
     

     

 

 
 
 

 

 

ลองเรือสําราญทะเลเอเจี้ยน & แอนเดรียติก (MSC MUSICA) 10 วัน 7 คืน 
เวนิส - บรินดิซี่ (อิตาลี) - คาทาโคลอน - ซานโตริน่ี - เอเธนส - คอรฟู (กรีซ)  

กอเตอร (มอนเตเนโกร) - เวนิส 

***โปรโมช่ัน...สายการบินเตอรกิช แอรไลน บินเขา - ออก เวนิส*** 

 (ราคาน้ีรวมทัวรพาเที่ยวทุกประเทศ / ไมรวมวีซาเชงเกน)  

กําหนดการเดินทาง วันท่ี   7-16 เม.ย. 60         ราคา 89,900.- 

สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 แวะเปลีย่นเครื่องที่นครอิสตันบูล - จัตุรัสซานมารโค - ถายรูปมหาวิหารเซนตมารค - ชอปปงสนิคาแบรนดเนม - เชคอิน 

ขึ้นเรือ MSC Musica - อิสระพักผอนบนเรือ 

วันที่3 พักผอนบนเรอืสําราญครึ่งวัน - เรือเทียบทาเมืองบรินดิซี่, อิตาลี - เมืองออสตูนี่ - ยานเมืองเกาออสตูนี่  

- จัตุรัสออสตูนี่ - โบสถเซนต วิโต มารตีร - มหาวิหารแหงออสตูนี่ - ถายรูปกับวิลลาโนวา ออสตูนี่ -  

กลับขึน้เรือ - อิสระพักผอนบนเรอืสาํราญ 

วันที่4 พักผอนบนเรอืสําราญครึ่งวัน - เรือเทียบทาคาทาโคลอน - เมืองโอลมิเปย - วิหารโอลิมเปยนเซอุส -  

พิพิธภัณฑโบราณคดี - กลับขึ้นเรือ - อิสระพักผอนบนเรือสาํราญ 

วันที่5  เรือเทยีบทา ซานโตรนิี่ - ลงเรือเทนเดอรโบทชมรอบเกาะ - หมูบานเอีย - เมืองฟรา - กลับขึ้นเรอื -  

อิสระพักผอนบนเรอืสาํราญ 

วันที่6 เรือเทยีบทา พีราอุส - อะโครโปลิส - วิหารพารเธนอน - ถายรูปสถานกีฬาโอลิมปค - จัตุรัสซินต๊ักมา -  

ยานเมืองเกาพลากา - กลับขึ้นเรือ - อิสระพักผอนบนเรอืสาํราญ 

วันที่7 พักผอนบนเรอืสําราญครึ่งวัน - เรือเทียบทาคอรฟู - โบสถ Vlacheraina monastery - เมืองเกาคอรฟู  

(มรดกโลก) - ถายรูปกับปอม Palaio Frourio - กลับขึน้เรือ - อิสระพักผอนบนเรอืสําราญ 

วันที่8 เรือเทยีบทา กอเตอร - ถายรูปโบสถเซ็นตไทรฟอน – รวมงานเลี้ยง Gala Dinner บนเรือ - อิสระพักผอน 

บนเรือสาํราญ 

วันที่9 อําลาเรือสําราญ เทียบทาเวนิส - เวนิสชอปปงเอาทเลต - สนามบนิเวนิส - แวะเปลีย่นเครื่องนครอิสตันบลู 

วันที่10 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
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ขอสงวนสิทธิห์ากเรือมีการปรับเปลีย่นทาเทียบเรือ ซึ่งทางทัวรจะทําการแจงใหลูกคาทราบลวงหนาตอไป 

 

7 เม.ย. 2561  กรุงเทพมหานครฯ 

18.30 น. คณะพบเจาหนาที่และมัคคุเทศกไดที่ เคานเตอรเชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขาที่ 9 หรือ 10 อาคาร

ผูโดยสาร เคานเตอรสายการบินเตอรกิช แอรไลนส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.30 น. ออกเดินทางสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใชเวลาบินประมาณ 9.30 ช่ัวโมง) เพลิดเพลินกับ

ภาพยนตรหลากหลายกับ จอทีวีสวนตัวทุกที่น่ัง และสายการบินมีบริการ อาหารค่ําและอาหารเชา 

8 เม.ย. 2561  อิสตันบลู - เวนิส 

03.55 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเที่ยวบินเปน TK 1867 อิสระใหทานไดชอปปงสินคาปลอดภาษี

ภายในสนามบินตามอัธยาศัย 

06.50 น. ออกเดินทางจากอิสตันบูล สู สนามบินเวนิส ประเทศอิตาลี (ใชเวลาบินประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) 

08.25 น. เดินทางถึงเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  

นําทานลงเรือเพ่ือเดินทางสู เมืองเวนิส (Venice) เมืองที่ไมมีรถว่ิงเขาถึงได นําทานชมเมืองเวนิส เมืองหลวงของ

แควนเวเนโต เมืองสุดยอดแหงความโรแมนติก  เวนิสถูกสรางขึ้นจากการเช่ือมเกาะเล็กๆจํานวนมากเขาดวยกันใน

บริเวณทะเลสาบเวนิเทียซึ่งเปนสวนหน่ึงของทะเลเอเดรียติก  เปนเมืองทาโบราณและเปนเมืองที่ใชคลองในการ

คมนาคมมากที่สุด  โดดเดนดวยบานเรือนริมนํ้าและเรือกอนโดลาอันนาหลงใหล เมืองเวนิสไดรับฉายาวา ราชินีแหง

ทะเลเอเดรียติก (Queen of the Adriatic), เมืองแหงสายนํ้า (City of Water), เมืองแหงสะพาน (City of 

Bridges), และ เมืองแหงแสงสวาง (The City of Light) นําทานชมเมืองเวนิซ เมืองในฝนของนักทองเที่ยวหลายๆ 

คน นําทานชมความสวยงามของ จัตุรัสซานมารโค (Piazza San Marco) ซึ่งไดช่ือวาเปนจัตุรัสที่สวยที่สุดแหงหน่ึงใน

อิตาลี รอบๆจัตุรัสมีอาคารที่สําคัญสองแหงคือ หอระฆัง และหอนาฬิกา ผานชม วังดูคาเล (Palazzo Ducale) หรือ 
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วังดอจ (Doge Palace) อันเปนที่ประทับของผูปกครองเวนิส ซึ่งเรียกวา ดอจ ถูกกอสรางมาต้ังแตศตวรรษที่ 9 แต

ไดรับการตกแตงและกอสรางเพ่ิมเติมหลายครั้ง รูปโฉมดานนอกในปจจุบันเปนผลงานจากศตวรรษที่ 19 ในศิลปะ

แบบโกธิค ไดรับการตกแตงดวยหินออนสีชมพูจากเมืองเวโรนา ภายในตกแตงดวยศิลปะหลายยุคสมัย แบงเปนหอง

ตางๆ มากมาย ประดับดวยภาพวาดโดยศิลปนเวนิสหลายราย  

จากน้ันนําทานชมและถายรูปกับ มหาวิหารเซนตมารค (Saint Mark’s Basilica) โบสถสมัย ไบเซนไทน ที่ประดับ

ประดาทั้งภายนอกและภายในดวยรูปปนชดชอย โมเสคและทองคํา รวมถึงศิลปะการออกแบบอันโดดเดนจน

กลายเปนสัญลักษณของอํานาจและความมั่งคั่งของเวนิส และไดรับการขนานนามวา มหาวิหารทองคํา อิสระใหทาน

ถายภาพรอบๆจัตุรัสและริมฝงนํ้า 
  

 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 

บาย อิสระใหทานไดชอปปงซื้อของที่ระลึก หรือสินคาแบรนดเนมซึ่งมีใหเลือกซื้อมากมาย เชน HERMES, GUCCI, 

PRADA, CHANEL, DIOR, LOUIS VUITTON, TODS และสินคาแบรนดอ่ืนๆอีกมากมาย  

14.00 น. นําทานเดินทางสูทาเทียบเรือเวนิส (Venice) เพ่ือเชคอินขึ้นเรือ MSC MUSICA 

17.00 น. เรือออกจากทาเทียบเรือมุงหนาสู เมืองบารี ประเทศอิตาล ี

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

9 เม.ย. 2561  เมืองเวนิส - เมืองบรินดิซี่ (อิตาลี) 

เชา  รับประทานอาหารเชาแบบบุฟเฟต หรือ อาลาคาท ภายในเรือ  

อิสระใหทานพักผอน บนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเลนในคลับ 

เลาจน หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ ไมวาจะเปนชอปปงที่รานขายสินคาปลอดภาษี

บนเรือ (Duty Free) และสวนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ทานสามารถ

เลือกใชบริการบนเรือสําราญ เชน 

Public Room : บารและเลาจน, หองสมุด, หองอินเตอรเนต 

Entertainment : ชมโชวพิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกน่ังเลนในคลับ เลาจน บารตางๆหลากหลายสไตล, 

คาสิโน, ดิสโกเธค, หองเลนเกม 

Sport and Activities  : สระวายนํ้า, สปอรทคอรท, ฟตเนต, มินิกอลฟ 

Spa and Wellness  : หองสปา, หองสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

13.30 น. เรือจอดเทียบทาที่ เมืองบรินดิซี่ (ประเทศอิตาลี)  

 นําทานเดินทางสูเมืองออสตูน่ี (Ostuni) เมืองทองเที่ยวที่สวยงามอีกเมืองต้ังอยูในเขตจังหวัดบรินดีซี (Provincia di 

Brindisi) 1 ใน 6 จังหวัด ของแควนปูลยา (Puglia) และต้ังอยูบริเวณตอนปลายสุดของคาบสมุทรอิตาลี เปนเมืองที่

ถือไดวาเปนอัญมณีทางดานสถาปตยกรรมที่มีช่ือเสียงมากแหงหน่ึง ไดรับการยกยองใหเปน "เมืองสีขาว" (White 

City) แหงอิตาลีอีกดวย เมืองน้ีมีความโดดเดนทางดานภูมิศาสตรที่สวยงามไมแพเมืองอ่ืนๆ โดยเฉพาะสภาพภูมิ

