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ทัวร ์Fullboard ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (เรือยักษ์) 10 วัน 7 คืน 
                                     โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ 

พักบนเรือส าราญ Allure of the SEAs! By Royal Caribbean 7 คืน 

 
บาร์เซโลน่า - ปัลมา เดอ มายอร์กา (โซลเลอร์) - มาร์กเซย์ (อาร์ลส์) 

 ลา สเปเซีย (ชิงเกว เตเร)่ - โรม - เนเปิ้ลส ์(ซอร์เรนโต)้ - บาร์เซโลน่า 
(พิเศษ!! ราคาน้ีรวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ - รวมทิปไกด์ คนขับแล้ว 

ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซ่ึงทางทัวร์จะท าการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป 
ท่องเท่ียว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กับการเขา้ออกของตารางเดินทางเรือ 

 

อัตรานี้ไม่รวม ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น  
 

ก าหนดการเดินทาง วันท่ี  9-18 พ.ค. 63              ราคา 102,900.- (ห้องพักแบบมีระเบียงวิวสวน)             
                               20-29 มิ.ย. // 19-28 ก.ย. 63    ราคา 99,900.-  (ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง) 
                               10-19 / 17-26 ต.ค. / 24ต.ค.-2พ.ย. 63     ราคา  99,900.-  (ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง) 
                               4-13 ก.ค. / 25ก.ค.-3ส.ค. 63                  ราคา 103,900.- (ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง) 
                               8-17 ส.ค. 63                                      ราคา 119,900.- (ห้องพักแบบมรีะเบียง) 
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สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 
แวะเปลี่ยนกรุงอิสตันบูล - สนามบินบาร์เซโลน่า - ย่านเมืองเก่าโกธิคควอเตอร์ - ถ่ายรูปวิหารแห่งบาร์เซโลน่า - เช็คอิน
ขึ้นเรือส าราญ Royal Caribbean, Allure of the SEAs - อิสระพักผ่อนบนเรือ - 18.00 PM เรือออกจากท่า 

วันที่3 
08.00 AM เรือเทียบท่า ปัลมา เดอ มายอร์กา - เมืองโซลเลอร์ - เข้าชมโบสถ์เซนต์บาโธมิว - เดินทางด้วยรถแทรมสาย
วินเทจ พลังงานไฟฟ้า สู่ เมืองพอร์ต ดิ โซลเลอร์ - เมืองปัลมา เดอ มายอร์กา - ถ่ายรูปมหาวิหารเลอซู - กลับข้ึนเรือ - 
16.00 PM เรือออกจากท่า 

วันที4่ 
09.00 AM เรือเทียบท่ามาร์กเซย์ ฝรั่งเศส - เมืองอาร์ลส์ - เข้าชมโรมัน แอมฟิเธียเตอร์ - ชมโรงละครโรมัน และคริปโต
ปอรติคุส - ถ่ายรูปโบสถ์แซงต์ โทรแปงค์ - เมืองมาร์กเซย์ - เข้าชม โบสถ์นอเทรอดาม เดอลาการ์ด - ถ่ายรูปท่าเรือ Le 
Vieux Port - กลับข้ึนเรือ 18.00 PM เรือออกจากท่า 

วันที่5 
08.30 AM เรือเทียบท่า ลา สเปเซีย อิตาลี - นั่งรถไฟสู่ชิงเกว่ แตร์เร - หมู่บ้านริโอแมกจิโอเร - กลับข้ึนเรือ - 18.00 PM 
เรือออกจากท่า 

วันที่6 
07.00 AM เรือเทียบท่า ชิวิคตาเวคเคีย อิตาลี - นครรัฐวาติกัน - แวะถ่ายรูปด้านนอก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - เข้าชม
พิพิธภัณฑ์คาปิโตลิเน - แวะถ่ายรูปกับโคลอสเซียม - น้ าพุเทรว่ี - ย่านบันไดสเปน - กลับข้ึนเรือ - 20.00 PM เรอืออก
จากท่า 

วันที7่ 
07.00 AM เรือเทียบท่า เมืองเนเปิ้ลส์ อิตาลี - เมืองซอร์เรนโต้ - ถ่ายรูปอารามซานฟรานเซสโก - ถ่ายรูปวิหารแห่งซาน
แอนโตนิโน - เมืองเนเปิ้ลส์ - ถ่ายรูปจัตุรัสเพิลบิสซิโต - เข้าชมพระบรมมหาราชวังแห่งเมืองเนเปิ้ลส์ - กลับข้ึนเรือ - 
20.00 PM เรือออกจากท่า 

วันที8่ At Sea (Cruising) เรือล่องทะเลตลดอวัน 

วันที9่ 
07.00 AM เรือเทียบท่า บาร์เซโลน่า - อ าลาเรือส าราญ - ช้อปปิ้ง La Roca Village - ถ่ายรูปมหาวิหารซากราด้า ฟามิ
เลียร์ - สนามบินบาร์เซโลน่า - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินอิสตันบูล 

วันที1่0 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
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เรือส าราญ Royal Caribbean Allure of the SEAs! 
เรือมีขนาด 225,282 ตัน จุผู้โดยสารได้กว่า 6,296 คน มีทั้งหมด 18 ชั้น 

ประเภทห้องพัก (เตียงสามารถแยกเป็น เตียงคู่ได้) 
 

 ห้องพักบนเรือแบบกรุ๊ปจะเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง                       
( TRIPLE ROOM ) ต้องท าการตรวจสอบกับบริษัท เนื่องจากห้องพักบนเรือ ที่สามารถพักได้ 3 ท่าน มีจ านวนจ ากัด 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเลขห้องพักให้กับคณะ เนื่องจากห้องพักบนเรือเป็นการจองแบบกรุ๊ป และ ขึ้นอยู่กับข้อก าหนด
ของประเภทห้องพักในระดับที่ต่างกัน ซึ่งอาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันหรือ ชั้นเดียวกัน ตามที่ลูกค้าต้องการ 

 ทั้งนี้ห้องพักแบบมีระเบียงที่จองแบบกรุ๊ป อาจเจอห้องที่ติดเรือชูชีพได้ 

ห้องพักมีระเบียงวิวทะเล  (Ocean View with Balcony) 

 
 

ห้องพักมีระเบียงวิวสวน  (Central Park View with Balcony) 

 
 

ห้องพักแบบ Inside  

 
 

วันแรก กรุงเทพมหานคร  
18.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคาร

ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
21.45 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับ
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ภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง สายการบินฯ มีบริการ อาหารค่่าและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบิน
สู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี  

วันที่สอง อิสตันบูล - บาร์เซโลน่า 
04.10 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK1853 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายใน

สนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย  
07.25 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่สนามบินบาร์เซโลน่า (BCN) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส 

บริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชม.) 
10.00 น. เดินทางถึงสนามบินบาร์เซโลน่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น่าท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าโกธิคควอเตอร์ (Gothic Quarter) หนึ่งในย่านท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของ

เมืองบาร์เซโลน่าในแง่ของสถาปัตยกรรมโบราณอันงดงาม ในอดีตย่านเมืองเก่าริมท่าเรือแห่งนี้เป็นแหล่งอาศัยของ
ชุมชนชาวยิว ซึ่งกลุ่มอาคารในปัจจุบันได้มีการถูกบูรณะให้มีความโมเดิร์นมากขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 20 บนพ้ืนฐาน
ของสถาปัตยกรรมเดิมตั้งแต่ยุคโรมัน หลายส่วนของย่านนี้ เป็นถนนแคบๆ และส่วนมากเป็นเพียงทางเท้าซึ่งไม่
สามารถเดินรถได้  
น่าท่านแวะถ่ายรูปกับ วิหารแห่งบาร์เซโลน่า (Cathedral of Barcelona) หรือชื่ออย่างเป็นทางการ คือ The 
Cathedral of the Holy Cross and Saint Eulalia วิหารสไตล์โกธิคโบราณซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้ซากราด้า 
แฟมิเลียร์ ใช้เวลาก่อสร้างราว 200 ปี ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ถึงศตวรรษที่ 15 

15.00 น. น่าท่านเช็คอินขึ้นเรือส าราญที ่Royal Caribbean, Allure of the SEAs  
18.00 น. เรือส่าราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือบาร์เซโลน่า มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือปัลมา เดอ มายอร์ก้า ประเทศสเปน 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

 
 

วันที่สาม ปัลมา เดอ มายอร์ก้า - โซลเลอร์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
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08.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) หมู่เกาะมายอร์กา (Mallorca)  
น่าท่านเดินทางสู่ เมืองโซลเลอร์ (Soller) เมืองท่องเที่ยวในชนบทเล็กๆทางตอนเหนือของหมู่เกาะแบลิเอลิริก ห่าง
เพียง 25 กิโลเมตรจากเมืองปัลมา เดอ มายอร์กา เมืองนี้มีประชากรอาศัยเพียง 14,000 คน เป็นหนึ่งในเมืองวิน
เทจที่มีเสน่ห์ย้อนยุคน่าหลงไหล น่าท่านชม จัตุรัส Plaza de la Constitucion จุดนัดพบของชาวเมืองในวันหยุด
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเต็มไปด้วยร้านน่ารักๆและคาเฟ่มากมาย 
น่าท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์บาโธมิว (Church of St Bartomeu) โบสถ์โบราณยุคศตวรรษที่ 16 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
จัตุรัสแห่งนี้ ได้รับการบูรณะเมื่อปี ค.ศ.1904 และออกแบบโดยสถาปนิกชาวคาตาลัน นาม Joan Rubio หนึ่งใน
ศิษย์เอกของศิลปินเอกแห่งสเปน อันโตนิโอ เกาดี้ ภายในคงความสวยงามดั้งเดิมแบบโกธิค ในขณะที่ภายนอก
ออกแบบใหม่ให้มีความทันสมัยแบบโมเดิร์น  
ได้เวลาสมควร น่าท่านเดินทางด้วยรถแทรมสายวินเทจ ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 4 ต.ค. 1913  สู่ เมืองพอร์ต ดิ โซลเลอร์ (Port de Soller) เมืองท่าซึ่งตั้งอยู่บนอ่าวรูปเกือกม้าทางตอน
เหนือของเมืองโซลเลอร์ มีประชากรอาศัยเพียงราว 3,000 คน เป็นเมืองรีสอร์ทขนาดเล็กที่เหมาะส่าหรับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาตากอากาศและต้องการความเงียบสงบไม่วุ่นวาย ซึ่งต่างจากเมืองท่าทางตอนใต้ของเกาะ
ซ่ึงเต็มไปด้วยนกัท่องเท่ียวท่ีแน่นขนัด น่าท่านเดินเท่ียวชมบริเวณชายหาดท่ีเต็มไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ และร้าน
ขายสินค้าพ้ืนเมือง จากนั้นได้เวลาสมควรน่าท่านเดินทางด้วยรถโค้ชกลับสู่ เมืองปัลมา เดอ มายอร์กา  
(***หากรถแทรมไม่สามารถรองรับคณะได้ บริษัทจะน่าท่านเดินทางด้วยรถโค้ชแทน) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
บ่าย น่าท่านแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) โบสถ์สไตล์โกธิคโรมันคาทอร์ลิค 

คู่บ้านคู่เมืองของเกาะมายอร์กา สร้างขึ้นตามบัญชาของกษัตริย์เจมส์ที่ 1 แห่งอารากอนในปี ค.ศ. 1229 และเสร็จ
สิ้นในปี ค.ศ.1601 โดยใช้เวลาร่วม 370 ปีในการก่อสร้าง และได้มีการปรับปรุงตามแบบฉบับของอันโตนิโอ เกาดี้ 
สถาปนิกและผู้ออกแบบผู้มีชื่อเสียงแห่งเมืองบาร์เซโลน่าในช่วงระหว่างปี ค .ศ.1901-1914  ชมความงามของ
สถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคโรมันที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ตกแต่งด้วยกระจกลายสีที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีก
ด้วย 

15.00 น. น่าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ 
16.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือลา สเปเซีย 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ  
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วันที่สี่  มาร์กเซย ์- อาร์ลส์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่าทีท่่าเรือมาร์กเซย์ (ฝรั่งเศส) 
 น่าท่านเดินทางสู่ เมืองอาร์ลส์ (Arles) (ระยะทาง 91 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.) อีกหนึ่งเมืองประวัติศาสตร์

โบราณที่ตั้งอยู่ริมแม่น้่าโรน (Rhone river) ในจังหวัดบูชส์-ดู-โรน (Bouches-du-Rhône) ของแคว้นโพรวองซ์ 
(Provence) แคว้นที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส เมืองอาร์ลส์ส์ เป็นเมืองที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นในด้าน
ของโบราณสถานส่าคัญที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยโรมาเนสก์ และด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองนั่นเอง ที่เป็น
สาเหตุให้องค์การยูเนสโกยกให้เมืองอาร์ลส์ เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1981   
น่าท่าน เข้าชมโรมัน แอมฟิเธียเตอร์ (Roman Ampthitheatre) ตึกรูปร่างทรงกลมขนาดใหญ่ ที่สร้างขึ้น
ประมาณ ช่วงศตวรรษท่ี 1 ภายในมีอัฒจันทร์ส่าหรับคนนั่งชมการแสดงต่างๆ หนึ่งในโบราณสถานโรมันที่ถูกยกให้
เป็นมรดกโลกของเมืองอาร์ลส์  
จากนั้นน่าท่าน ชมโรงละครโรมันและคริปโตปอรติคุส (Roman theatre and Cryptoporticus) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆ
กันกับสนามกีฬา ชมโรงละคารกลางแจ้งและชมทางเดินใต้ดินสถาปัตยกรรมโรมันโบราณที่มีความเก่าแก่มากแห่ง
หนึ่งของเมือง  
จากนั้นน่าท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์แซงต์ โทรแปงค์ (St.Trophime Church) เป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นในช่วงช่วงศตวรรษ
ที่ 3 สร้างขึ้นในแบบของสถาปัตยกรรมแบบโรมัน โดยโบสถ์แห่งนี้ถือว่าเป็นโบสถ์แห่งบิชอบคนแรกของเมือง
อาร์ลส์ อีกด้วย ได้เวลาน่าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมาร์กเซย์ (Marseille) (ระยะทาง 91 กม. ใช้เวลาเดินทาง 
1.30 ชม.) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น่าท่านเข้าชม โบสถ์นอเทรอดาม เดอลาการ์ด (Basilique Notre-Dame de la Garde) ที่ตั้งอยู่บนยอดเขา 

โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นอย่างงดงามด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีรูปพระแม่มารีเป็นองค์ประธาน 
เล่ากันว่าในสมัยก่อนคนแถบนี้มักมาขอพรกับพระนางเพ่ือให้การเดินเรือปลอดภัยและเมื่อเดินเรือปลอดภัยกลับ
มาแล้วก็มักจะน่าเอาเครื่องแขวนมาเป็นของแก้บน แต่เมื่อเวลาผ่านไปทางเทศบาลเมืองได้ปรับปรุงให้สถานที่แห่ง
นี้เป็นอนุสรณ์สถานอันศักดิ์สิทธิ์และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองมารก์เซย์   

