะเวลาการวา่จา้ง  

เงินเดือน พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น  

- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสือรับรองจากหนว่ยงาน พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น 

- กรณีเกษียณอายุราชการ ถา่ยสําเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ตอ้งมหีนังสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่กาํลงัศึกษาอยูร่ะบุช ั้นปีท่ีศึกษา พิมพ์

เป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น  

- กรณีเป็นแมค่า้ , ทาํธุรกิจส่วนตัว, ทาํอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตวัเอง เ ป็นภาษาองักฤษ 

9. หลกัฐานการเงิน (สําคญัมาก เพราะสถานฑตูแจง้กฎใหมเ่มือ่วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2557)  

9.1 สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์เทา่นั้น พร้อมหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร  

 (BANK CERTIFICATE) เป็นภาษาองักฤษ **ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนัเทา่นั้น** 

- เงินฝากออมทรัพย์/ เผ่ือเรียก/  สะสมทรัพย์  

(ยอดเงินในสมดุบญัชีธนาคาร ตอ้งมไีมต่ํ่ากวา่ 100,000 บาท ตอ่การย่ืนวซีา่ 1 ทา่น  และ ตอ้งมกีารเขา้ออกของ

เงินสมํา่เสมอ ห้ามทาํการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญก่อ่นการย่ืนวซีา่เด็ดขาด!!) 

- การปรับสมดุบญัชีธนาคาร ทา่นตอ้งปรับสมดุถึงเดือนปัจจุบนั และ ถา่ยสําเนาย้อนหลัง  6 เ ดือน  โดยการ

ปรับยอดสมดุในบญัชี ตอ้งปรับสมดุกอ่นวนัท่ีจะ ย่ืนวีซา่ 7 วนั  เชน่ทา่นได้คิวย่ืนวีซา่วนั ท่ี 3 กนัยายน 2556 

สําเนาสมดุบญัชีท่ีทา่นตอ้งใชใ้นการย่ืนวซีา่ ตอ้งปรับสมดุ ณ วนั ท่ี  28 สิงหาคม 2556 หรือ หลังจากนั้ น หาก

ทา่นปรับสมดุบญัชีกอ่นหน้านั้น จะใชเ้ป็นเอกสารแสดงหลักฐานทางการเ งินไมไ่ด้ สถานฑูตจะขอเอกสาร



 
 

 

เพิ่มเติม อยา่งไรกต็าม ทา่นสามารถสง่เอกสารมาทางบริษัททัวร์ฯ เพื่อเตรียมการลว่งหน้า และ ส่ง  Fax สมุด

บญัชีหน้าสุดทา้ยท่ีไดท้าํการปรับสมดุมาให้ทางบริษทัทวัร์ เพื่อใชใ้นการแนบเป็นเอกสารย่ืนวซีา่ตอ่ไปได ้

- การขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ตอ้งมอีายุไมเ่กิน 15 วนั  นับจากวนัท่ีได้คิวย่ืนวีซา่ พร้อม

ทั้งตอ้งระบุ จาํนวนเงินเป็นตัวเลขลงในหนังสือรับรองด้วย เชน่ทา่นได้คิวย่ืนวีซา่วนั ท่ี 3 กนัยายน 2556  

หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารท่ีใชใ้นการย่ืนวซีา่ ตอ้งออกให้ ณ วนัท่ี 20 สิงหาคม 2556 หรือ หลังจาก

นั้นเทา่นั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่้องระบุสถานฑูต) 

โดยไมต่อ้งระบุวนั และประเทศท่ีเดินทาง 

(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี) 

Thank you for contacting VFS Italy Visa Application Centre. 

เน่ืองจากสถานทูตไดแ้จง้เพิ่มเติมเกี่ยวกบัเอกสารด้านการเ งินของผู้สมคัรวีซา่ทุกประเภทโดย ผู ้สมคัรทุกคนท่ี

ตอ้งการย่ืนคาํร้องขอวซีา่ฯตอ้งแสดงหลกัฐานทางการเงิน 2 ประเภทคูก่นั คือ หนังสือรับรองทางการเ งินจากทาง

ธนาคาร ( Bank Certificate ) ซ่ึงมอีายุไมเ่กนิ 15 วนันับจากวนั ย่ืนคําร้องวีซา่ พร้อมกบัสําเนาสมุดบัญชีเ งินฝากท่ี

แสดงยอดเงินลา่สุดไมเ่กนิ 7 วนันับจากวนัย่ืนคาํร้องขอวซีา่ โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ใดๆทั้งส้ิน 

10. ในกรณีท่ีมผูี ้รับรองคา่ใชจ้า่ย ตอ้งมเีอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี 

- จดหมายจากผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น  

- หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ย เชน่ ทะเบียนบา้น  และตอ้งเป็นบุคคลใน

ครอบครัวเดียวกนั (พอ่, แม ่สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยให้บุตรได ้/  สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองให้กนั

และกนัได้ / (ปู่, ยา่, ตา, ยาย ไมส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยให้หลานได)้  

- กรณีเป็นสามภีรรยากนัแล้วไมไ่ดจ้ดทะเบียน และรับรองคา่ใชจ้า่ยกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 

o เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแตไ่มไ่ดจ้ดทะเบียนกนั  

o กรณีมีลูกดว้ยกนั ให้ใชใ้บเกดิของลูก แปลเป็นภาษาองักฤษพร้อมกบัแนบภาษาไทย 

o กรณีไมม่ีลูกดว้ยกนั ให้ใชท้ะเบียนบา้นทั้งของสามแีละภรรยา แปลเป็นภาษาองักฤษพร้อมกบัแนบ

ภาษาไทย โดยทะเบียนบา้นของทั้งสองต้องอยูบ่า้นเดียวกนั  

- กรุณาแนบสําเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้กาํหนดในข้อ 9 ท่ีจะใชย่ื้นวซีา่ 1 ชดุของผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ย พร้อมทั้ง

ใน หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตอ้งระบุชื่อผู ้ถูกรับรองคา่ใชจ้า่ย ด้วย 

 


	2. รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัดห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป

