
 
 

 

10 วนั ล่องเรือทะเลเอเจีย้น & เอเดรียติค (Costa Deliziosa) 

อิตาลี – กรีซ – มอนเตเนโกร – โครเอเชีย 
 

 
 (บินเข้า- ออก เวนิส.....โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ส) 

เร่ิมต้นท่ี…. 89,900 บาท 

13-22 เมษายน 2019 
CODE  TOUR  :  CR150810MF 

  

(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปไกด์และคนขับรถ / ราคานีร้วมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ) 
 



 
 

 

เวนิส – บารี – คอร์ฟู – เอเธนส์ – บุดวา – กอเตอร์  – ดูบลอฟนิค - เวนิส 
 

ขอสงวนสิทธ์ิหากเรือมีการปรับเปล่ียนท่าเทยีบเรือ ซึ่งทางทวัร์จะทาํการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป 

10 วนั ล่องเรือทะเลเอเจีย้น & เอเดรียติค (Costa Deliziosa) 

เวนิส – บารี – คอร์ฟู – เอเธนส์ – บุดวา – กอเตอร์  – ดูบลอฟนิค - เวนิส 
 

13 เม.ย. 2019  กรุงเทพมหานคร  

 

21.00 น.  พบเจา้หน้าท่ีและมคัคเุทศก ์ไดท่ี้เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ส แถว G (Row G) ประตู

ทางเขา้ท่ี 4  อาคารผูโ้ดยสารขาออกช ั้น 4  สนามบินสุวรรณภูม ิ 

23.45 น.     ออกเดินทางสูก่รุงเวยีนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ส โดยเ ท่ียวบิน OS 26  (ใช ้

เวลาบินประมาณ 11.30 ช ัว่โมง) โดยสายการบินฯ มบีริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารคํ่า และ อาหารเชา้ 
 

14 เม.ย. 2019  เวนิส  
 

05.35 น. เดินทางถึงสนามบินเวยีนนา (VIE) ประเทศออสเตรีย 

09.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินเวยีนนา (VIE) สูส่นามบินเวนิส (VCE) โดยเท่ียวบิน OS521  

(ใชเ้วลาบินประมาณ 1 ช ัว่โมง)  

10.15 น. เดินทางถึงสนามบินเวนิส ประเทศอิตาลี 

นําทา่นลงเรือเพื่อเดินทางสู ่เมอืงเวนิส (Venice) เมอืงท่ีไมม่รีถวิ่ง เข้าถึงได้ นําทา่นชมเมืองเวนิส เมืองหลวง

ของแควน้เวเนโต เมอืงสุดยอดแหง่ความโรแมนติก  เวนิสถูกสร้าง ข้ึนจากการเชื่อมเกาะเ ล็กๆจํานวนมากเข้า

ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทียซ่ึงเป็นสว่นหน่ึงของทะเลเอเดรียติก  เป็นเมอืงทา่โบราณและเป็นเมืองท่ีใช ้

คลองในการคมนาคมมากท่ีสุด  โดดเดน่ดว้ยบา้นเรือนริมนํ้ าและเรือกอนโดลาอนันา่หลงใหล เมืองเวนิสได้รับ

ฉายาวา่ ราชินีแหง่ทะเลเอเดรียติก (Queen of the Adriatic), เมอืงแหง่สายนํ้ า (City of Water), เมืองแห่งสะพาน 

(City of Bridges), และ เมืองแห่งแสงสวา่ง  (The City of Light) นําทา่นชมเมืองเวนิซ เมืองในฝันของ

นักทอ่งเท่ียวหลายๆ คน นําทา่นชมความสวยงามของ จัตุรัสซานมาร์โค (Piazza San Marco) ซ่ึงได้ชื่อวา่เ ป็น

จตุัรัสท่ีสวยท่ีสุดแหง่หน่ึงในอิตาลี รอบๆจตุัรัสมอีาคารท่ีสําคญัสองแหง่คือ หอระฆัง  และหอนาฬิกา ผา่นชม 

วงัดูคาเล (Palazzo Ducale) หรือ วงัดอจ (Doge Palace) อนัเป็นท่ีประทับของผู้ปกครองเวนิส ซ่ึง เ รียกวา่ ดอจ 



 
 

 

ถูกกอ่สร้างมาตั้งแตศ่ตวรรษท่ี 9 แตไ่ด้รับการตกแตง่และกอ่สร้างเพิ่มเ ติมหลายคร้ัง รูปโฉมด้านนอกใน

ปัจจุบนัเป็นผลงานจากศตวรรษท่ี 19 ในศิลปะแบบโกธิค ไดรั้บการตกแตง่ดว้ยหินออ่นสีชมพูจากเมืองเวโรนา 

ภายในตกแตง่ดว้ยศิลปะหลายยุคสมยั แบง่เป็นห้องตา่งๆ มากมาย ประดับด้วยภาพวาดโดยศิลปินเวนิสหลาย