 จากนั้นน่าท่านชมบริเวณท่าเรือ Le Vieux Port เป็นท่าเรือเก่าแก่ของเมืองมาร์กเซย์ บริเวณท่าเรือแห่งนี้เป็นที่
รู้จักกันในนามประตูสู่เมดิเตอร์เรเนียน สมัยโบราณก็ยังเคยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ส่าคัญในการค้าขายระหว่าง
ประเทศแถบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศส 

17.00 น. น่าท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือมาร์กเซย์ 
18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ เพ่ือมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือลา สเปเซีย ประเทศอิตาลี 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
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วันที่ห้า ลา สเปเซีย 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
08.30 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) ประเทศอิตาลี 

 น่าท่าน นั่งรถไฟสู่ชิงเกว่ แตร์เร (CINQUE TERRE) หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี หมู่บ้านสีสัน
สดใส 5 หมู่บ้านที่เรียงรายกันอยู่ริมทะเลลิกูเรีย อดีตบริเวณนี้เคยเป็นชุมชนชาวประมงอาศัยการจับปลาและปลูก
ไร่องุ่นตามแนวชายเขา ด้วยเสน่ห์ของเมืองริมทะเลที่คงความเป็นธรรมชาติ จึงได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกจาก
ยูเนสโก หมู่บ้านทั้งห้าคือ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ 
RIOMAGGIORE 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

 
 

บ่าย น่าท่านชมความงามของหมู่บ้านริโอแมกจิโอเร (Riomaggiore) หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีเสน่ห์และบรรยากาศเหมือนเมือง
ตุ๊กตา บ้านเรือนสีสันสดใสตั้งลดหลั่นกันบนหน้าผาที่ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีตัดกันกับน่้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสี
เทอร์คอยซ์ ท่าให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่หากมีโอกาสต้องเข้ามาสัมผัส อิสระให้ท่านชมความงดงาม
และถ่ายรูปตามอัธยาศัย ได้เวลาน่าท่านเดินทางกลับโดยรถไฟกลับสู่ท่าเรือ ลา สเปเซีย 

 

 
 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ  
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
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17.00 น. น่าท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือ ลา สเปเซีย 
18.00 น.  เรือออกเดินทางจากท่าเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) เพ่ือมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย 
วันที่หก  โรม - วาติกัน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ ชิวิคตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี 

น่าท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน (Vatican) รัฐอิสระที่เล็กที่สุดและเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิก  
จากนั้นน่าท่าน แวะถ่ายรูปด้านนอกกับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) ซึ่งได้รับการขนานนามว่า
เป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก รู้จักกันโดยชาวอิตาลีว่า Basilica di San Pietro in Vaticano หรือ เซนต์ปีเตอร์
บาซิลิกา (Saint Peter's Basilica) มหาวิหารนี้เป็นมหาวิหารหนึ่งในสี่ของมหาวิหารหลักในกรุงโรม ประเทศอิตาลี  
(อีก 3  มหาวิหารคือ: มหาวิหารเซนต์จอห์นแลเตอร์รัน มหาวิหารซานตามาเรียมายอเร และ มหาวิหารเซนต์พอ
ลนอกก่าแพง) อยู่ในนครรัฐวาติกัน เป็นดินแดนที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรมและเป็นที่ประทับของพระสันตะปาปา ซึ่ง
เป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนาคริสต์ นิกาย Roman Catholic State of the Vatican City ซึ่งนครรัฐวาติกันจัดว่า
เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก อันมีศูนย์กลางคือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ซึ่งได้รับการออกแบบโดยอัจฉริยะ
บุคคล Michelangelo  
จากนั้นน่าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์คาปิโตลิเน (Capitoline Museum) หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุด
แห่งหนึ่งของกรุงโรม จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ในอดีต เริ่มจากพระสันตะปาปา โป๊ป ซิกตุส ที่ 4 
(Pope Sixtus IV) ได้บริจาคทองสัมฤทธิ์โบราณ หรือ Ancient Bronze ให้แก่ชาวกรุงโรม เมื่อปี ค.ศ.1471 
หลังจากนั้นงานสะสมมาขึ้นเรื่อยๆจนถูกเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ.1734 และเป็นพิพิธภัณฑ์
แห่งแรกของโลก ปัจจุบันบริหารงานโดยสภาของกรุงโรม ใช้เป็นสถานที่จัดเก็บและจัดแสดงงานศิลปะ โบราณวัตถุ 
อีกท้ังยังมีประติมากรรมทางโบราณคดีอันล้่าค่ามากมายตั้งแต่ยุคโรมัน ยุคกลาง และยุคเรอเนซองส์  
จากนั้นน่าท่าน  แวะถ่ายรูปกับโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ได้รับการขนานนามว่า
เป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่เริ่มสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซียนแห่งอาราจักรโรมันและสร้างเสร็ จใน
สมัยจักรพรรดิติตัส (Titus) สามารถจุคนกว่า 50,000 คน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บ่าย น่าท่านชม น้่าพุเทรวี่ (The Trevi Fountain) น้่าพุที่เหล่านักท่องเที่ยวนิยมมาโยนเหรียญอธิษฐานเพ่ือให้ได้
กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง  

