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Code: IE04-CRUISE-MSCGRANDIOSA-10TK-APR-92-MN0205 

10 วนั ลอ่งเรอืทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน 

MSC GRANDIOSA (เอ็มเอสซ ีแกรนดโิอซา) 

เรอืส าราญล าใหมล่า่สดุปี 2019 ของ MSC Cruise 

 

***โปรโมช ัน่...สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK)*** 

11 – 20 เมษายน 2563  

ราคาเร ิม่ตน้ที…่.92,900 บาท 

(อติาล)ี มลิาน– เจนวั – เนเป้ิล –  (เกาะซซิลิ)ี เมสซนิา่ – ทารอ์อมนีา – (มอลตา้) วาเลตตา้ 

 (สเปน) บารเ์ซโลนา่ – ฌโิรนา (สถานทีถ่า่ยท า Game of Throne) – (ฝร ัง่เศส) มารก์เซย ์–มลิาน 

(พเิศษ!! ราคานีร้วมทวัรพ์าเทีย่วทกุประเทศ ไมร่วมคา่วซีา่เชงเกน้ /รวมทปิไกด ์คนขบัแลว้) 

ขอสงวนสทิธิห์ากเรอืมกีารปรบัเปลีย่นทา่เทยีบเรอื ซึง่ทางทวัรจ์ะท าการแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้ตอ่ไป 
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ทอ่งเทีย่ว Shore Excursion ของเรอื อาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัการเขา้ออกของ

ตารางเดนิทางเรอื 

ชว่งวนัเดนิทางปี 2563 ตรงกบัวนัหยดุเทศกาลอสีเตอรข์องฝั่งยโุรป สถานทีท่อ่งเทีย่วบางแหง่และรา้นชอ้ปป้ิง

อาจปิดท าการ 

MSC GRANDIOSA (เอ็มเอสซ ีแกรนดโิอซา) 

เรอืส าราญล าใหมล่า่สดุปี 2019 ของ MSC Cruise 

เรอืมขีนาด 181,000 ตนั จผุูโ้ดยสารไดก้วา่ 6,334 คน มที ัง้หมด 19 ช ัน้ 

ประเภทหอ้งพกั (เตยีงสามารถแยกเป็น เตยีงคูไ่ด)้ 

 หอ้งพกับนเรอืแบบกรุ๊ปจะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 

ทา่น / 3 เตยีง  ( TRIPLE ROOM ) ตอ้งท าการตรวจสอบกบับรษิทั เนือ่งจากหอ้งพกับนเรอื ทีส่ามารถพกั

ได ้3 ทา่น มจี านวนจ ากดั 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการจดัเลขหอ้งพกัใหก้บัคณะ เนือ่งจากหอ้งพกับนเรอืเป็นการจองแบบกรุ๊ป และ 

ข ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของประเภทหอ้งพกัในระดบัทีต่า่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัหรอื ช ัน้

เดยีวกนั ตามทีล่กูคา้ตอ้งการ 

 ท ัง้นีห้อ้งพกัแบบมรีะเบยีงทีจ่องแบบกรุป๊ อาจเจอหอ้งทีต่ดิเรอืชูชพีได ้

 หอ้งพกัแบบธรรมดา  (Interior) 

 

 หอ้งพกัมรีะเบยีงววิทะเล  (Ocean View with Balcony) 
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เสน้ทางเดนิเรอื MSC GRANDIOSA (เอ็มเอสซ ีแกรนดโิอซา) 

 

11 เม.ย. 63 กรงุเทพมหานคร  

 

18.30 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ีเ่คาน์เตอรเ์ช็คอนิ U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ที ่9 หรอื 10 

อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

21.45 น. ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิ TK 65 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ชัว่โมง) เพลดิเพลนิ

กบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง สายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหว่าง

เทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี 

 

12 เม.ย. 63 อสิตนับลู – มลิาน – เจนวั 

 

04.10 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตันบลูแวะเปลีย่นเครือ่ง เทีย่วบนิ TK1873 อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบนิอสิตันบลูซึง่มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย  

07.40 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบลู (IST) สูส่นามบนิมัลเพนซา (MXP) โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ส 

บรกิารอาหารเชา้บนเครือ่งบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ชม.) 

09.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิมลัเพนซา เมอืงมลิาน  ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเจนัว (Genoa) (ระยะทาง 132 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) หนึง่ในเมอืง

ท่าส าคัญของประเทศอติาล ี น าท่านแวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรยีข์องครสิโตเฟอร ์โคลัมบัส นักเดนิเรอืชือ่ดัง

กอ้งโลก และเป็นชาวยโุรป  คนแรกทีค่น้พบทวปีอเมรกิา ซึง่ถอืก าเนดิ ณ เมอืงเจนัวแหง่นี ้ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

  

บา่ย น าทา่นเขา้ชม โบสถป์ระจ าเมอืง หรอื ดูโอโม ่(Genoa Duomo) ทีส่รา้งขึน้ในแบบโรมนัเนสค ์และโกธคิ ใน

สมัยศตวรรษที่ 12-14 และน ้าพุกลางเมอืง จากนั้นน าท่านเยีย่มชมและชอ้ปป้ิงที่ เปียซซ่า เฟร์รารี่ ซ ึง่

สถานทีแ่หง่นีเ้คยเป็นบรเิวณทีโ่คลัมบัสเคยอาศัยอยูเ่มือ่ครัง้ตอนเด็กๆ จากนัน้ อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้

แบรนดเ์นม และของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย (***รา้นคา้ในยโุรปบางรา้นอาจปิดใหบ้รกิารในวันอาทติย)์ 

 

15.00 น. น าท่านเชค็อนิขึน้เรอืส าราญล าใหมล่า่สุดปี 2019 ของ MSC Cruise “MSC GRANDIOSA” ซึง่เป็น

เรือส าราญที่จะเปิดปฐมฤกษ์ในเสน้ทางล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในปี 2020 ดว้ยระวางเรอืขนาด 