ทัศนของชายหาด ไรองุน รวมไปถึงไรมะกอกสีเขียวขจีตัดกับทองฟาสีฟาครามสดใส  

 นําทานเที่ยวชมความสวยงามของเมือง บริเวณ ยานเมืองเกาออสตูน่ี (Old Town) ที่มีลักษณะเปนเมืองปอม

ปราการขนาดใหญ ซึ่งถูกสรางขึ้นบนเนินเขาและถูกลอมรอบไปดวยกําแพงโบราณสูงตระหงาน  

 นําทานชม จัตุรัสออสตูน่ี (Ostuni square) หรือ เปยซา เดลลา ลิเบอรตา (Piazza della liberta) โดยบริเวณ

จัตุรัสน้ันเปนที่ต้ังของอาคารสิ่งกอสรางที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรมากมาย อีกทั้งยังเปนที่ต้ังของอนุสาวรีย

เซนต โอรอนโซ (Saint Oronzo 's column) นักบุญที่มีช่ือเสียงของคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก  

 ไดเวลานําทานเขาชมโบสถเซนต วิโต มารตีร (San Vito Martire) หน่ึงของอนุสรณสถานทางศาสนาที่มีความสําคัญ

มากแหงหน่ึงของเมืองออสตูน่ี โดยโบสถสรางขึ้นในชวงระหวางป 1750 - 1752 ในสไตลนีโอคลาสสิค เปนอีกหน่ึง

สิ่งกอสรางที่มีความโดดเดนทางดานสถาปตยกรรมที่นักทองเที่ยวนิยมแวะเวียนมาเย่ียมชมเปนจํานวนมาก ไดเวลา

นําทานชมมหาวิหารแหงออสตูน่ี (Ostuni Cathedral) มหาวิหารที่ต้ังอยูที่ดานบนสุดของเนินเขา เปนมหาวิหารที่

สรางขึ้นแดเซนตแมรี่ อัสสัมชัญ (Santa Mariadell' Assunzione) โดยมหาวิหารถูกสรางขึ้นในแบบสไตลโกธิค เมื่อ

ป 1435 แลวเสร็จในป 1495 โดยเฟรดเดอริกที่ 2 

 ไดเวลานําทานถายรูปกับ วิลลาโนวา ออสตูน่ี (Villanova (Ostuni) เปนที่ต้ังของปราสาทปอมปราการเล็กๆ ซึ่งอยู

ไมไกลจากบริเวณทาเรือ  

 
17.30 น. นําทานเดินทางสู ทาเรือบรินดิซี่ 

19.30 น.  เรือออกเดินทางจาก  ทาเรือบารี มุงหนาสู ทาเรือคาทาโคลอน ประเทศกรีซ 
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ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

หลังอาหาร อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือตางๆมากมาย 

10 เม.ย. 2561 เมืองคาทาโคลอน (กรีซ) - โอลิมเปย - วิหารโอลิมเปยนเซอุส - พิพธิภัณฑโบราณคดี 

เชา  รับประทานอาหารเชาแบบบุฟเฟต หรือ อาลาคาท ภายในเรือ  

อิสระใหทานพักผอน บนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเลนในคลับ 

เลาจน หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ ไมวาจะเปนชอปปงที่รานขายสินคาปลอดภาษี

บนเรือ (Duty Free) และสวนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ทานสามารถ

เลือกใชบริการบนเรือสําราญ เชน 

Public Room : บารและเลาจน, หองสมุด, หองอินเตอรเนต 

Entertainment : ชมโชวพิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกน่ังเลนในคลับ เลาจน บารตางๆหลากหลายสไตล, 

คาสิโน, ดิสโกเธค, หองเลนเกม 

Sport and Activities  : สระวายนํ้า, สปอรทคอรท, ฟตเนต, มินิกอลฟ 

Spa and Wellness  : หองสปา, หองสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

12.00 น. เรือจอดเทียบทาที่ ทาเรือคาทาโคลอน (Katakolon) เมืองชายทะเลเล็กๆ แตมีช่ือเสยีงในเรื่องของทาเรือที่ทันสมยั

ของกรีซ นําทานชม เมืองโอลิมเปย (Olympia) แหลงโบราณคดีที่มีช่ือเสียงโดงดังอีกแหงหน่ึงของกรีซ สรางขึ้นเมื่อ 

776 ปกอนคริสตกาล ซึ่งเปนสถานที่จัดโอลิมปกเกมสเปนที่แรกเพ่ือเปนเกียรติใหแกเทพเจาโอลิมเปยเซอุส  เมื่อ

ประมาณ 2,800 ปกอน ซึ่งจะมีการแขงขนักีฬาเชน ว่ิง  มวยปล้ํา  ชกมวย  ทุมนํ้าหนัก  กระโดดไกล  ขี่มา  ขับรถ

มา  แขงขันการประพันธ  การแตงกลอน  และการอานประวัติศาสตร  จะจัดสําหรับผูชายชาวกรีซและโรมันเทาน้ัน  

โดยมีขึ้นทุกๆ 4 ป  หามผูหญิงเขาชม   

นําทานชม  วิหารโอลิมเปยนเซอุส (Temple of the Olympian Zeus) ซากโบราณสถานตางๆ ที่มีอายุรวม 1,500 