 ได้เวลาน่าท่านสู่ ย่าน บันไดสเปน (Spanish Step) แหล่งนัดพบของชาวโรมและนักท่องเที่ยวทั่วโลก เป็นจัตุรัสที่มี
อาคารสวยงามและจ่าหน่ายสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ Louis 
Vuitton, Prada, Dior, Chanel และอ่ืนๆอีกมากมาย หรือจะเลือกเก็บภาพบรรยากาศใจกลางเมืองบริเวณ บันได
สเปน  ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศเมืองหลวงของอิตาลี อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

17.30 น. น่าท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย 
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ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
20.00 น. เรือส่าราญออกจากท่าเทียบเรือชิวิคตาเวคเคียมุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือคานส์ ประเทศฝรั่งเศส 

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

 
 

วันที่เจ็ด เนเปิ้ลส์ - ซอรเ์รนโต้ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
07.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองเนเปิ้ลส์ ประเทศอิตาลี 
 น่าท่านเดินทางสู่ เมืองซอร์เรนโต้ (Sorrento) เมืองชายทะเลที่มีตัวเมืองเรียงรายตามแนวของผาหินสูงทิวทัศน์

สวยงามเหล่านี้ได้สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว จนเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง   
  น่าท่านแวะถ่ายรูปกับ อารามซานฟรานเซสโก (Church and Cloister of San Francesco) ส่านักสงฆ์โบราณ

ตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 8 ซึ่งสร้างขึ้นอยู่บริเวณริมฝั่งใกล้กับท่าเรือของเมืองซอร์เรนโต้ โดยตัวโบสถ์ถูกสร้างขึ้น
ภายหลังอยู่ในอาณาเขตเดียวกันช่วงศตวรรษท่ี 14 แบบสไตล์บาโร๊กด้วยหินอ่อนสีขาวนวล สิ่งที่น่าสนใจของสถาน
ที่นี้คือบริเวณกุฏิ หรือที่เรียกว่า Cloister ซึ่งสร้างเป็นสี่เหลี่ยมล้อมรอบสวนที่มีน้่าพุอยู่ตรงกลาง และยังคงรักษา
ศิลปะดั้งเดิม  ในอดีตไว้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ Cloister เป็นสถานที่นิยมของชาวเมืองซอร์เรนโต้ส่าหรับจัดพิธีมงคล
สมรส หรืองานเทศกาลรื่นเริงในฤดูร้อน (หากบริเวณด้านในปิดให้เข้าชมด้วยการจัดการแสดงหรือด้วยเหตุผล
อันหนึ่งอันใด จะน่าท่านถ่ายรูปภายนอกแทน) 

 จากนั้นน่าท่าน แวะถ่ายรูปกับ วิหารแห่งซานแอนโตนิโน (Basilica di Sant'Antonino) ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ืออุทิศแก่
นักบุญผู้อุปถัมภ์เมืองซอรเ์รนโต้ อีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองซอร์เรนโต้  สร้างขึ้น
ด้วยสไตล์บาโรก อยู่บริเวณจัตุรัสซานแอนโตนิโน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

บ่าย น่าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเนเปิ้ลส์ (Naples) หรือที่นิยมเรียกเป็นภาษาอิตาลีว่า เมืองนาโปลี (Napoli) คืออีก
หนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความส่าคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี และ
ศาสตร์การท่าอาหาร ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกอีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัดเนเปิ้ ลส์ (Province of 
Naples) และแคว้นกัมปาเนีย (Campania) แคว้นที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของประเทศอิตาลีนั่นเองเมืองเนเปิ้ลส์ตั้งอยู่ที่
ชายฝั่งด้านตะวันตกของอิตาลีติดกับอ่าวเนเปิ้ลส์ (Naples Bay) กึ่งกลางระหว่างพ้ืนที่ภูเขาไฟสองแห่ง คือ ภูเขา
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ไฟวิสุเวียส และกัมปีเฟลเกรย์และยังเป็นเมืองที่มีบทบาทส่าคัญในคาบสมุทรอิตาลี มาตลอด 2,800 ปีนับแต่ก่อตั้ง
เมืองขึ้นมา ด้วยเหตุนี้เมืองเนเปิ้ลส์จึงถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยเฉพาะบริเวณใจกลางของ
เมืองเนเปิ้ลยังเป็นศูนย์กลางเมืองทางประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ
ยูเนสโก ้(Unesco) ให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995    

น่าท่านชม และถ่ายรูปกับจัตุรัสเพิลบิสซิโต (Piazza del Plebiscito) หนึ่งในจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมือง เน
เปิ้ลส์ ตั้งอยู่ใกล้ๆกับบริเวณอ่าว ซ่ึงถูกล้อมรอบไปด้วยเหล่าอาคารสถานที่ท่ีมีความส่าคัญของเมือง  
น่าท่าน เข้าชมพระบรมมหาราชวังแห่งเมืองเนเปิ้ลส์ (Royal Palace of Naples) เป็น 1 ใน 4 ของที่พ่านักของ
กษัตริย์แห่งราชวงศ์บูร์บง (Bourbon Kings) หนึ่งในราชวงศ์ที่ส่าคัญที่สุดในทวีปยุโรป   อิสระให้ท่านได้มีเวลาช้
อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม และ สินค้าพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย หรือจะเลือกเก็บภาพความน่าประทับใจของเมือง  
เนเปิ้ลส์ กับงานสถาปัตยกรรมของหมู่อาคารเก่าแก่มากมายที่ยังคงสะท้อนความรุ่งเรืองของอาณาจักรโรมันในอดีต 