181,000 ตนั จุผูโ้ดยสารไดก้วา่ 6,334 คน พรอ้ม Entertainment Complex ขนาดใหญ่ ทีพ่รอ้ม

ใหบ้รกิารบนเรอืส าราญ 

 

17.00 น. เรอืส าราญเดนิทางออกจากทา่เทยีบเรอืเจนัว มุง่หนา้สูท่า่เทยีบเรอืเนเป้ิล ประเทศอติาล ี

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

13 เม.ย. 63 เนเป้ิล (ประเทศอติาล)ี  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 
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อสิระใหท้า่นพักผอ่น บนเรอืส าราญหรตูามอธัยาศัย ทา่นสามารถเลอืกรับประทานอาหารหรอืน่ังเล่นในคลับ 

เลาจน์ หรอืท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไมว่่าจะเป็นชอ้ปป้ิงทีร่า้นขายสนิคา้

ปลอดภาษีบนเรอื (Duty Free) และสว่นสนัทนาการอืน่ๆอกีมากมาย กจิกรรมความบันเทงิอันหลากหลายที่

ทา่นสามารถเลอืกใชบ้รกิารบนเรอืส าราญ เชน่ 

Public Room  :บารแ์ละเลาจน ์หอ้งสมดุ หอ้งอนิเตอรเ์นต 

Entertainment  :ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืมจีดัแสดงหรอืจะเลอืกน่ังเลน่ในคลับ เลาจน ์บารต์า่งๆ

หลากหลาย 

   สไตล ์คาสโิน ดสิโกเ้ธค หอ้งเลน่เกม 

Sport and Activities  :สระวา่ยน ้า สปอรท์คอรท์ ฟิตเนต มนิกิอลฟ์ 

Spa and Wellness  :หอ้งสปา หอ้งสตรมี บวิตี ้ซาลอน โยคะ และอืน่ๆ อกีมากมายเรอื 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 

13.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ทีเ่มอืงเนเป้ิล 

น าทา่นชม เมอืงเนเป้ิล (Naples) หรอืทีน่ยิมเรยีกเป็นภาษาอติาลวีา่ เมอืงนาโปล ี(Napoli) คอือกีหนึง่เมอืง

ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงและมคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตร ์ศลิปะวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ดนตร ีและศาสตร์

การท าอาหาร ที่ไดรั้บการยอมรับจากทั่วโลกอกีทัง้ยังเป็นเมอืงหลวงของจังหวัดเนเป้ิล (Province of 

Naples) และแควน้กัมปาเนีย (Campania) แควน้ทีต่ัง้อยูท่างทศิใตข้องประเทศอติาลน่ัีนเองเมอืงเนเป้ิล

ตัง้อยูท่ีช่ายฝ่ังดา้นตะวันตกของอติาลตีดิกับอา่วเนเป้ิล (Naples Bay) กึง่กลางระหว่างพืน้ทีภ่เูขาไฟสอง

แหง่ คอื ภเูขาไฟ วสิเุวยีส และกมัปีเฟลเกรยแ์ละยงัเป็นเมอืงทีม่บีทบาทส าคัญในคาบสมทุรอติาล ีมาตลอด 

2,800 ปีนับแต่ก่อตัง้เมอืงขึน้มา ดว้ยเหตุนี้เมอืงเนเป้ิลจงึถอืว่าเป็นเมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก

โดยเฉพาะบรเิวณใจกลางของเมอืงเนเป้ิลยังเป็นศูนยก์ลางเมอืงทางประวัตศิาสตรท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในยโุรปและ

ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโก ้(Unesco) ใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995 น าท่านชมและ

ถา่ยรปูกบั จตรัุสเพลิบสิซโิต (Piazza del Plebiscito) หนึง่ในจัตรัุสทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในเมอืงเนเป้ิล ตัง้อยู่

ใกลๆกบับรเิวณอา่ว ซึง่ถกูลอ้มรอบไปดว้ยเหลา่อาคารสถานทีท่ีม่คีวามส าคัญของเมอืง แวะถ่ายรูปกับ มหา

วหิาร Basilica Reale Pontificia San Francesco da Paola โบสถโ์รมันคาธอลคิสมัยใหมแ่บบสไตลน์ีโอ

คลาสสคิ สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1816 ตามพระราชประสงคข์องกษัตรยิ ์โจอาคมิ มูรัต แห่งเนเป้ิล เพือ่เป็น

เครือ่งราชบรรณาการแกจ่ักรพรรด ิจากนัน้น าทา่นเขา้ชมปราสาทโอโว (Ovo Castle) หรอืชือ่เต็มคอื Castle 

dell’Ovo อดตีป้อมปราการรมิทะเลทีม่คีวามเกา่แก่ทีสุ่ดของเมอืงเนเป้ิล ซึง่กอ่สรา้งในชว่งศตวรรษที ่12 

เพือ่เป็นทีพ่ านักของกษัตรยิโ์รเจอรท์ี ่2 แหง่ซซิลิ ีเนือ่งดว้ยสถานทีต่ัง้ของปราสาทเป็นจดุพชิยัยทุธช์ัน้ยอด

ทางทะเลซึง่สามารถเห็นอา่วและเมอืงเนเป้ิลไดจ้ากยอดปราสาท จงึมกีารชว่งชงิและผลัดเปลีย่นมอืความ
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เป็นเจา้ของในหลายยุคสมัย รวมถงึเคยถูกใชเ้ป็นคุกไวคุ้มขังกษัตรยิแ์ละราชวงศท์ีต่กเป็นเชลยสงคราม

ในชว่งยคุสมยัหนึง่  

18.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เทยีบเรอืเนเป้ิล 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

20.00 น.  เรอืเดนิทางออกจากทา่เรอืเนเป้ิล เพือ่มุง่หนา้สูเ่มอืงเมสซน่ิา ประเทศอติาล ี

 หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

 

 

14 เม.ย. 63 เมสซนิา (เกาะซซิลิ ีประเทศอติาล)ี 

 