- 2,500 ป ถือวาครั้งหน่ึงที่น่ีคือสถานสักการะบูชา ที่มีความสําคัญมากกวาวิหารกรีกอ่ืนใดทัง้หมดในสมัยน้ัน  

อริสโตเติลไดกลาวยกยองความย่ิงใหญเทาเทียมกับพีระมดิแหงอิยิปต ปจจุบันมีเสาแบบโครินเธียนเหลืออยูเพียง 15 

ตน จากเดิมทั้งหมดที่มีอยู 104 ตน    

จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑโบราณคดี (Archaeological Museum)เปนพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุอัน

สําคัญในอดีตที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานและมีความสําคัญอยางมากใหทานไดสัมผัสสมบัติและความสําคัญของสิ่ง
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ตางๆ ที่เก็บอยูในพิพิธภัณฑ อาทิเชน ช้ินสวนจากวิหารตางๆ, รูปปน ช้ินสวนสําคัญๆ ตามโบราณสถานที่ไดนํามาไว 

ณ พิพิธภัณฑแหงน้ี ซึ่งควรคาแกการเก็บรักษา พิพิธภัณฑแหงน้ีจัดไดวาเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรที่สําคญั

มากแหงหน่ึงกรีซ 

 
 

17.00 น. นําทานเดินทางสูทาเทียบเรือคาทาโคลอน 

18.00 น. เรือออกเดินทางจากทาเรือคาทาโคลอน เพ่ือมุงหนาสู ทาเรอืซานโตริน่ี ประเทศกรีซ  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือ  

หลังอาหาร  อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือตางๆมากมาย 

11 เม.ย. 2561 เกาะซานโตรนิี ่- หมูบานเอีย - เมืองหลวงฟรา 

เชา  รับประทานอาหารเชาแบบบุฟเฟต หรือ อาลาคาท ภายในเรือ  

08.00 น. เรือจอดเทียบที่ ทาเรือซานโตริน่ี (Santorini)  

นําทานเดินทางสูเกาะซานโตริน่ี โดยลงเรือเทนเดอรโบท ที่ทางเรือจัดเตรียมไวให (เน่ืองจากเรือสําราญมีขนาดใหญ

ตองจอดกลางทะเล) ใหทานไดสัมผัสประสบการณน่ังเรือเขาสูทาเทียบเรือ เกาะซานโตริน่ี เกาะในฝนของหลายคนที่

ผูคนทั่วโลกตางใฝฝนจะไดมาเยือนสักครั้งหน่ึง เกาะน้ีถือวาเปนหัวใจของเกาะทั้งหลายในกรีซ เปนเกาะที่ไดรับการ

ยกยองใหเปน ราชินีแหงหมูเกาะไซคลาติส เพราะทั่วโลกตางช่ืนชมในทิวทัศนที่สวยงามแปลกตาของเกาะภูเขาไฟ

แหงน้ี ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟในป 1450 กอนคริสตกาล จากน้ันนําทานเดินทางสูทางเหนือของเกาะเพ่ือ

ชมหมูบานเอีย (Oia village)  ที่ไดช่ือวาสวยที่สุดของเกาะน้ี มีความสวยงามตามแบบฉบับของจินตนาการถึงเกาะ

ในกรีซ บานสีขาวและยอดโบสถทรงโดมที่รายลอมดวยสีฟาสดจากทุกทิศไมวาจะเปนทะเล ทองฟา หรือแมแตกรอบ

ประตูหนาตางสีสันสดใส เปนศูนยกลางการคาที่เกาแก มีคฤหาสนหรูหราเปนพยานถึงความมั่งคั่งของชาวเรือที่อาศัย

อยูที่น่ีลดหลั่นไลระดับตามหนาผาสูงชัน โบสถทาสีขาวสะอาดตา ภายในหมูบานเปนตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ที่สามารถ

เดินชมวิวหรือเลือกซื้อสินคางานฝมือมากมาย  อิสระใหทานไดชอปปง และถายภาพเปนที่ระลึก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองฟรา (Fira) เมืองหลวงของซานโตริน่ี ซึ่งออกเสียงไดอีกอยางวา ธีรา (Thira) นําทานสูตลาด

สินคาพ้ืนเมือง ที่มีสินคาหลากหลายทั้งของที่ระลึก ทีล่วนนํามาวางจําหนายใหกับนักทองเที่ยวเปนถนนทอดยาวริม

ผา สามารถมองเห็นเรือสําราญที่จอดอยูกลางทะเลเบ้ืองลาง อิสระใหทานไดเก็บภาพความสวยงามของเกาะซานโต

ริน่ี หรือเลือกซือ้สินคาพ้ืนเมืองที่มีวางจําหนายนับรอยราน แบงเปนซอกซอยมากมาย 
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15.00 น. นําทานเดินทางสู ทาเรือซานโตริน่ี สัมผสัประสบการณการน่ังกระเชาไฟฟาลงจากริมผาของเกาะ 

 จากน้ันนําทานน่ังเรือเล็กเทนเดอรโบทเพ่ือกลับสูเรือสําราญ 

17.00 น.  เรือเดินทางออกจากทาเรือซานโตริน่ี เพ่ือมุงหนาสู ทาเรือเอเธนส ประเทศกรีซ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

 หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

 
 

12 เม.ย. 2561 เอเธนส - อะโครโปลิส - วิหารพารเธนอน - สนามกีฬาโอลิมปค 

เชา  รับประทานอาหารเชาแบบบุฟเฟตภายในเรือ  

07.30 น. เรือจอดเทียบทาที่ ทาเรือพีราอุส  

นําทานเที่ยว ชมอะโครโปลิส โบราณสถานอันทรงคุณคาทางประวัติศาสตรและโบราณคดีซึ่งต้ังอยูบนภูเขาสูง  เช่ือ

กันวาบนเนินเขาแหงน้ีเปนที่สถิตของเทพีเอเธนา   

นําทานชมวิหารพารเธนอน  วิหารศักด์ิสิทธ์ิที่สรางขึ้นเพ่ืออุทิศแดเทพีเอเธนา  อันเปนวิหารที่สรางดวยหินออนทั้ง

หลังรายลอมดวยเสาหินแบบดอริคซึ่งไดรับการยอมรับวาเปนสถาปตยกรรมช้ินเอกของโลกที่สรางขึ้นในโลกยุค

คลาสสิคหรือยุคทองของกรีซ ชวงประมาณ 450-300  ปกอนคริสตกาล  และทั่วโลกตางยอมรับกันวาเปนวิหาร   

แบบดอริคที่ใหญและสมบูรณแบบที่สุดในโลกศิลปะของกรีซ  ผานชมสถานที่สําคัญในสภาพซากปรักหักพังตางๆซึ่ง

แสดงใหเห็นถึงความย่ิงใหญของชุมชนในอดีต  ชมประตูชัยเฮเดรียน  หอสมุดแหงชาติ  ศูนยรวมของปราชญสมัย

โบราณ   

นําทานถายรูปกับสถานกีฬาโอลิมปค ไดรับการบูรณะขึ้นมาใหมและใชในการแขงขันกีฬาโอลิมปคเปนครั้งแรกในป

ค.ศ.1896  นําชมจัตุรัสซินต๊ักมา (Syntagma Square)  ที่ต้ังของรัฐสภาแหงชาติ และอนุสรณทหารนิรนาม   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น  

บาย นําทานเดินทางสูยานเกาแกบริเวณเชิงเขาอะโครโปลิส ที่เรียกวา พลากา (PLAKA) แหลงรวมนักทองเที่ยวจากทั่ว

ทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปดวย รานคา บาร ภัตตาคารคึกคักพลุกพลานไปดวยผูคนทั้งกลางวัน

และยามค่ําคืน อิสระเชิญใหทานชอปปงของฝากของที่ระลึกมากมาย สุดเขตยานพลากา คือยานเมืองใหมอุดมไป

ดวยรานคาแฟช่ันหรูระดับโลก และ ถนนคนเดินที่เปนระเบียบสวย 
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15.30 น. นําทานเดินทางสู ทาเรือพีราอุส 

16.30 น. เรือออกเดินทางจากทาเรือพีราอุส เพ่ือมุงหนาสู ทาเรือคอรฟู ประเทศกรซี 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือ  

  หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

13 เม.ย. 2561 เมืองคอรฟู (กรีซ) 

เชา  รับประทานอาหารเชาแบบบุฟเฟต หรือ อาลาคาท ภายในเรือ  

อิสระใหทานพักผอน บนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเลนในคลับ 

เลาจน หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ ไมวาจะเปนชอปปงที่รานขายสินคาปลอดภาษี

บนเรือ (Duty Free) และสวนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ทานสามารถ

เลือกใชบริการบนเรือสําราญ เชน 

Public Room : บารและเลาจน, หองสมุด, หองอินเตอรเนต 

Entertainment : ชมโชวพิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกน่ังเลนในคลับ เลาจน บารตางๆหลากหลายสไตล, 

คาสิโน, ดิสโกเธค, หองเลนเกม 

Sport and Activities  : สระวายนํ้า, สปอรทคอรท, ฟตเนต, มินิกอลฟ 

Spa and Wellness  : หองสปา, หองสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

12.30 น. เรือจอดเทียบทาที่ ทาเรือคอรฟู (Corfu) ซึ่งเปนที่รูจักกันดีในนาม “เกาะมรกต” เน่ืองดวยความเขียวชอุมและ

สวยงามในตัวมันเอง อันเปยมไปดวยวัฒนธรรมอันหลากหลายและแนวชายฝงที่สวยงามหาใดเปรียบ  

นําทานเดินทางเขาสูเขต Paleokastritsa สูจุดชมวิวบนยอดเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองเกาและทะเลไอโอเน่ียน 

กับอาวตางๆ อันเปนที่มาของเทพนิยายกรีกของการพบกันระหวาง Odysseus และ Nausica ระหวางทางชมวิถี

ชีวิตของชาวทองถิ่นโดยเฉพาะการปลูกตนมะกอกและตน Cyprus ผานหมูบานเล็กๆหลากสีสัน  

นําทานชมโบสถ Vlacheraina monastery โบสถเล็กๆ ต้ังอยูกลางเกาะขนาดเล็กย่ืนออกไปในทะเล อิสระใหทาน