ราย จากนั้นนําทา่นชมและถา่ยรูปกบั มหาวหิารเซนต์มาร์ค (Saint Mark’s Basilica)  โบสถ์สมยั ไบเซนไทน์ ท่ี

ประดบัประดาทั้งภายนอกและภายในดว้ยรูปป้ันชดชอ้ย โมเสคและทองคาํ รวมถึงศิลปะการออกแบบอันโดด

เดน่จนกลายเป็นสัญลกัษณ์ของอาํนาจและความมัง่คัง่ของเวนิส และไดรั้บการขนานนามวา่ มหาวิหารทองคํา 

อิสระให้ทา่นถา่ยภาพรอบๆจตุัรัสและริมฝ่ังนํ้ า  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บา่ย อิสระให้ทา่นได้ช ้อปป้ิง ซ้ือของท่ีระลึก หรือสินค้าแบรนด์เนมซ่ึงมีให้เ ลือกซ้ือมากมาย เชน่ HERMES, 

GUCCI, PRADA, CHANEL, DIOR, LOUIS VUITTON, TODS และสินคา้แบรนด์อ่ืนๆอีกมากมาย  
 

14.00 น. นําทา่นเดินทางสู่ทา่เทียบเรือเวนิส (Venice) เพื่อเชคอินข้ึนเรือ Costa Deliziosa 

17.00 น. เรือออกจากทา่เ ทียบเรือมุง่หน้าสู ่เมอืงบารี ประเทศอิตาลี 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 

หลงัอาหารอิสระให้ทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศัยหรือสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรือ 

 

15 เม.ย. 2019  บารี (ประเทศอิตาลี) 

 

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 : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมจีัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเลน่ในคลับ เลาจน์ บาร์ตา่งๆหลากหลาย

สไตล์, 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 

 

 

 

 

 

 

 

14.00 น. เ รือจอดเทียบทา่ท่ี  เมืองบารี (ปร ะเทศอิตาลี)  เมืองท่ีอยูใ่กล้กบัทะเ ลเอเดรียติก จน ได้รับสมญานามวา่

“แคลิฟอร์เนียตอนใตข้องอิตาลี” เป็นเมอืงท่ีมคีวามเจริญรุง่เรืองทางดา้นการคา้ เ ป็นศูนย์กลางการเ ดินเ รือและ

ศูนย์กลางของอาณาจกัรไบเซนไทน์ทางตอนใตข้องอิตาลี  เป็นเมอืงท่ีมคีวามเจริญรุง่เรืองทางศาสนา เ น่ืองด้วย

เซนต์นิโคลสัมาจาริกแสวงบุญท่ีเมอืงน้ี  ในสมยัสงครามโลกคร้ัง ท่ี 2 เมืองได้ถูกทําลายด้วยระเบิดไดนามิก  

และไดท้าํการบูรณะสร้างเมอืงข้ึนใหม ่ปัจจุบนัจึงเห็นบา้นเรือนท่ีทนัสมยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก  แตย่ังคงสามารถ

เห็นซากความเจริญในอดีตท่ียงัคงเหลือไว ้นําทา่นถา่ยรูปกบัป้อมปราการประจําเมือง (Fortress) ขนาดใหญ ่

ของเมอืงบารีท่ีสร้างข้ึนเพื่อป้องกนัการเขา้ยึดครองจากการลา่อาณานิคมในสมยักอ่น ได้เวลานําทา่นเข้าชม

ปราสาทซโูว (Svevo Castle) ซ่ึงเป็นปราสาทท่ีแสดงให้เห็นถึงอํานาจมืด (Dark Symbol of Power) ตัวปราสาท

สร้างข้ึนในศิลปะแบบนอร์แมน-สวาเบียน ระหวา่งปี 1501-1523 โดย อิซเบลแหง่อารากอน และ โบนา สฟอร์

ซา เจา้หญิงแหง่บารี สร้างข้ึนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความย่ิงใหญข่องจกัรวรรดิโรมนัในอดีต นําทา่นเข้าชมความ

ย่ิงใหญข่องปราสาทท่ีมีป้อมปราการล้อมโดยรอบ จากนั้ นนําทา่นชมวิหารซานนิโคลัส (Basilica di San 

Nicola) ซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อรําลึกถึงเซนต์นิโคลสั  ผูอุ้ปถมัภ์ของเมอืงซ่ึงเป็นผูท่ี้นําความเจริญรุ่ง เ รืองทางศาสนามา

ให้ทางตอนใตข้องประเทศอิตาลี  จากนั้นนําทา่นเดินทางสู ่ถนนคนเดิน (Walking street) อิสระให้ทา่นได้เ ดิน

เลน่ชมบา้นเรือนและ สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามของเมอืงบารี ซ่ึงตั้งอยูริ่มชายฝ่ังทะเลเอเดรียติก หรือจะเ ลือกซ้ือ

ของฝากหรือสินคา้แบรนด์เนมตา่งๆมากมาย 
 



 
 

 

 
 