08.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ที ่เมอืงเมสซนิา (เกาะซซิลิ ีประเทศอติาล)ี ซซิลิ ีเกาะใหญ่ปลายรองเทา้บู๊ตของอติาล ีมี

ประวัตติ่อเนื่องยาวนานกว่า 4,000 ปี เป็นจุดยทุธศาสตรส์ าคัญแห่งหนึง่ของยโุรปจงึตกเป็นเป้าหมายของ

การยดึครองจากชนชาตทิีม่อี านาจเขม้แข็งในชว่งเวลาต่างๆเริม่ตัง้แต่กรกี โรมัน คารเ์ทธ อาหรับ นอรม์ัง 

เยอรมัน ฝร่ังเศส และสเปน แต่ละชาตผิลัดเปลีย่นหมนุเวยีนกันเขา้มาปกครองดนิแดนนี้ขณะเดยีวกันก็ได ้

น าเอาศลิปวัฒนธรรมของตนเขา้มาดว้ย เกาะนีจ้งึมสีถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมทีห่ลากหลายผสมผสานกัน

หากแตล่งตัว นอกจากนีย้งัอดุมไปดว้ยความงามทางธรรมชาต ิของทัง้ชายหาด ทะเล และภเูขาไฟ น าท่าน

เดนิทางสู ่เมอืงทารอ์อมนีา (Taormina) เมอืงตัง้อยูบ่นเนนิเขาชายทะเลงดงามดังภาพวาดทีม่ฉีากหลังเป็น

ภเูขาไฟเอ็ดน่า ทีย่งัคกุรุน่อยู ่ มคีวามสงู 3,350 เมตร ทีย่อดเขาถกูปกคลมุคลมุดว้ยหมิะ จากนัน้น าทา่นเขา้

ชมโรงละครกรกี (Greek Theatre) สรา้งขึน้เมือ่ศตวรรษที ่3 กอ่นครสิตกาล  เป็นโรงละครกรกีทีต่ัง้อยูบ่น

จุดทีด่ทีีสุ่ดในบรรดาโรงละครกรกีทัง้หมดทีม่อียูใ่นโลก  ดา้นหลังเป็นววิของเมอืงทอรม์น่ิาบนไหล่เขา 

ทะเลไอโอเนียน และภูเขาไฟเอ็ดน่า โรงละครกรีกแห่งนี้ยังคงถูกใชง้านในชว่งฤดูรอ้น โดยเป็นหนึง่ใน

สถานทีจั่ดเทศกาลงานศลิปะนานาชาตขิองเมอืงทีม่ชี ือ่ว่า ทอรม์น่ิา อารเ์ต ้น าท่านเดนิทางสู ่ถนนคอรโ์ซ 
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อมัเบอรโ์ต ้(Corso Umberto) ถนนสายหลักของเมอืง โดยสองขา้งทางมรีา้นอาหาร, รา้นขายของฝากและ

สนิคา้พืน้เมอืงมากมาย น าท่านแวะถ่ายรูปวหิารซานนโิคลา  ( Cathedral of San Nicola ) ตัง้อยูใ่จกลาง

เมอืงเทอรม์นิา สรา้งขึน้ในสมยัยคุกลางศตวรรษที ่13 สไตลบ์าโรค  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงเมสซนิา (Messina) น าท่านเทีย่วชมจัตุรัสกลางเมอืงเมสซน่ิา (Piazza del 

Duomo) ซึง่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจ าเมือง น าท่านแวะถ่ายรูปคู่กับ มหาวิหารเมสซนิา (Messina 

Cathedral)  หรอื    ดโูอโมป่ระจ าเมอืง ทีม่นีาฬกิาดาราศาสตรโ์บราณทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกอยูบ่นหอระฆงั ตัว

โบสถด์ัง้เดมิถูกสรา้งขึน้ในยุคนอรม์ัง เมือ่ปี ค.ศ.1147 แต่เสยีหายอยา่งยับเยนิจากเหตุแผ่นดนิไหวครัง้

ใหญ่เมือ่ปี ค.ศ.1908 ถูกบรูณะใหมข่ึน้โดยอารค์บชิอป Angelo Paino อกีสองครัง้ จนมสีภาพสวยงามดัง

ปัจจบุนั จากนัน้มเีวลาอสิระใหท้า่นเดนิเลน่บรเิวณจัตรัุสแหง่นี้ 

 

17.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เทยีบเรอืเมอืงเมสซน่ิา  

18.00 น. เรอืออกจากทา่เทยีบเรอืเมสซน่ิามุง่หนา้สู ่เมอืงวาเลตตา้ ประเทศมอลตา้ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 
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15 เม.ย. 63 วลัเลตตา - เมดนิา่ (ประเทศมอลตา้) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

08.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เทยีบเรอืเมอืงวัลเลตตา ประเทศมอลตา้   

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเมดน่ิา (Mdina) เมอืงยอดเขาทีน่่าหลงใหล เป็นเมอืงเล็กๆทีม่ถีนนคนเดนิปราศจาก

รถยนตแ์ละอาคารหนิทรายทีส่วยงามเกา่แก ่น าทา่นถ่ายรูปวหิารเซนตป์อล (Cathedral of Saint Paul) ซึง่

เป็นอาคาร บาโรคอันงดงามที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวลอเรนโซกาฟ่าชาวมอลตา้ วิหารแห่งนี้มี

สญัลักษณ์มาดอนน่าอนัทรงคณุคา่ในศตวรรษที ่12 และผลงานศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีงโดยจติรกรชาวมอลตา้ชือ่

ดัง Mattia Preti  แวะถ่ายรูปพระราชวัง Palazzo Santa Sofia พระราชวังอันเกา่แกอ่ันยิง่ใหญ่ เป็นอาคาร

สมัยกลางทีไ่ดรั้บการเก็บรักษาไวอ้ยา่งดี ผ่านชม Palazzo Vilhena  เป็นอนุสาวรยีท์ีง่ดงามซึง่รวบรวม

พพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตร์ธรรมชาตขิองมอลตา้พรอ้มดว้ยการจัดแสดงผลงานทางธรณีวทิยาที่โดดเด่น

รวมทัง้ฟอสซลิแมลงและสัตวต์่างๆ  ผ่านชม Palazzo Falson เป็นพระราชวังสมัยศตวรรษที่ 13 ทีเ่ป็นของ

ตระกลูขนุนางชาวมอลตา้ ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑท์ีไ่ดรั้บการตกแต่งอยา่งประณีตในสไตลด์ัง้เดมิและมงีาน

ศลิปะและของสะสมโบราณวัตถทุีย่อดเยีย่ม ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงวัลเลตตา (Valetta) 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเขา้ชม พระราชวังแกรนดม์าสเตอร์ (Grand Master Palace) อดตีพระราชวังยคุศตวรรษที ่16 ถอื

ครองโดย อุสตาจโิอ ้เดล มอนเต ้ญาตคินสนิทของผูค้รองแควน้มอลตา้นาม ฌองป์ เดอลา วาเลตเต ้

แรกเริม่เดมิทถีกูใชเ้ป็นสถานทีบ่ญัชาการรบของอศัวนิในยคุนัน้ และภายหลังเสร็จสิน้สงคราม ไดถู้กต่อเตมิ

เป็นพระราชวัง แต่แลว้ถูกโอนยา้ยเปลีย่นมอืเป็นสถานทีพ่ านักของผูป้กครองจากประเทศอังกฤษในชว่ง

ศตวรรษที ่19 และกลับมาถอืครองโดยประเทศมอลตา้ภายหลังประกาศเอกราชในปี ค.ศ.1964 และใน

ปัจจบุนัถกูใชเ้ป็นอาคารรัฐสภาแห่งมอลตา้ สถานทีท่ างานของประธานาธบิดแีห่งมอลตา้ ภายในตัวอาคาร

ตกแต่งแบบนโิอคลาสสคิ และเปิดใหนั้กท่องเทีย่วเขา้ชมในบางสว่นทีจั่ดแสดงเป็นพพิธิภัณฑส์ าหรับจัด

แสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์และยุทโธปกรณ์ของอัศวินในอดีต   จากนั้นน าท่านชมเมืองหลวงของ

สาธารณรัฐมอลตา้ ซึง่ไดต้ัง้ชือ่เมอืงตามชือ่ของ Jean Parisot De La Valetta ผูซ้ ึง่สามารถป้องกันการ

รกุรานเกาะมอลตา้ จากออตโตมานในปี ค.ศ.1565 เมอืงวัลเลตตาไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก

องคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ.1980 จากนัน้น าท่านชม สวนบารัคคา (Barracca Garden) สวนสวยทีค่รัง้หนึง่

เคยเป็นสถานทีส่ว่นบคุคล แตภ่ายหลังไดเ้ปิดใหส้าธารณชนเขา้ชมในปี ค.ศ.1824 ภายในสวนประกอบไป
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ดว้ย Upper Barracca และ Lower Barracca ในสว่น Upper นัน้ไดส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1661 โดยอัศวนิ

ชาวอติาเลยีน จากบรเิวณสวนจะเห็นววิของอ่าวแกรนดฮ์ารเ์บอรไ์ดช้ัดเจน น าท่านถ่ายรูปกับวหิารเซนต์

จอหน์ (St. John’s Cathedral) สรา้งโดยอัศวนิ เซนตจ์อหน์เพือ่มอบเป็นเกยีรตแิกผู่อ้ปุถัมภเ์หล่าอัศวนิ

ทัง้หลาย ความพเิศษของวหิารแห่งนี้คอืการ ออกแบบตกแต่งโดยสถาปนกิและศลิปินชาวมอลตา้ในชว่ง

ศตวรรษที ่16 

 

 

17.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เทยีบเรอืเมอืงวัลเลตตา 

18.00 น. เรอืออกเดนิทางจากทา่เทยีบเรอืวัลเลตตา เพือ่มุง่หนา้สู ่กรงุบารเ์ซโลนา ประเทศสเปน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

16 เม.ย. 63 At Sea 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

อสิระใหท้า่นพักผอ่น บนเรอืส าราญหรตูามอธัยาศัย ทา่นสามารถเลอืกรับประทานอาหารหรอืน่ังเล่นในคลับ 

เลาจน์ หรอืท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไมว่่าจะเป็นชอ้ปป้ิงทีร่า้นขายสนิคา้

ปลอดภาษีบนเรอื (Duty Free) และสว่นสนัทนาการอืน่ๆอกีมากมาย กจิกรรมความบันเทงิอันหลากหลายที่

ทา่นสามารถเลอืกใชบ้รกิารบนเรอืส าราญ เชน่ 

Public Room  :บารแ์ละเลาจน ์หอ้งสมดุ หอ้งอนิเตอรเ์นต 
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Entertainment  :ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืมจีดัแสดงหรอืจะเลอืกน่ังเลน่ในคลับ เลาจน ์บารต์า่งๆ

หลากหลาย 

 Sport and Activities :สระวา่ยน ้า สปอรท์คอรท์ ฟิตเนต มนิกิอลฟ์ 

Spa and Wellness  :หอ้งสปา หอ้งสตรมี บวิตี ้ซาลอน โยคะ และอืน่ๆ อกีมากมาย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

 หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

17 เม.ย. 63 บารเ์ซโลนา – ฌโิรนา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

09.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เทยีบเรอื บารเ์ซโลนา ประเทศสเปน 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฌโิรนา (Girona) (ระยะทาง 102 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) หนึง่ใน

เมอืงส าคัญของแควน้คาตาลุญญา ทีม่ปีระวัตศิาสตรม์ายาวนาน ในอดตีเป็นส่วนหนึง่ของจักรวรรดโิรมัน 

ปัจจบุนัเต็มไปดว้ยบา้นเรอืนหลากสสีนัทีต่ัง้อยูร่มิแมน่ ้าออนญา (Onyar River) มชี ือ่เสยีงจากการถูกใชเ้ป็น