ถายภาพหรือจากเดินไปยังโบสถกลางทะเล จากน้ันนําทานสู เมืองเกาคอรฟู เมืองเกาที่ต้ังอยูบนเกาะคอรฟู (Corfu) 

โดยมีพ้ืนที่เพียง 593 ตารางกิโลเมตร ต้ังอยูนอกชายฝงตะวันตกของแอลเบเนีย (Albania) และกรีซ เมืองเกาคอรฟู 

ไดรับการรับรองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ในป 2007  

นําทานแวะถายรูปกับปอม Palaio Frourio ซึ่งมีความเกาแก แมวาบางสวนจะถูกกัดเซาะจากนํ้าและลมทะเลไป

บางแลวก็ตาม ตัวปอมไดรับการบูรณะมาเปนอยางดี ปจจุบันถูกใชเปนสถานที่สําหรับกิจกรรมหลายอยาง เชน งาน
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คอนเสิรต และอ่ืนๆ นําทานชมอาคารบานเรือนแบบนีโอคลาสสิคในเมอืงเกา สวนหน่ึงสรางขึ้นจากยุคเวนิส อีกสวน

หน่ึงเปนการกอสรางยุคหลัง 

 
17.30 น. นําทานเดินทางสู ทาเรือคอรฟู 

18.30 น. เรือออกเดินทางจากทาเรือคอรฟู เพ่ือมุงหนาสู ทาเรือกอเตอร ประเทศมอนเตเนโกร 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือ  

  หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

14 เม.ย. 2561 กอเตอร (มอนเตเนโกร) 

เชา รับประทานอาหารเชาแบบบุฟเฟตภายในเรือ  

07.00 น. เรือจอดเทียบทาที่ ทาเรือเมืองกอเตอร (Kotor) เมืองชายฝงทะเลแสนสวยอีกเมืองของประเทศมอนเตเนโกร 

ประเทศซึ่งไดรับการขนานนามวา “ไขมุกแหงทะเลเมดิเตอรเรเนียน” โดยประเทศสาธารณรัฐมอนเตเนโกรน้ี ต้ังอยู

ทางตอนใตของทะเลเอเดรียติค ถึงแมสถานที่โดยรวมของประเทศจะมีขนาดเล็กมาก แตก็อุดมสมบูรณไปดวย

ธรรมชาติอันงดงาม ชายหาดออนละมุนคลื่นสงบไมรุนแรงจนเกินไป ทะเลสาบนํ้าเงินเขมใส แมนํ้าใสไหลเช่ียวและ

ภูเขาสวยสงา บางแหงจะเห็นเปนฟยอรดสูงตระหงานตระการตา  

 นําทานชมความงามของเมืองกอเตอร ซึ่งไดรับการรับรองจากองคการยูเนสโกเปนมรดกโลกดานธรรมชาติและ

วัฒนธรรมในป ค.ศ.1979 เปนเมืองที่สรางภายในกําแพงสูง (City Wall) ซึ่งแบงตัวเมืองเปน 2 สวนคือ เมืองเกา 

(Old Town) และเมืองใหม (New Town) โดยกําแพงเมืองแหงน้ีสรางโดยชาวเวนิส อีกทั้งสถาปตยกรรมในเมือง

สวนใหญยังไดรับอิทธิพลจากชาวเวนิสเชนกัน  

 นําทานแวะถายรูปกับ โบสถเซ็นตไทรฟอน (Cathedral of Saint Tryphon)     ซึ่งสรางขึ้นในป ค.ศ. 1166 ภายใน

ตัวเมืองเกา อิสระใหทานเดินเลนและชมความงามภายในตัวเมืองเกา หรือเลือกซื้อของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย  

 
12.00 น. นําทานเดินทางสู ทาเรือกอเตอร  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  
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13.00 น. เรือออกเดินทางจากทาเทียบเรือกอเตอร เพ่ือมุงหนาสูทาเรือเวนิส ประเทศอิตาล ี

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

 วันน้ีจะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ใหทานไดแตงตัวสวยงามรวมงานเลี้ยงในค่ําคนืน้ี 

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

 

หมายเหตุ  กอนเรือกลับเทียบทาในค่ําวันน้ีทานจะไดรับปายผูกกระเปาสีตางๆ ซึ่งเปนตัวกําหนดลําดับการนํากระเปาลงจากเรือ 

ทานจะตองจัดกระเปาใบใหญวางไวหนาหอง โดยแยกขาวของเครื่องใชที่จําเปนไวในกระเปาเดินทางใบเล็ก เพราะ

เจาหนาที่ของเรือจะมาเก็บกระเปาใบใหญของทานไปต้ังแตกลางดึก และบัญชีคาใชจายตางๆ จะถูกสงมาใหทาน

ตรวจเช็คกอนทําการชําระในวันรุงขึ้น สําหรับทานที่ตองการชําระผานบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชารจคาใชจาย

ผานบัตรเครดิตที่ทานไดใหหมายเลขไวในวันที่ทานเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

15 เม.ย. 2561 เวนสิ  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

09.00 น. เรือจอดเทียบทา ณ เทียบเรอืเวนิส 

นําทานรับกระเปาสัมภาระที่โหลดลงจากเรือ พรอมทําการเชคเอาทจากเรือ 

นําทานสู เวนิสชอปปงเอาทเลต อิสระใหทานไดชอปปงตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกซื้อสินคาและเสื้อผาแบรนด

เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 ***** เพื่อใหทานไดชอปปง แบบจัดเต็ม อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศยั***** 

17.00 น.  นําทานเดินทางสูสนามบินเวนิส (VCE) เพ่ือเช็คอิน และดําเนินการ TAX Refund ภายในสนามบิน 

20.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินเวนิส สู สนามบินอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK1870 (ใชเวลาบินประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) 

สายการบินมีบริการอาหาร เครื่องด่ืม และพักผอน บนเครื่องบิน 

23.55 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่อง 

16 เม.ย. 2561 กรุงเทพมหานคร  

01.25 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 68 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ  

 อาหารค่ํา และ อาหารเชา 

14.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
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ประเภทหองพกั 

(เตียงนอนสามารถ แยกเปนเตียง แบบ Twin ได) 

หองพักฝงดานนอกแบบมีระเบียง  (Outside cabin with balcony) 

มีเตียงใหเลือก 2 แบบ คอื เตียงเด่ียวและเตียงคู พรอมตูเสื้อผา

ขนาดใหญ  หองอาบนํ้า  ฝกบัวและอางลางหนา โทรทัศน  โทรศัพท  

อินเตอรเน็ต* (*คาใชจายเพ่ิมเติม)  มินิบาร  ตูเซพนิรภัย  ไดรพเปา

ผม และ  เครื่องปรับอากาศ 

 

 

หองพักฝงดานใน (Inside Cabin) ไมมีหนาตาง 

มีเตียงใหเลือก 2 แบบ คอื เตียงเด่ียวและเตียงคู พรอมตูเสื้อผา

ขนาดใหญ  หองอาบนํ้า  ฝกบัวและอางลางหนา โทรทัศน  โทรศัพท  

อินเตอรเน็ต* (*คาใชจายเพ่ิมเติม)  มินิบาร  ตูเซพนิรภัย  ไดรพเปา

ผม และเครื่องปรับอากาศ   

 

 

 

 

อัตราคาบรกิาร บาทตอทาน งดแถมกระเปา 

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซา 
7-16 เมษายน 2561 (สงกรานต) 

ราคาผูใหญ (พักหองคู INSIDE) ทานละ 89,900 

อัพเกรดเปนหองพักแบบมีหนาตาง (พักหองคู Ocean Cabin) ทานละ 10,000 

อัพเกรดเปนหองพักแบบมรีะเบียงทะเล (พักหองคู Sea View Balcony) ทานละ 15,000 

พักเด่ียวเพ่ิม ทานละ (คิดที่หองพักแบบ INSIDE)  30,000 

ราคาผูใหญ (พักหองเดียวกัน 3 ทาน) ทานละ 87,900 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)  85,900 

เด็กทารก อายุไมเกิน 2 ป (นับอายุจนถึงวันเดินทางกลับ) 16,000 

ช้ันธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ(ราคายืนยันไดก็ตอเม่ือที่นั่ง confirm เทานั้น) 85,000-110,000 

ไมเอาต๋ัวเครื่องบินหักคาใชจาย (ผูใหญ)  (ไมรวมต๋ัว BKK-IST-VCE-IST-BKK) 25,000 

กรณีมีวีซาแลวหรือไมตองยืน่วีซา หักคาใชจาย ไมรวมวีซา 
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**ราคาอาจมีการปรับขึ้น - ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แตจะปรับตามความเปนจริง 

ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทาน้ัน (คิด ณ วันที ่ 8 สิงหาคม 2560) ** 

ขอแนะนาํและแจงเพื่อทราบ 

 กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกต๋ัวแลว ไมสามารถขอคนืเงินได และไมสามารถเปลีย่นวันเดินทางได 

 กระเปาเดินทางเพ่ือโหลด ทานละ 1 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 23 กก.  

 กระเปาถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) นํ้าหนักไมเกิน 7 กก.  
 

คําแนะนํา  สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเปนตองซื้อต๋ัวเครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกต๋ัวเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ 

หรือซื้อต๋ัวรถไฟ หรือซื้อต๋ัวรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง  ควรสอบถาม

ยอดจองทัวร และตารางเวลาการเดินทางของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพ่ือ

เปนการปองกัน มิใหเกิดขอผดิพลาดขึ้นกับทานในภายหลงั 

              ทั้งน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาวมายัง 

สนามบินที่ทรปิเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ 
 

โปรแกรมทองเที่ยวลองเรือสําราญ (ตามที่ระบุไวในรายการ) อัตรานีร้วมถึง 

 ต๋ัวเครื่องบินไป-กลับช้ันนักทองเที่ยวโดยสายการบินเตอรกิช แอรไลนส (กระเปาเดินทาง นน. ไมเกนิ 23 กก./ทาน) 

 คาภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ามัน, คาประกันภัยทางอากาศ 

 คาประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

คารักษาพยาบาลหลังกลับจากตางประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไมครอบคลุมผูที่อายุเกิน 85 ป) 

 คาภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  

 คาที่พักตลอดการเดินทาง (พักหองคู แบบ Inside Cabin) 