17.30 น. น่าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ เมืองเนเปิ้ลส์ 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
20.00 น.  เรือออกเดินทางจาก ท่าเรือเมืองเนเปิ้ลส์ เพ่ือมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือบาร์เซโลนา ประเทศสเปน 
วันที่แปด AT SEA 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือส่าราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน     คลับ 
เลาจน์ หรือท่ากิจกรรมที่มีภายในเรือส่าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษี
บนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถ
เลือกใช้บริการบนเรือส่าราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เน็ต 
Entertainment  : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆ 
   หลากหลาย สไตล์ คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities : สระว่ายน้่า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness  : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมายเรือ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ  
 หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
หมายเหตุ      ก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่่าวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวก่าหนดล่าดับการน่ากระเป๋าลง 

 จากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จ่าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบ
เล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่ง
มาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท่าการช่าระในวันรุ่งขึ้น ส่าหรับท่านที่ต้องการช่าระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จ
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ค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ 
วันที่เก้า บาร์เซโลน่า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
07.00 น. เรือจอดเทียบท่าทีท่่าเรือบาร์เซโลน่า 
08.30 น. น่าท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือส่าราญ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ 
 น่าท่านเดินทางสู่ La Roca Village (ระยะทาง 37 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) ช้อปปิ้งเอาท์เลต ซึ่งมี

สินค้าแบรนด์เนมลดราคาขายกว่า 140 บูติค อาทิเช่น ARMANI, BURBERRY, COACH, GUCCI, GEOX, GUESS, 
LACOSTE, LONGCHAMP, MICHAEL KORS, PANDORA, POLO RALPH LAUREN, SAMSONITE, THE 
NORTH FACE, TOD’S, TUMI, และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรน่าท่าน
เดินทางกลับสู่เมืองบาร์เซโลน่า (ระยะทาง 37 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาท)ี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น่าท่าน ถ่ายรูปกับมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สูงใหญ่ถึง 170 

เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตาตั้งแต่ปี ค .ศ. 1882 โบสถ์ที่สร้างไม่เสร็จนี้เป็นสัญลักษณ์ของบาร์
เซโลนา  เป็นงานชั้นยอดท่ีแสดงถึงอัจฉริยภาพของ เกาดี้ สถาปนิกผู้เลื่องชื่อ มหาวิหารแห่งนี้มีความสูง 170 เมตร 
ตั้งอยู่บนถนน Carrer de Mallorca งานชิ้นนี้มีความแปลกตาจากงานชิ้นอ่ืนของเกาดี้ ตรงสีสันอันเรียบนิ่งแบบ
โทนสีธรรมชาติ ให้ความรู้สึกที่สงบผ่อนคลายและเยือกเย็นเพราะความที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แต่ก็ยังคง
รายละเอียดละเมียดที่ละไม ดูจากลวดลายสลักเสลาที่ด้านนอกตัวโบสถ์และภายใน แสดงให้เห็นถึงแรงศรัทธาใน
ศาสนาอย่างท่วมท้น 

16.00 น. น่าท่านเดินทางสู่ สนามบินบาร์เซโลน่า (BCN) เพ่ือเช็คอินและท่า Tax Refund  
19.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินบาร์เซโลน่า สู่ สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK1856 (ใช้เวลาบินประมาณ 4 

ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่องบิน 
23.30 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่อง 
วันที่สิบ กรุงเทพมหานคร 
01.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบิน TK 68 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค่่า และ อาหารเช้า 
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
ค าแนะน า  ส่าหรับผู้เดินทางทีไ่ม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ่าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ 
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านใน
ภายหลัง 
              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน 
งดแถมกระเป๋า 

9-18 พ.ค. 63 

20-29 มิ.ย. 63 
19-28 ก.ย. 63 
10-19 ต.ค. 63 
17-26 ต.ค. 63 

24ต.ค.-2พ.ย. 63 

4-13 ก.ค. 63 
25ก.ค.-3ส.ค. 63 

8-17 ส.ค. 63 

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่ INSIDE)  ท่านละ - 99,900 103,900 
119,900 

(ห้อง Balcony) 

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่ Central Park View)ท่านละ 102,900 - - - 

อัพเกรดเป็นห้องพักแบบมีระเบียงทะเล  
(พักห้องคู่ Sea-View Balcony) ท่านละ 

10,000 17,000 17,000 - 

พักเดี่ยวเพ่ิม ท่านละ (คิดท่ีห้องพักราคาเริ่มต้นของแต่
ละช่วงเดินทาง ซึ่งเป็นราคาเริ่มต้น) 

46,000 
(CentralPark) 

48,000 
(Inside) 

45,000 
(Inside) 

63,000 
(Balcony) 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ 
(ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 