ฉากหลักในการถ่ายท าเมอืง Bravos และเมอืง King’s Landing  ในการถ่ายท าซรียีช์ ือ่ดัง Game of 
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Throne ตัง้แต่ปี ค.ศ.2011 น าท่านเทีย่วชมยา่นเมอืงเกา่ (Old Town) ทีเ่ต็มไปดว้ยตรอกซอกซอยเล็กๆ

มากมาย เคยถูกใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศัยของชาวยวิเมือ่ชว่งปี ค.ศ.982-1492  น าท่านถ่ายรูปกับ วหิารซานตา้มา

เรยีแห่งฌโิรนา (Cathedral of Santa Maria de Girona) โบสถโ์รมันคาธอลกิโบราณ กอ่สรา้งตัง้แต่ยคุ

ศตวรรษที ่11 แบบสไตลโ์รมาเนสก ์มกีารตอ่เตมิหลายยคุสมยั อาทเิชน่ สไตลโ์กธคิชว่งศตวรรษที ่13 และ

สไตล์บาโรคในภายหลังตน้ศตวรรษที่ 17 ก่อนจะเสร็จสิน้เมื่อศตวรรษที่ 18 ท าใหเ้ป็นหนึ่งในโบสถ์ที่

ประกอบดว้ยสถาปัตยกรรมหลากหลายทีม่คีวามสวยงามอยา่งลงตัว บรเิวณดา้นหนา้โบสถเ์ป็นบันไดสไตล์

บาโรค ทีเ่ป็นฉากถ่ายท าส าคัญของซรีีย่ ์Game of Throne จากนัน้แวะถ่ายรูปกับ โบสถแ์ห่งเซนตเ์ฟลกิส ์

(Basilica de Sant Feliu) อกีหนึง่โบสถส์ าคัญทีม่ขีนาดใหญ่เป็นล าดับทีส่องของเมอืงฌโิรนาซึง่ตัง้อยู่

ใกลเ้คียงกับวิหารซานตา้มาเรีย ใชเ้วลาก่อสรา้งตัง้แต่ศตวรรษที่ 12-17 ผ่านชมภายนอก อาราม  

Monastery of Sant Pere de Galligants ส านักสงฆโ์บราณตัง้แต่ศตวรรษที ่10 จากนัน้ชม The Steps of 

Sant Domenec อกีหนึง่ฉากถา่ยท าหนังส าคัญในยา่นเมอืงเกา่ซึง่เป็นขัน้บนัไดสไตลบ์าโรค  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงบารเ์ซโลนา (Barcelona) (ระยะทาง 102 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 

ชม.) จากนัน้น าท่านสูถ่นนชอ้ปป้ิงสายใหญ่ของบารเ์ซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ยา่นทีม่ชี ือ่เสยีง

ทีส่ดุของบารเ์ซโลนาแหลง่ทอ่งเทีย่วอนัเป็นทีช่ ืน่ชอบของคนทุกวัย ถนนสายเล็กๆ ทีม่คีวามยาวเพยีง  1.2 

กโิลเมตรแต่มสีสีันเสน่หน่์าประทับใจทัง้กลางวันและกลางคนื อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ท่าน

สามารถเลอืกซือ้สนิคา้และเสือ้ผา้แบรนดเ์นมทัง้ H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรอืจะชอ้ปป้ิง

สนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าซึง่มรีา้น ตัง้อยูต่ลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้อาท ิ

LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอืน่ๆ 
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17.00 น.  น าทา่นกลบัสูท่า่เทยีบเรอืบารเ์ซโลนา 

18.00 น. เรอืเดนิทางออกจากทา่เรอืบารเ์ซโลนา เพือ่มุง่หนา้สูท่า่เทยีบเรอืมารก์เซย ์

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

18 เม.ย. 63 มารก์เซย ์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

09.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เทยีบเรอืมารก์เซย ์(โพรวองซ)์ ประเทศฝร่ังเศส 

น าทา่นเขา้ชม โบสถน์อเทรอดาม เดอลาการด์ (Basilique Notre-Dame de la Garde) ทีต่ัง้อยูบ่นยอดเขา 

โบสถแ์ห่งนี้สรา้งขึน้อยา่งงดงามดว้ยรูปแบบสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นเอกลักษณ์ โดยมรีูปพระแมม่ารเีป็นองค์

ประธาน เล่ากันว่าในสมัยกอ่นคนแถบนี้มักมาขอพรกับพระนางเพือ่ใหก้ารเดนิเรอืปลอดภัยและเมือ่เดนิเรอื

ปลอดภัยกลับมาแลว้ก็มักจะน าเอาเครือ่งแขวนมาเป็นของแกบ้น แต่เมือ่เวลาผ่านไปทางเทศบาลเมอืงได ้

ปรับปรงุใหส้ถานทีแ่หง่นีเ้ป็นอนุสรณ์สถานอนัศักดิส์ทิธิแ์ละกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืง

มารก์เซย ์ จากนัน้น าทา่นเขา้ชม วหิารมารก์เซย ์(Marseille Catherdal) โบสถโ์รมนัคาธอลกิทีก่อ่สรา้งใหม่

ชว่งปลายศตวรรษที ่19 บนรากฐานของโบสถเ์ดมิเมือ่ยคุศตวรรษที ่12 ปัจจุบันเป็นหนึง่ในพพิธิภัณฑ์

แห่งชาตขิองประเทศฝร่ังเศส หอระฆังมคีวามสูง 142 เมตร และภายในสามารถรองรับศาสนกิชนไดถ้งึ 

3000 คน เป็นหนึง่ในวหิารทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศฝร่ังเศส 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

บา่ย  น าท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑม์วิเซม (MUCEM Museum) หรอืชือ่เต็มคอื Museum of European and 

Mediterranean Civilisations เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกตัง้แต่ 7 ม.ิย. 2013 ในปีทีม่ารก์ซยไ์ดถู้กมอบหมายให ้