19.00 น. นําทา่นเดินทางสู่ ทา่เรือบารี 

20.00 น.  เรือเดินทางออกจากทา่เรือบารี เพื่อมุง่หน้าสู ่ ทา่เรือคอร์ฟ ูประเทศกรีซ 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  

หลงัอาหารอิสระให้ทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศัยหรือสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรือ 
 

16 เม.ย. 2019  คอร์ฟ ู(ประเทศกรีซ) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  

09.00 น. เรือจอดเทียบทา่ท่ี ทา่เรือคอร์ฟ ู(Corfu) ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีในนาม “เกาะมรกต” เ น่ืองด้วยความเขียวชะอุม่และ

สวยงามในตวัมนัเอง อนัเป่ียมไปดว้ยวฒันธรรมอนัหลากหลายและแนวชายฝ่ัง ท่ีสวยงามหาใดเปรียบ นําทา่น

เดินทางเขา้สูเ่ขต Paleokastritsa สู ่จุดชมวิวบนยอดเขาท่ีสามารถมองเห็นตัวเมืองเกา่และทะเลไอโอเ น่ียน       

อนัเป็นท่ีมาของเทพนิยายกรีกของการพบกนัระหวา่ง Odysseus และ Nausica ระหวา่งทางชมวิถีชีวิตของชาว

ท้อง ถ่ินโดยเฉพ าะการปลูกต้นมะกอกและต้น Cyprus ผา่นหมูบ่้านเ ล็กๆหลากสีสัน นําทา่นชมโบส ถ์ 

Monastery of the Virgin โบสถ์เล็กๆบนยอดผาสไตล์กรีก Byzantine ท่ีมีระฆังสองอันแขวนอยูบ่นยอด อิสระ

ให้ทา่นถา่ยภาพและเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ินท่ีทาํจากตน้มะกอก อาทิ ไมม้ะกอกแกะสลัก ครีม สบูช่ื่อดังของ

เกาะคอร์ฟู จากนั้นนําทา่นเดินทางสูโ่บสถ์ Vlacheraina monastery โบสถ์เ ล็กๆ  ตั้งอยูก่ลางเกาะขนาดเล็กย่ืน

ออกไปในทะเล อิสระให้ทา่นถา่ยภาพหรือจากเดินไปยงัโบสถ์กลางทะเล นําทา่นสู  ่เมืองเกา่คอร์ฟู เมืองเกา่ท่ี

ตั้งอยูบ่นเกาะคอร์ฟู (Corfu) โดยมพีื้นท่ีเพียง 593 ตารางกโิลเมตร ตั้งอยูน่อกชายฝ่ังตะวนัตกของแอลเบเนีย 

(Albania) และกรีซ เมอืงเกา่คอร์ฟู ไดรั้บการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เ ป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.2007 นํา

ทา่นแวะถา่ยรูปกบั ป้อม Palaio Frourio ซ่ึงมคีวามเกา่แก  ่แมว้า่บางส่วนจะถูกกดัเซาะจากนํ้ าและลมทะเลไป

บา้งแลว้กต็าม ตวัป้อมไดรั้บการบูรณะมาเป็นอยา่งดี ปัจจุบนัถูกใชเ้ป็นสถานท่ีสําหรับกิจกรรมหลายอยา่ง เชน่ 

งานคอนเสิร์ตและอ่ืนๆ นําทา่นชมอาคารบา้นเรือนแบบนีโอคลาสสิค สว่นหน่ึงสร้าง ข้ึนจากยุคเวนิส อีกส่วน



 
 

 

เป็นการกอ่สร้างยุคหลงั  
 

13.00 น. นําทา่นเดินทางสู่ทา่เทียบเรือเมอืงคอร์ฟู 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  
 

14.00 น.  เรือเดินทางออกจากทา่เรือคอร์ฟู เพื่อมุง่หน้าสู ่ทา่เรือพีราอุส ประเทศกรีซ 

 อิสระให้ทา่นพกัผอ่น บนเรือสําราญหรูตามตามอธัยาศยั ทา่นสามารถเ ลือกรับประทานอาหารหรือนั่ง เลน่ใน

คลบั เลาจน์ หรือทาํกจิกรรมท่ีมภีายในเรือสําราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไมว่า่จะเป็นช ้อปป้ิง ท่ีร้านขายสินค้า

ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และสว่นสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายท่ี

ทา่นสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสําราญ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ   

 หลงัอาหารอิสระให้ทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรือ 
 

17 เม.ย. 2019  เอเธนส์ (ประเทศกรีซ) 
 

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 : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมจีัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเลน่ในคลับ เลาจน์ บาร์ตา่งๆหลากหลาย

สไตล์, 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. เรือจอดเทียบทา่ท่ี ทา่เรือพีราอุส ประเทศกรีซ 

 นําทา่นเท่ียวชมกรุงเอเธนส์  นําทา่นชมอะโครโปลิส โบราณสถานอันทรงคุณคา่ทางประวติัศาสตร์และ