90,000-130,000 

ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักค่าใช้จ่าย (ผู้ใหญ่)  (ไม่รวมตั๋ว 
BKK-IST-BCN-IST-BKK) 

20,000 20,000 20,000 22,000 

กรณีมีวีซ่าแล้วหรือไม่ต้องยื่นวีซ่า หักค่าใช้จ่าย ไม่รวมวีซ่า 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น - ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที ่ 31 ส.ค.2562) ** 

ข้อแนะน่าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 
 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ท่านละ 1 ใบ น้่าหนักไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้่าหนักไม่เกิน 7 กก.  
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือส่าราญ (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้่ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ 
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ และค่า service fee ของทางเรือ 
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน่าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ 
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอ่านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
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อัตรานี้ไม่รวมถึง 
 ค่าวีซ่าเชงเก้น ประมาณ 2,800 - 3,000 บาท 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

หลังจากท่านท าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัตติามเงื่อนไขดังกล่าวเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร ์ที่ระบุในรายการทั้งหมด 

การช าระเงิน  
1. กรุณาช่าระค่ามัดจ่าทัวร์ 45,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท่าการนับจากวันจองทัวร์ (ส่าหรับท่านที่พักห้องคู่) หรือ 
    กรุณาช่าระค่ามัดจ่าทัวร์ 60,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท่าการนับจากวันจองทัวร์ (ส าหรับท่านที่พักเดี่ยว)  
    พร้อมส่งส่าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ท่ีไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถ     
   เดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช่าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 65 วันท่าการ (ในช่วงปกติ) หรือช่าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 75 
วันท่าการ (ในช่วงเทศกาล หรือเม่ือสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ่าทั้งหมด  (การไม่ช่าระเงินค่ามัดจ่า หรือช่าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วย
สาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

* กรณีจองทัวร์ล่วงหน้าน้อยกว่า 60 วันท าการ โปรดช าระค่าทัวร์ยอดเต็มจ านวน 
กรณียกเลิก 
* ยกเลิก 120 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)  
* ยกเลิก 90-119 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ่า 25% 
* ยกเลิก 60-89 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ่า 50% 
* ยกเลิก 30-59 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ่าเต็มจ่านวน  
* ยกเลิก 08-29 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจ่านวน 
* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจ่านวน 
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ท่าการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการน่าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าใน

ทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ :  
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่าง

น้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท่าการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อ

ทดแทนเป็นล่าดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ่าเป็นสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  การนัด

หยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนีจ้ะค่านงึและรักษาผลประโยชนข์องผู้
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เดินทางไว้ให้ได้มากทีสุ่ด 
 การท่องเที่ยวนี้เป็นการช่าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือ

สละสิทธิ์ การใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้น ท่านได้ท่าการตกลงหรือแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 
 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใช้จา่ยที่เกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าและจะไม่คนืเงินค่าทัวร์ที่ทา่นชา่ระ มาแล้ว  หากท่านถูกปฏิเสธการ

เข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท่าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 
 สถานฑตูเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้่าเงนิ) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธิท์ี่จะ ไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการ

เข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา  

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกค้าด่าเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องด่าเนินการมาพบคณะทัวร์

ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความ
ล่าช้าหรือยกเลิกเท่ียวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช่าระ 

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก่าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และใน
กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตั๋วเครื่องบินสามารถท่าการ Refund ได้เท่านั้น) 

 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค่ายืนยันว่า
ทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้น
ยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เก่ียวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ 

 เมื่อท่านจองทัวร์และช่าระมัดจ่าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
 

โรงแรมและห้อง 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อก่าหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะท่า
ให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องท่ีพักแบบ 3 เตียงได้ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิมิต่่า เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดน่าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน่าติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
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 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้่าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกท่าการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกัน
ในถุงใสพร้อมที่จะส่าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน่าข้ึนเครื่องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส่าหรับน้า่หนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส่าหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ 

Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้่าหนักเพิ่มเป็นสทิธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได ้หาก น้่าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก่าหนด 

 ส่าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตให้นา่ขึ้นเคร่ืองได้ ต้องมีน้่าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 
x 21.5 ส่าหรับหน่วยวดั “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส่าหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทัวร ์ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้่าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก่าหนดให้ต่่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึน้อยู่
กับข้อก่าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้่าหนักส่วนที่เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มลี้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเปน็กระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้่าหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่
เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะน่าให้โหลด
ของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัท
ทัวร์ได้จัดท่าให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทใน
กระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น 

     กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้  

 
เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง 

จะต้องช าระค่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเลม่คืนมาแล้วเท่านั้น) 
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เพื่อการเดินทางอย่างอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรารัก.. 
ด้วยประกันการเดินทางเสริมทั่วโลก ที่เพิ่มความคุ้มครองได้มากข้ึน... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  
* อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  
Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย ส่าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลา 7 วันแรก จากการเดินทาง
กลับประเทศไทย / 
2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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* ส่าหรบัผู้เอาประกันภัย ทีม่ีอายุ 75 ปขีึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยทีร่ะบไุว้ในตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สนใจ “ประกันภัยการเดินทางทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจา้หน้าที่ ผู้ดูแลการจองทัวร ์ล่วงหน้าก่อนเดินทาง ไม่น้อยกวา่ 1 
สัปดาห์  และกรุณาช าระค่าประกันภัยการเดินทาง ยอดเต็มจ านวน หลังจากส่งรายชื่อผู้เอาประกันภัยแล้ว 