เป็นเมอืงหลวงแห่งวัฒนธรรมยโุรป (European Capital of Culture) พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้อทุศิใหก้ับอารยะ

ธรรมยโุรปและเมดเิตอรเ์รเนยีน ทีผ่สมผสานของวัฒนธรรมหลากหลายเชือ้ชาตใินแถบเมดเิตอรเ์รเนียนผ่าน
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สงัคมผา่นยคุสมยัตัง้แตใ่นอดตีจนถงึยคุปัจจุบัน โดยมคีอลเลคชัน่วัตถัโบราณทีจั่ดแสดงมากกว่า 350,000 

ชิน้ภายในพพิธิภัณฑ ์เป้าหมายของพพิธิภัณฑค์ือการส่งเสรมิมรดกทางทะเลเมดเิตอร์เรเนียน และเป็น

สถานทีใ่หนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้รยีนรูว้ัฒนธรรมเกีย่วกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนทัง้ในระดับประเทศและระดับสากล 

จากนัน้ไดเ้วลาสมควร อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงบรเิวณถนนคนเดนิ Rue Paradis และ Rue Grignan กอ่นน า

ทา่นเดนิทางกลับสูท่า่เรอื 

 

 

17.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เทยีบเรอืมารก์เซย ์

18.00 น. เรอืออกเดนิทางจากทา่เทยีบเรอืมารก์เซย ์มุง่หนา้สูท่า่เทยีบเรอืเจนัว 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

หมายเหต ุ     กอ่นเรอืกลับเทยีบทา่ในค ่าวันนี้ท่านจะไดรั้บป้ายผูกกระเป๋าสตี่างๆ ซึง่เป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋า

ลง 

 จากเรอื ท่านจะตอ้งจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของเครือ่งใชท้ีจ่ าเป็นไวใ้นกระเป๋า

เดนิทางใบเล็ก เพราะเจา้หนา้ทีข่องเรอืจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตัง้แต่กลางดกึ และบัญชี

คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ จะถกูสง่มาใหท้า่นตรวจเชค็กอ่นท าการช าระในวันรุง่ขึน้ ส าหรับทา่นทีต่อ้งการช าระผา่นบตัร

เครดติ ทางบรษัิทเรอืจะชารจ์ค่าใชจ้่ายผ่านบัตรเครดติทีท่่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวันทีท่่านเช็คอนิโดย

อตัโนมตั ิ

 

19 เม.ย. 63 เจนวั - มลิาน 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 
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08.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอืเจนัว (อติาล)ี 

 น าท่านเดนิทางสู ่ หนึง่ในชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลทขนาดใหญ่ทีส่ดุในยุโรป SERRAVALLE Shopping Outlet 

(ระยะทาง 53 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) ซึง่ตัง้อยูใ่กลเ้มอืงมลิาน สถานทีร่วมสนิคา้แฟชัน่แบรนด์

เนมจากหลากหลายเมอืง และจากดไีซเนอรช์ัน้น าระดับแถวหนา้ของอติาล ีมรีา้นคา้แฟชัน่และสนิคา้ต่างๆ

กว่า 180 รา้น ทัง้ Versace, Dolce & Gabbana, Prada, Roberto Cavalli, Bulgari, Trussardi, Calvin 

Klein, Guess, Etro, Nike, Mariella Burani, Swarovski และอืน่ๆอกีมากมาย โดยสนิคา้แฟชัน่จะลดราคา

ตัง้แต ่30% - 70% ตลอดปี อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน 

(Milan) (ระยะทาง 93 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารไทย 

 

บา่ย น าทา่นถา่ยรปูกบัมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน หรอืทีเ่รยีกว่าดูโอโม ่(Duomo) เป็นมหาวหิารทีใ่หญ่เป็นอับดับ

สอง รองจากมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์ในกรุงวาตกิัน (เป็นมหาวหิารแบบโกธคิและใหญ่เป็นอันดับสามของ

ยโุรป) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1386 แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1813 ดา้นนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จงึมชีือ่เรยีกว่า 

"มหาวหิารเมน่" มรีูปสลักหนิออ่นจากยคุต่างๆ ประดับอยูก่ว่าสามพันรูป บนยอดของมหาวหิารมรีูปปั้นทอง

ขนาด 4 เมตร ของพระแมม่าดอนน่า   ดา้นหนา้ของมหาวหิารเป็นลานกวา้ง เรยีกว่า เปียซซา่ เดล ดูโอโม ่

(Piazza Del Duomo) เป็นศูนยก์ลางแหล่งชมุนุมของผูค้นมาทุกยคุสมัย   ดา้นขา้งของจตุรัสหนา้ดูโอโม่

ทางทศิเหนอื จะเห็นทางเขา้ กัลเลเรยี วติโตรโีอ เอมานูเอล ศูนยก์ลางการคา้ทีห่รูหราอลังการแห่งเมอืงมิ

ลาน อสิระใหท้่านถ่ายรูปและชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมซึง่มจี าหน่ายมากมายในบรเิวณ กัลเลเรยี วติโตรโีอ 

เอมานูเอล  หรอืจะเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงตามอัธยาศัย (***รา้นคา้ในยโุรปบางรา้นอาจปิดใหบ้รกิารในวัน

อาทติย)์ 

 

16.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมลิาน (MXP) เพือ่เชคอนิและท า Tax Refund  

19.45 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิมลิาน สู ่สนามบนิอสิตันบลูโดยเทีย่วบนิที ่TK1876 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.50 

ชัว่โมง) สายการบนิมบีรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผอ่น บนเครือ่งบนิ 

23.40 น. เดนิทางมาถงึสนามบนิอสิตันบลู ประเทศตรุก ีแวะเปลีย่นเครือ่ง 

 

20 เม.ย. 63 กรงุเทพมหานคร 

01.25 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TK 68 สายการบนิฯ มบีรกิารอาหาร 2 รอบ คอื  
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 อาหารค า่ และ อาหารเชา้ 

15.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

 

10 วนั ลอ่งเรอืทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน 

MSC GRANDIOSA (เอ็มเอสซ ีแกรนดโิอซา) 

เรอืส าราญล าใหมล่า่สดุปี 2019 ของ MSC Cruise 

อตัราคา่บรกิาร 11 – 20 เม.ย. 