 
 

 

โบราณคดีซ่ึงตั้งอยูบ่นภูเขาสูง  เชื่อกนัวา่บนเนินเขาแหง่น้ีเป็นท่ีสถิตของเทพีอาเธน ่า เทพีแห ่งนักรบ นําทา่น

ชมวหิารพาร์เธนอน  วหิารศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสร้างข้ึนเพื่ออุทิศแดเ่ทพีเอเธนา่ อนัเป็นวหิารท่ีสร้างด้วยหินออ่นทั้งหลัง

รายลอ้มดว้ยเสาหินแบบดอริคซ่ึงไดรั้บการยอมรับวา่เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกท่ีสร้าง ข้ึนในโลกยุค

คลาสสิคหรือยุคทองของกรีซ  ชว่งประมาณ 450-300  ปีกอ่นคริสตกาล และทัว่โลกตา่งยอมรับกนัวา่เ ป็นวิหาร   

แบบดอริคท่ีใหญแ่ละสมบูรณ์แบบท่ีสุดในโลกศิลปะของกรีซ  ผา่นชมสถานท่ีสําคัญในสภาพซากปรักหักพ ัง

ตา่งๆซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความย่ิงใหญข่องชมุชนในอดีต  ชมประตูชยัเฮเดรียน  หอสมดุแห่งชาติ  ศูนย์รวมของ

ปราชญ์สมยัโบราณ  นําทา่นแวะถา่ยรูปกบัสนามกีฬาโอลิมปิค ได้รับการบูรณะข้ึนมาใหมแ่ละใช ้ในการ

แขง่ขนักฬีาโอลิมปิคเป็นคร้ังแรกในปีค.ศ.1896  นําทา่นผา่นชมจัตุรัสซินตั๊กมา่ (Syntagma Square)  ท่ีตั้งของ

รัฐสภาแหง่ชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม 

 
 นําทา่นเดินทางสูย่า่นเกา่แกบ่ริเวณเชิงเขาอะโครโปลิส ท่ีเรียกวา่ พลากา้ (PLAKA) แหลง่รวมนักทอ่งเ ท่ียวจาก

ทัว่ทุกมมุโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปดว้ย ร้านค้า บาร์ ภ ัตตาคารคึกคักพลุกพลา่นไปด้วยผู ้คนทั้ง

กลางวนัและยามคํ่าคืน อิสระเชิญให้ทา่นชอ้ปป้ิงของฝากของท่ีระลึกมากมาย สุดเขตยา่นพลากา้ คือยา่นเมือง

ใหมอุ่ดมไปดว้ยร้านคา้แฟช ัน่หรูระดบัโลก และ ถนนคนเดินท่ีเป็นระเบียบสวย 

18.00 น. นําทา่นเดินทางสู่ทา่เทียบเรือพีราอุส 

19.00 น.  เรือเดินทางออกจากทา่เรือพีราอุส เพื่อมุง่หน้าสู ่ ทา่เรือกอเตอร์ ประเทศมอนเตเนโกร 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ   

 หลงัอาหารอิสระให้ทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรือ 

 

18 เม.ย. 2019  At Sea 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  

อิสระให้ทา่นพกัผอ่น บนเรือสําราญหรูตามอธัยาศยั ทา่นสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่ง เลน่ในคลับ 



 
 

 

เลาจน์ หรือทาํกจิกรรมท่ีมภีายในเรือสําราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไมว่า่จะเป็นช ้อปป้ิง ท่ีร้านขายสินค้าปลอด

ภาษีบนเรือ (Duty Free) และสว่นสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายท่ีทา่น

สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสําราญ เชน่ 

Public Room  :บาร์และเลาจน์  ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต 

Entertainment  :ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมจีัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเลน่ในคลบั เลาจน์ บาร์ตา่งๆหลากหลาย 

   สไตล์ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  

หลงัอาหารอิสระให้ทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศัยหรือสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรือ 
  

19 เม.ย. 2019  บุดวา – กอเตอร์ (ประเทศมอนเตเนโกร)  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  

08.00 น. เรือจอดเทียบทา่ท่ี ทา่เรือเมอืงกอเตอร์ (Kotor)  

 นําทา่นเดินทางสู ่เมอืงบุดวา (Budva) (ระยะทางประมาณ 35 กม. ใช ้เวลาเ ดินทาง 30 นาที)  เมืองโบราณอีก

แหง่ของประเทศมอนเตเนโกร ตั้งอยูบ่นชายฝ่ังทะเลเอเดรียติก ทางตอนใต้ของประเทศ เมืองบุดวาเ ป็นเมือง

ทอ่งเท่ียวตากอากาศท่ีมชีื่อเสียงอีกแหง่ของมอนเตเนโกรและเป็นท่ีตั้งของโรงแรมและรีสอร์ทมากมาย เมือง

บุดวา สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 5 เคยเ ป็นเมือง ข้ึนของชาวเวนิส กวา่ 400 ปีเชน่เ ดียวกบัเมืองกอเตอร์ จึง

ไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมของชาวเวนิส  แตใ่นสมยัศตวรรษท่ี 18 มอนเตเนโกรเคยตกเป็นเมอืง ข้ึนของ

อาณาจกัรออตโตมนั นอกจากน้ีเมอืงบุดวาเป็นอีกเมืองท่ีเ ป็นท่ีจับจ้องของประเทศลา่อาณานิคมทั้ง  ฝร่ัง เศส 

ออสเตรีย และ รัสเซีย และในปี 1918 ตกเป็นของประเทศยูโกสลาเวยี นําทา่นชมความงามภายในตัวเมืองเกา่ 



 
 

 

หรือ Stari Grad (Old Town) และนําทา่นถา่ยรูปกบัโบสถ์เซ็นต์จอห์น  (Church of Saint John)  ซ่ึงภายในโบสถ์

มภีาพไอคอนพระแมม่ารี “Madonna in Punta” ประดิษฐานในโบสถ์แหง่น้ี 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บา่ย นําทา่นเดินทางกลบัสูเ่มอืงกอร์เตอร์ เมอืงชายฝ่ังทะเลแสนสวยอีกเมอืงของประเทศมอนเตเนโกร ประเทศซ่ึง

ไดรั้บการขนานนามวา่ “ไขม่กุแหง่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน” โดยประเทศสาธารณรัฐมอนเตเนโกรน้ี  ตั้งอยูท่าง

ตอนใตข้องทะเลเอเดรียติค ถึงแมส้ถานท่ีโดยรวมของประเทศจะมีขนาดเ ล็กมาก แตก่็อุดมสมบูรณ์ไปด้วย

ธรรมชาติอนังดงาม ชายหาดออ่นละมนุคล่ืนสงบไมรุ่นแรงจนเกินไป ทะเลสาบนํ้ าเ งินเข้มใส แมน่ํ้ าใสไหล

เชี่ยวและภูเขาสวยสงา่ บางแหง่จะเห็นเป็นฟยอร์ดสูงตระหงา่นตระการตา นําทา่นชมความงามของเมืองกอ

เตอร์ ซ่ึงไดรั้บการรับรองจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลกดา้นธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ.1979 เ ป็น

เมอืงท่ีสร้างภายในกาํแพงสูง (City Wall) ซ่ึงแบง่ตวัเมืองเ ป็น 2 ส่วนคือ เมืองเกา่ (Old Town) และเมืองใหม ่

(New Town) โดยกาํแพงเมอืงแหง่น้ีสร้างโดยชาวเวนิส อีกทั้งสถาปัตยกรรมในเมอืงสว่นใหญย่ังได้รับอิทธิพล

จากชาวเวนิสเชน่กนั นําทา่นแวะถา่ยรูปกบั โบสถ์เ ซ็นต์ไทรฟอน (Cathedral of Saint Tryphon)     ซ่ึงสร้าง ข้ึน

ในปี ค.ศ. 1166 ภายในตวัเมอืงเกา่ อิสระให้ทา่นเดินเลน่และชมความงามภายในตัวเมืองเกา่ หรือเ ลือกซ้ือของ

ฝากท่ีระลึกตามอธัยาศยั  

 
 

16.00 น. นําทา่นเดินทางสู่ ทา่เรือกอเตอร์  

17.00 น. เรือออกเดินทางจากทา่เทียบเรือกอเตอร์ เพื่อมุง่หน้าสู ่ทา่เรือเมอืงดูบลอฟนิค 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ   

หลงัอาหารอิสระให้ทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศัยหรือสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรือ 
 

20 เม.ย. 2019 ดูบลอฟนิค (ประเทศโครเอเชีย)  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  



 
 

 

08.00 น. เรือจอดเทียบทา่ท่ี ทา่เรือดูบรอฟนิค (Dubrovnik) เป็นเมอืงท่ีอยูท่างตอนใต้ของประเทศโครเอเชีย พรมแดน

ติดตอ่กบัประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวนีา่ เมอืงดูบรอฟนิคได้ชื่อวา่เ ป็นหน่ึงในเมืองเกา่ท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป 

สมญานาม “ไขมุ่กแห่งทะเล เอเดรียติก” เ ป็นเมืองท่ีมีอํานาจทางทะเลตั้งแตศ่ตวรรษท่ี 13 และมีความ

เจริญรุง่เรืองทางการคา้ จึงไดส้ร้างความย่ิงใหญใ่ห้โดดเดน่ ด้วยการตกแตง่พระราชวงั  สร้างโบสถ์ วิหาร 

จตุัรัส นํ้ าพ ุและบา้นเรือนตา่งๆ และไดรั้บการบูรณะและปรับเปล่ียนอยา่งงดงามตามยุคสมยั เสน ่ห์ของเมือง

อยูท่ี่เขตเมอืงเกา่ (Old Town) ซ่ึงตั้งอยูภ่ายในกาํแพงโบราณสูงตระหง ่านโอบล้อมโดยรอบ ซ่ึงสร้างใน