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
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ค าแนะน า: การขอวีซ่าสถานฑูตอิตาลี เจ้าหน้าที่ทัวร์ไม่สามารถเดินทางไปรับบัตรคิวให้ก่อนล่วงหน้าได้ 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่VFS จะเป็นผู้กดบัตรคิวให้กับผู้เดินทางเอง 

ฉะนั้นผู้เดินทางควรไปถึงสถานฑูตก่อนเวลานัด ประมาณ 30 นาที 
และใช้เวลาในการยื่นเอกสาร รอสัมภาษณ์ ถ่ายรูปท าวีซ่า ประมาณ 1 วัน 

หากผู้เดินทางท่านใดมาจากต่างจังหวัด แนะน าให้วางแผนกลับในช่วงค่ า หรือเช้าวันรุ่งขึ้นแทน 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าอิตาลี 
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันท่าการ) 

สถานทูตไม่อนญุาตให้ดงึเลม่พาสปอรต์ หากได้ยืน่เขา้ไปแลว้ ดังนัน้ถา้ท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททวัรฯ์ เพ่ือขอ
ยื่นวซี่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบนิในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย 

 

กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปให้ครบตามที่สถานฑูตฯร้องขอ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาวีซ่า 
หากติดขัดในเรื่องการจัดเตรียมเอกสารในข้อใด โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม 

1. หนงัสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป มหีน้าว่างอย่างนอ้ย 2 แผ่น และไม่ช ารดุ ขาด หรอืเปียกน้ า 

2. รูปถ่ายสหีน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร 2 รูป พ้ืนฉากหลงัรปูต้องเป็นพ้ืนสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพ้ืนเปน็สีเทา 

ใช้ไม่ได้) เปิดหู เปิดหนา้ผาก ห้ามสวมแว่นสายตาหรือใส่คอนแท็กเลนส์ (รูปถา่ยต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน... 
(สถานทูตมกีารเทียบรปูกับหน้าวีซา่ที่เคยได้)  
3. ส่าเนาบัตรประชาชน  
4. ส่าเนาทะเบียนบ้าน (กรณุาถ่ายหน้าแรกทีม่ีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย) 
5. ส่าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนค่าน่าหน้าเป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส่าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คา่น่าหนา้เปน็ ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณเีดก็ต่่ากว่า 18 ปีบรบิูรณต์้องแนบสูตบิตัรมา)  
8. กรณีเด็กอายตุ่่ากว่า 18 ปีบริบรูณ:์ (หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้  

- เด็ก เดนิทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องท่าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ่าเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า 
ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท่าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ่าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า มารดายินยอม
ให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  

- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท่าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ่าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้
เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)   

หนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการตา่งประเทศเท่านั้น 
กรณีอ่านาจการปกครองบตุรฝ่ายใดฝ่ายนงึ 
-ใบส่าเนาบนัทึกการหย่า โดยระบวุ่าบตุรอยู่ในอ่านาจการปกครองของใคร 
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-ใบปกครองบุตร (ปค. 14) จากทางอา่เภอ/เขต (ตัวจริงเท่านัน้) หรือ ใบฟ้องหย่าผู้ใช้อ่านาจศาล 
เอกสารการปกครองบตุร จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น 
กรณีบตุรบญุธรรม 
-ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางอ่าเภอ/เขต 
ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเทา่นั้น 
***ถ้าเอกสารมิใช่เอกสารออกจากประเทศไทย จะต้องได้รบัการรับรองเอกสารจากสถาณทตูของประเทศนัน้ๆ ประจ่าการใน
ประเทศไทย*** 

9. หลักฐานการท่างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 
(ไม่ต้องระบุสถานทูต ประเทศและวันท่ีเดินทาง) 

จดหมายรับรองการท่างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท่างานจากนายจ้าง ระบุต่าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส่าเนาบัตรข้าราชการบ่านาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่าก่าลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา  

10.หลักฐานการเงิน :   
ส่าเนาสมุดบัญชีย้อนหลงั 3 เดือน นับขึ้นไปจากเดอืนที่จะยื่นวซี่า มียอดเงินไมต่่่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง  1 ท่าน 
และยอดแสดงในบัญชตี้องไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรบัสมุดและส่าเนา 7 วันก่อนยืน่วซี่า) 

หมายเหตุ : หากสมดุบัญชแีสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไมต่อ่เนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ 

เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement และยอดลา่สุดอัพเดท 7 วันนับจากวนัยื่นวีซา่ จากทางธนาคารแทน
การถา่ยส่าเนาสมดุบัญช ี

************* ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ************** 
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองใน
จดหมายด้วย)  

- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนในครอบครัว
เดียวกัน 

สถานฑตูไมร่ับพิจารณาบญัชีกระแสรายวันในทุกกรณี โปรดแนบบัญชีออมทรพัย์ หรือฝากประจ าเท่านั้น 
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