2563 

ราคาผูใ้หญ ่(พกัหอ้งคู ่INSIDE)  ทา่นละ 92,900 

อพัเกรดเป็นหอ้งพักแบบมรีะเบยีงทะเล (พกัหอ้งคู ่Sea-View Balcony) ทา่นละ 12,000 

พักเดีย่วเพิม่ ทา่นละ (คดิทีห่อ้งพักแบบ INSIDE ซึง่เป็นราคาเริม่ตน้) 30,000 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ (ราคายนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm 

เทา่น ัน้) 

95,000-130,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิหักคา่ใชจ้า่ย (ผูใ้หญ)่  (ไมร่วมตัว๋ BKK-IST-BCN-IST-BKK) 20,000 

กรณีมวีซีา่แลว้หรอืไมต่อ้งยืน่วซีา่ หักคา่ใชจ้า่ย ไมร่วมวซีา่ 

 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิ 

ทีส่ายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่ 23 ก.ค. 2562) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 

กก.  
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โปรแกรมทอ่งเทีย่วลอ่งเรอืส าราญ (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไมเ่กนิ 20 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท  (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

85 ปี) 

 คา่ภาษี (Port Fee) ในทกุประเทศ  

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่วซีา่เชงเกน้ ประมาณ 2,800 – 3,000 บาท 

 คา่บรกิารเรอื (Service Fee) ทา่นละ EUR 70 ซึง่เรอืจะชารต์เขา้ครยุสก์ารด์ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ย 46,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วันหลังไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดนิทางแน่นอน 

    ส ารองทีน่ ัง่ (ผูเ้ดนิทางพกัเดีย่ว) ทา่นละ 61,000 บาท 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 60 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง  

กรณียกเลกิ 

* ยกเลกิ 120 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

* ยกเลกิ 90-119 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่มดัจ า 35% 

* ยกเลกิ 60-89 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หกัคา่มดัจ า 60% 

* ยกเลกิ 30-59 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หกัคา่มดัจ าเต็มจ านวน  

* ยกเลกิ 08-29 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หกัคา่ใชจ้า่ยเต็มจ านวน 
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* ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 7 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่ใชจ้า่ยเต็มจ านวน 

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม*** 

หมายเหต ุ:  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางใน กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให ้ผูเ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 การทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีที่

ทา่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์การใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ ทา่นไดท้ าการตกลงหรอืแจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฎเิสธวซีา่และจะไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระ มาแลว้  หาก

ทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ หลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ 

 สถานฑตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่ และไมค่นืทกุกรณี 

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะ ไมรั่บผดิชอบ 

หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุค

ธรรมดา  

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่

เกดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 
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 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 
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 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สญูหาย ดังนัน้ท่านจงึไมค่วร

โหลดของมคี่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกดิการสูญหาย ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชย

คา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ประเทศอติาล ี

(ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 10-15 วันท าการ) 

สถานฑตูไมอ่นุญาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดังนัน้ถา้ทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรณุาแจง้บรษัิททัวรฯ์ เพือ่ขอ

ยืน่วซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เครือ่งบนิในชว่งทีท่า่นจะเดนิทางมาดว้ย 

 

(การเตรยีมเอกสาร กรณุาอา่นใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ และกรณุาอยา่ดือ้และยดึตดิกบัการยืน่ในสมยักอ่น ) 

หากทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงควิกรุป๊ทีไ่ดม้กีารจองแลว้ ทา่นอาจตอ้งช าระคา่ควิยืน่วซีา่ 2,200 บาทใหก้บั

ศนูยย์ืน่ค ารอ้ง 

 

1. หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายใุชง้านไดเ้กนิ 6 เดอืนขึน้ไป ถา้มหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่กรณุาแนบมาดว้ย 
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2. รปูถา่ยสหีนา้ตรงปัจจบุนั พืน้ฉากหลังรปูตอ้งมสีขีาวเทา่นัน้ รปูจะตอ้งเป็นภาพทีค่มชดัหา้มสวมแวน่สายตา หา้มมี

เงา หา้มถา่ยรปูและตกแตง่ภาพจากคอมพวิเตอร ์(ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน) 2 รปู 

 

 

 

 

 

3. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ / เอกสารเพิม่เตมิกรณีอืน่ ๆ  

4. ส าเนาบตัรประชาชน  

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. สตูบิตัร (ส าหรับเด็กต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์)  

7. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์: เดนิทางตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดังนี ้

- เด็กเดนิทางกบับคุคลอืน่ บดิามารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอ

เทา่นัน้ และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ดนิทางกบัใคร มคีวามสมัพันธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็กเดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้

และใหร้ะบวุา่ มารดายนิยอมใหเ้ดนิทางกบับดิา (ระบชุือ่บดิา)   

- เด็กเดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้

และใหร้ะบวุา่ บดิายนิยอมใหเ้ดนิทางกบัมารดา (ระบชุือ่มารดา)   

- กรณีพอ่และแมห่ยา่รา้ง หรอืเสยีชวีติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรอื ใบมรณะบตัร เพือ่เป็นการยนืยนั 

- ใหแ้นบส าเนาพาสปอรต์ของพอ่ และ แม ่(หากไมม่ใีหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม)่ 

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจรงิเทา่นัน้** 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑตู)  

โดย ไมต่อ้งระบวุัน และประเทศทีเ่ดนิทาง  

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

- กรณีทีเ่ป็นพนักงานบรษัิทฯ : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง  

เงนิเดอืน พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

- กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

- กรณีเกษียณอายรุาชการ ถา่ยส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
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- กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบนัศกึษานัน้วา่ก าลังศกึษาอยูร่ะบชุัน้ปีทีศ่กึษา พมิพ์

เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

- กรณีเป็นแมค่า้, ท าธรุกจิสว่นตัว, ท าอาชพีอสิระ ตอ้งพมิพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ 

9. หลกัฐานการเงนิ (ส าคัญมาก เพราะสถานฑตูแจง้กฎใหมเ่มือ่วันที ่22 กรกฎาคม 2557)  

9.1 ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยเ์ทา่นัน้ พรอ้มหนังสอืรับรองทางการเงนิจากธนาคาร  

 (BANK CERTIFICATE) เป็นภาษาองักฤษ **ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่นัน้** 

- เงนิฝากออมทรัพย/์ เผือ่เรยีก/ สะสมทรัพย ์ 

(ยอดเงนิในสมดุบญัชธีนาคาร ตอ้งมไีมต่ า่กวา่ 100,000 บาท ตอ่การยืน่วซีา่ 1 ทา่น และ ตอ้งมกีารเขา้ออก

ของเงนิสม า่เสมอ หา้มท าการโอนเงนิเขา้ไปในครัง้เดยีวเป็นยอดใหญก่อ่นการยืน่วซีา่เด็ดขาด!!) 

 

- การปรับสมดุบัญชธีนาคาร ท่านตอ้งปรับสมดุถงึเดอืนปัจจุบัน และ ถ่ายส าเนายอ้นหลัง 6 เดอืน โดย

การปรับยอดสมุดในบัญช ีตอ้งปรับสมุดก่อนวันทีจ่ะยืน่วซีา่ 7 วัน เชน่ท่านไดค้วิยืน่วซีา่วันที ่3 กันยายน 

2556 ส าเนาสมดุบญัชทีีท่า่นตอ้งใชใ้นการยืน่วซีา่ ตอ้งปรับสมดุ ณ วันที ่ 28 สงิหาคม 2556 หรอื หลังจาก

นัน้ หากท่านปรับสมดุบัญชกี่อนหนา้นัน้ จะใชเ้ป็นเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงนิไมไ่ด ้สถานฑตูจะขอ

เอกสารเพิม่เตมิ อยา่งไรก็ตาม ท่านสามารถสง่เอกสารมาทางบรษัิททัวรฯ์ เพือ่เตรยีมการล่วงหนา้ และ สง่ 

Fax สมดุบัญชหีนา้สดุทา้ยทีไ่ดท้ าการปรับสมดุมาใหท้างบรษัิททัวร ์เพือ่ใชใ้นการแนบเป็นเอกสารยืน่วซีา่

ตอ่ไปได ้

- การขอหนังสอืรับรองทางการเงนิจากธนาคาร ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 15 วัน นับจากวันทีไ่ดค้วิยืน่วซีา่ พรอ้ม

ทัง้ตอ้งระบุ จ านวนเงนิเป็นตัวเลขลงในหนังสอืรับรองดว้ย เช่นท่านไดค้วิยืน่วีซา่วันที ่3 กันยายน 2556  

หนังสอืรับรองการเงนิจากทางธนาคารที่ใชใ้นการยืน่วีซ่า ตอ้งออกให ้ณ วันที่ 20 สงิหาคม 2556 หรือ 

หลังจากนัน้เทา่นัน้  จดหมายรับรองจากธนาคารใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถาน

ฑตู) โดยไมต่อ้งระบวุัน และประเทศทีเ่ดนิทาง 

(สถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัในทกุกรณี) 

Thank you for contacting VFS Italy Visa Application Centre. 

เนื่องจากสถานทูตไดแ้จง้เพิม่เตมิเกีย่วกับเอกสารดา้นการเงนิของผูส้มัครวซีา่ทุกประเภทโดย ผูส้มัครทุกคนที่

ตอ้งการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ฯตอ้งแสดงหลักฐานทางการเงนิ 2 ประเภทคู่กันคอื หนังสอืรับรองทางการเงนิจากทาง

ธนาคาร ( Bank Certificate ) ซึง่มอีายไุมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยืน่ค ารอ้งวซีา่ พรอ้มกับส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝาก

ทีแ่สดงยอดเงนิลา่สดุไมเ่กนิ 7 วันนับจากวันยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ใดๆทัง้สิน้ 

10. ในกรณีทีม่ผีูรั้บรองคา่ใชจ้า่ย ตอ้งมเีอกสารเพิม่เตมิดังนี ้

- จดหมายจากผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้  
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- หลกัฐานแสดงความสมัพันธข์องผูเ้ดนิทางกบัผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ย เชน่ ทะเบยีนบา้น และตอ้งเป็นบคุคลใน

ครอบครัวเดยีวกนั (พอ่, แม ่สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้ตุรได ้/ สาม ีภรรยา ทีจ่ดทะเบยีนสมรส รับรองให ้

กนัและกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไมส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยใหห้ลานได)้ 

- กรณีเป็นสามภีรรยากนัแลว้ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน และรับรองคา่ใชจ้า่ยกนั ตอ้งใชเ้อกสารดังนี ้

o เขยีนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนกนั 

o กรณีมลีกูดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกดิของลกู แปลเป็นภาษาองักฤษพรอ้มกบัแนบภาษาไทย 

o กรณีไมม่ลีกูดว้ยกนั ใหใ้ชท้ะเบยีนบา้นทัง้ของสามแีละภรรยา แปลเป็นภาษาองักฤษพรอ้มกบัแนบ

ภาษาไทย โดยทะเบยีนบา้นของทัง้สองตอ้งอยูบ่า้นเดยีวกนั 

- กรณุาแนบส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ทีจ่ะใชย้ืน่วซีา่ 1 ชดุของผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ย พรอ้ม

ทัง้ใน หนังสอืรับรองทางการเงนิจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตอ้งระบชุือ่ผูถ้กูรับรองคา่ใชจ้า่ย ดว้ย 

 

 

โปรดทราบ 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์



Page 23 of 23 

 
 

 
 

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทนัท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