ศตวรรษท่ี 13 เพื่อป้องกนัภยัจากศตัรู เชน่ อาหรับ  เวเนเชียน มาชีโดเนียน และเซิร์บ ภายในเขตเมืองเกา่เ ป็น

ท่ีตั้งของสถาปัตยกรรมมากมายและส่ิงกอ่สร้างโบราณ องค์การยูเนสโกได้ข้ึนทะเบียนให้เมืองดูบรอฟ

นิคเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979  นําทา่นชมทศันียภาพของเมอืงดูบรอฟนิค ท่ีตั้งอยูต่ามริมฝ่ังทะเลเอเดรียติค 

ตวัเมอืงเกา่มป้ีอมปราการโบราณความยาว 190 เมตรลอ้มรอบ ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองท่ีความโดง่ดัง เ ทียบ

ไดก้บัแกรนด์แคนยอ่นหรือแกรนด์คาแนลแหง่เวนิส  นําทา่นเ ดินลอดประตู Pile Gate ท่ีมีรูปป้ันของนักบุญ 

เซนต์เบลส นักบุญประจาํเมอืง เพื่อเขา้สูใ่จกลางเมอืงเกา่ ชมนํ้ าพ ุOnofrio ซ่ึงตั้งเป็นเกียรติแกส่ถาปนิกผู้สร้าง

นํ้ าพแุหง่น้ี นําทา่นชม The Cathedral หน่ึงในโบสถ์เกา่แกป่ระจาํเมอืงเกา่ท่ีสะสมโบราณวตัถุของพอ่ค้าวาณิช

ท่ีไดท้าํการคา้ขายกบัชาวเวนิชในอดีต นําทา่นถา่ยรูปกบัหอนาฬิกาโบราณ (Bell Tower Clock)  จากนั้ นนํา

ทา่นแวะถา่ยรูปกบัพระราชวงัเรคเตอร์ (Rector’s palace) พระราชวงั ท่ีสร้าง ข้ึนโดยผสมผสานศิลปะทั้งแบบ

โกธิค เรเนซองส์และบาโร๊ค ไดเ้วลานําทา่นแวะถา่ยรูปกบั สปอนซา พาเลส (Sponza Palace) สร้าง ข้ึนโดย

ศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส์ ในสมยัศตวรรษท่ี 15 ปัจจุบันได้ใช ้เ ป็นท่ีจัดเก็บเอกสารและสํานักงานส่วน

ราชการ นําทา่นเดินผา่นถนนสตราดนั ถนนสายหลกัยาวกวา่ 398 เมตร ท่ีสองข้างทางรายล้อมไปด้วยอาคาร

สไตล์โรมนั โกธิค และร้านคา้ ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขายของท่ีระลึกตา่งๆมากมาย อิสระให้ทา่นช ้อป

ป้ิงตามอธัยาศยั  

13.00 น. นําทา่นเดินทางสูท่า่เทียบเรือดูบรอฟนิค 

 

 



 
 

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ห้องอาหารภายในเรือ  
  

14.00 น . เรือออกเดินทางจากทา่เทียบเรือดูบรอฟนิค เพื่อมุง่หน้าสู ่ทา่เรือเวนิส ประเทศอิตาลี 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือ  

วนัน้ีจะมีการจดังานเล้ียง Gala Dinner ให้ทา่นไดแ้ตง่ตัวสวยงามรว่มงานเล้ียงในคํ่าคืนน้ี 

หลงัอาหารอิสระให้ทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศัยหรือสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรือ 

 

หมายเหตุ  กอ่นเรือกลบัเทียบทา่ในคํ่าวนัน้ีทา่นจะไดรั้บป้ายผูกกระเป๋าสีตา่งๆ ซ่ึง เ ป็นตัวกาํหนดลําดับการนํากระเป๋าลง

จากเรือ ทา่นจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญว่างไวห้น้าห้อง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จาํเป็นไวใ้นกระเป๋าเ ดินทาง

ใบเล็ก เพราะเจา้หน้าท่ีของเรือจะมาเกบ็กระเป๋าใบใหญข่องทา่นไปตั้งแตก่ลางดึก และบัญชีคา่ใช ้จา่ยตา่งๆ  จะ

ถูกสง่มาให้ทา่นตรวจเช็คกอ่นทาํการชาํระในวนัรุง่ข้ึน สําหรับทา่นท่ีตอ้งการช ําระผา่นบัตรเครดิต ทางบริษัท

เรือจะชาร์จคา่ใชจ้า่ยผา่นบตัรเครดิตท่ีทา่นไดใ้ห้หมายเลขไวใ้นวนัท่ีทา่นเช็คอินโดยอตัโนมติั 

21 เม.ย. 2019 เวนิส 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  

09.00 น. เรือจอดเทียบทา่ ณ เทียบเรือเวนิส 

นําทา่นรับกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงจากเรือ พร้อมทาํการเชคเอาท์จากเรือ 
 

11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน  
 

บา่ย นําทา่นสู ่McArthur Glen Outlet เวนิสชอ้ปป้ิงเอาท์เลต อิสระให้ทา่นได้ช ้อปป้ิงตามอัธยาศัย ทา่นสามารถ

เลือกซ้ือสินคา้และเส้ือผา้แบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 



 
 

 

16.00 น. นําทา่นเดินทางสู่สนามบินเวนิส (VCE) เพื่อเช็คอิน  

19.05 น.  ออกเดินทางสูก่รุงเวยีนนา โดยเท่ียวบิน OS 530 

20.10 น. เดินทางถึงสนามบินเวยีนนา แวะเปล่ียนเท่ียวบิน พร้อมทาํ Tax Refund ในสนามบินเวยีนนา 

 (กรุณาเตรียมของเพื่อแสดงตอ่เจา้หน้าท่ี) 

23.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินเวยีนนา สูก่รุงเทพมหานคร โดยเท่ียวบิน OS 25 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10 ช ัว่โมง) 

 สายการบินบริการอาหารคํ่าและอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน 
 

22 เม.ย. 2019  กรุงเทพมหานคร 
 

14.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  (BON VOYAGE) 

 

ประเภทห้องพัก 

(เตียงนอนสามารถ แยกเป็นเตียง แบบ Twin ได้) 
 

ห้องพกัฝ่ังดา้นนอกแบบมรีะเบียง  (Outside cabin with balcony)  

 

มเีตียงให้เลือก 2 แบบ คือ เตียงเด่ียวและเตียงคู ่พร้อมตูเ้ส้ือผา้

ขนาดใหญ ่ ห้องอาบนํ้ า  ฝักบัวและอา่งล้างหน้า โทรทัศน์  

โทรศพัท์  อินเตอร์เน็ต* (*คา่ใชจ้า่ยเพิ่มเติม)  มนิิบาร์  ตูเ้ซพ

นิรภยั  ไดรพ์เ ป่าผม และ   เคร่ืองปรับอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องพกัฝ่ังดา้นใน (Inside Cabin)  



 
 

 

 

 

มเีตียงให้เลือก 2 แบบ คือ เตียงเด่ียวและเตียงคู ่พร้อมตูเ้ส้ือผา้

ขนาดใหญ ่ ห้องอาบนํ้ า  ฝักบัวและอา่งล้างหน้า โทรทัศน์  

โทรศพัท์  อินเตอร์เน็ต* (*คา่ใชจ้า่ยเพิ่มเติม)  มนิิบาร์  ตูเ้ซพ

นิรภยั  ไดรพ์เ ป่าผม และเคร่ืองปรับอากาศ   

 

 

 

 

 

 

 

10 วนั ล่องเรือทะเลเอเจีย้น & เอเดรียติค (Costa Deliziosa) 

เวนิส – บารี – คอร์ฟู – เอเธนส์ – บุดวา – กอเตอร์  – ดูบลอฟนิค – เวนิส  
อัตราค่าบริการ 13-22 เมษายน 2561 

ราคาผูใ้หญ ่(พกัห้องคู ่INSIDE) ทา่นละ  89,900 

อพัเกรดเป็นห้องพกัแบบมรีะเบียง (BALCONY) ทา่นละ 11,000 

พกัเด่ียวเพิ่ม ทา่นละ  (คิดท่ีห้องพกัแบบ INSIDE)  33,000 

เด็กอายุตํ่ากวา่ 18 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น)   89,900 

เด็กอายุตํ่ากวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  85,900 

เด็กทารก อายุไมเ่กนิ 2 ปี (นับอายุจนถึงวนัเดินทางกลบั)  29,900 

ช ั้นธุรกจิเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เร่ิมตน้ท่ีทา่นละ   

(ราคายืนยันได้กต่็อเมือ่ทีน่ ัง่ confirm เท่าน ั้น) 

85,000 – 100,000 

 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบินหักคา่ใชจ้า่ยคืน BKK-VIE-VCE-VIE-BKK 25,000 

กรณีมีวซีา่แลว้หรือไมต่อ้งย่ืนวซีา่ หักคา่ใชจ้า่ย ไม่รวมวีซ่า 



 
 

 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ ามนัท่ีปรับข้ึนลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจริง 

ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมเีอกสารยืนยนัเทา่นั้น (คิด ณ วนั ท่ี 19 กรกฎาคม 2018) ** 
 

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 ั้นนักทอ่งเท่ียวโดยสายการบิน OS (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,  

 คา่อาหารทุกมือ้ตามระบุ, คา่พาหนะ หรือรถรับ-สง่ ระหวา่งนําเท่ียว, คา่เขา้ชมสถานท่ี 

 เจา้หน้าท่ี (ไกด์ไทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทางและทิป 

อตัราน้ีไมร่วมถึง 

 คา่วีซา่เชงเกน้ 

 คา่บริการเรือ (Service Fee) ทา่น 70 ยูโร (ทางเรือจะชาร์ตเข้าครุย์การ์ดของทา่น)  

 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  50% 

* ยกเลิก 30-89 วนั ลว่งหน้ากอ่นเดินทาง หักคา่มดัจาํเต็มจาํนวน  

* ยกเลิก 08-29 วนั ลว่งหน้ากอ่นเดินทาง หักคา่ใชจ้า่ยเต็มจาํนวน  



 
 

 

* ยกเลิก น้อยกวา่ 7 วนั ลว่งหน้ากอ่นเดินทาง หักคา่ใชจ้า่ยเต็มจาํนวน  

***หากมกีารยกเลิกการจองทวัร์ หลงัได้ทาํการย่ืนวีซา่เรียบร้อยแล้ว บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนําเลม่พาสปอร์ตไปยกเลิก

วซีา่ในทุกกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการย่ืนวซีา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ :  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผู ้เ ดินทางตํ่ากวา่ 20 ทา่น โดยจะแจ้งให้ ผู ้เ ดินทางทราบ

ลว่งหน้า อยา่งน้อย 20 วนั กอ่นการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจัดหาสถานท่ีทอ่งเ ท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเท่ียว กรณีท่ีเกดิเหตุจาํเป็นสุดวสัิย อาทิ การลา่ชา้ของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การกอ่จราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและรักษา

ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไวใ้ห้ได้มากท่ีสุด 

 การทอ่งเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยกบับริษทัตวัแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถเ รียกร้องเ งินคืน ในกรณีท่ี

ทา่นปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ ทา่นไดท้าํการตกลงหรือแจง้ให้ทราบกอ่นเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึน หากทา่นถูกปฎิเสธวซีา่และจะไมคื่นเงินคา่ทัวร์ท่ีทา่นชาํระ มาแล้ว  หาก

ทา่นถูกปฎิเสธการเขา้เมอืง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ 

 สถานฑตูเก็บคา่ธรรมเนียมวซีา่ และไมคื่นทุกกรณี 

 ในกรณีท่ีทา่นจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สีนํ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะ ไมรั่บผิดชอบ หาก

ทา่นถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินักทอ่งเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคธรรมดา  

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 

 สําหรับนํ้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้งเคร่ืองบิน  คือ 20-30 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสาร

ช ั้นประหยดั/ Economy Class Passenger  ซ่ึงข้ึนกบัแตล่ะสายการบิน) การเรียกเกบ็คา่ระวางนํ้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธ์ิของ

สายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฎิเสธได้ หาก นํ้ าหนักกระเป๋าเ ดินทางเกนิกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้นําข้ึนเคร่ืองได้ ตอ้งมนีํ้ าหนักไมเ่กนิ  7 กโิลกรัมและมสัีดส่วนไม ่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter)  



 
 

 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดให้ตํ่ากวา่มาตรฐาน

ได้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัข้อกาํหนดของแตล่ะสายการบิน  บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บภาระ ความรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในนํ้ าหนัก

สว่นท่ีเกนิ  

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมลีอ้เล่ือนและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกิดการสูญหาย  

 ของมคีา่ทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นั้น ซ่ึงจะชดใช ้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้ าหนักกระเป๋าจริง 

ทั้งน้ีจะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดินทางช ั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเ ดินทางช ั้นธุรกิจ (Business) 

ดงันั้นจึงไมแ่นะนําให้โหลดของมคีา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

 กรณีกระเป๋าใบใหญเ่กดิการสูญหายระหวา่งการทอ่งเท่ียว (ระหวา่งทัวร์ ไมใ่ชร่ะหวา่งบิน)  โดยปกติประกนัภ ัยการ

เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํให้ลูกคา้จะไมค่รอบคลุมคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญสู่ญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ

จะพิจารณาชดเชยคา่เสียหายให้ทา่น โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเทา่นั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามนํ้ าหนักกระเป๋า 

คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20 ตอ่กโิลกรัมเทา่นั้น ดงันั้นทา่นจึงไมค่วรโหลดของมคีา่ทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ ่เพราะ

หากเกดิการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยคา่เสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เทา่นั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บริษัทฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบชดเชยคา่เสียหายให้ทา่นได ้ดงันั้น

ทา่นตอ้งระวงัทรัพย์สินส่วนตัวของทา่น  

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศอิตาลี 

(ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 10-15 วนัทําการ) 

สถานฑูตไมอ่นุญาตให้ดึงเลม่พาสปอร์ต หากไดย้ื่นเขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ทา่นรู้วา่ตอ้งใชเ้ลม่กรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 

เพื่อขอยืน่วีซา่ลว่งหน้ากอ่นกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบินในชว่งท่ีทา่นจะเดินทางมาดว้ย 
 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอา่นให้เขา้ใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอยา่ด้ือและยึดติดกบัการย่ืนในสมยักอ่น )  

 

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