 คาอาหารทุกมื้อตามระบุ, คาพาหนะ หรือรถรับ-สง ระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที ่

 เจาหนาที่ (ไกดไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อัตรานี้ไมรวมถึง 

 คาวีซาเชงเกนประมาณ 2,800 - 3,000 บาท 

 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 2 ยูโร / ทาน / วัน (คิดเปน 10 วัน เทากับ 20 ยูโร) 

 คาบริการเรือ (Service Fee) ทานละ 10 ยูโร / ทาน / วัน (คิดเปน 7 วัน เทากับ 70 ยูโร) ซึ่งเรือจะชารตเขาครุยสการด  

 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด คาโทรศัพท-แฟกซ และคาใชจายอ่ืนๆที่ไมไดระบุในรายการ 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

เพื่อประโยชนของผูเดินทาง โปรดศึกษาเงือ่นไขการจองทัวร และการยกเลิกทัวร ทีร่ะบุในรายการทั้งหมด 

หลังจากทานทําการจองทัวรแลว ทางบรษิัทฯจะถือวาทานเขาใจ และพรอมปฏิบติัตามเงื่อนไขดังกลาว 
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เงื่อนไขการชาํระเงนิ 

1.กรุณาชําระคามัดจําทัวร 35,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร หรือ  

   ชําระคามัดจําทัวร 50,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร (สําหรับผูเดินทางพักเด่ียว)  

   พรอมสงสําเนาหนา หนังสือเดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถ  

   เดินทางไดเลย) และหลักฐาน  โอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423, 0 2116 6454 

2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 65 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร หรือ 

    ตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (ซึ่งเปนไปตามกฎของเรือสําราญ) (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูก 

    ระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)  

กรณียกเลิก 

* ยกเลิก 120 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง (ไมมีคาใชจาย)  

* ยกเลิก 90-119 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคามัดจํา 25% 

* ยกเลิก 60-89 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคามดัจํา 50% 

* ยกเลิก 30-59 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคามดัจําเต็มจํานวน  

* ยกเลิก 08-29 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคาใชจายเต็มจํานวน 

* ยกเลิก นอยกวา 7 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคาใชจายเต็มจํานวน 

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร หลังไดทําการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว บรษิัทขอสงวนสทิธ์ิในการนําเลมพาสปอรตไปยกเลิกวีซาใน

ทุกกรณี ไมวาคาใชจายในการย่ืนวีซาจะรวมหรือแยกจากรายการทัวรก็ตาม*** 

หมายเหตุ :  

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา 20 ทาน โดยจะแจงให ผูเดินทางทราบลวงหนา 

อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวใดๆที่ปดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ทองเที่ยวอ่ืนๆ

เพ่ือทดแทนเปนลําดับแรก หรือคืนคาเขาชมแกคณะผูเดินทางแทน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน  การ

นัดหยุดงาน  การประทวง  ภัยธรรมชาติ  การกอจราจล  อุบัติเหตุ  ปญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคํานึงและรักษา

ผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากที่สุด 

 การทองเที่ยวน้ีเปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่ทานปฎิ

เสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบริการที่ทางทัวรจัดให ยกเวน ทานไดทําการตกลงหรือแจงใหทราบกอนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฎิเสธวีซาและจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระ มาแลว  หากทาน

ถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเน่ืองจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขาเมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บคาธรรมเนียมวีซา และไมคืนทกุกรณี 

 ในกรณีทีท่านจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธ์ิที่จะ ไมรับผิดชอบ หากทาน

ถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคธรรมดา  
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กรณีเดินทางโดยลูกคาจัดการต๋ัวเครื่องบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลูกคาดําเนินการเรื่องต๋ัวเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคาตองดําเนินการมาพบคณะทัวรดวย

ตัวเอง และตองรับผิดชอบคาใชจายในการมาพบคณะใหญดวยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญเกิดความลาชา

หรือยกเลิกเทีย่วบินอันดวยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ต๋ัวเครื่องบิน 

 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ หากทานตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ 

คาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และใน

กรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทไดออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เทาน้ัน (ในกรณีที่ต๋ัวเครื่องบินสามารถทําการ Refund ไดเทาน้ัน) 

 ทานที่จะออกต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพ่ือขอคํายืนยันวาทัวร

น้ันๆ ยืนยันการเดินทาง แนนอน หากทานออกต๋ัวภายในประเทศโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงาน แลวทัวรน้ันยกเลิก 

บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายใดๆที่เกี่ยวของกับต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศได 

 เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจงแลวขางตน 

โรงแรมและหอง 

 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู ( TWN/DBL ) ในกรณทีี่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําให

ทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการ หรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรป จะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบทีม่อุีณหภมิตํ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบรกิาร

ในชวงฤดูรอนเทาน้ัน 

 ในกรณีทีม่ีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กที่จะถือขึน้เครื่องบิน เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เปนตน 

กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลช่ัน นํ้าหอม ยาสฟีน เจล สเปรย และเหลา เปนตน จะถูกทาํการตรวจอยางละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกันในถุงใส

พรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ( ICAO ) 

 หากทานซื้อสนิคาปลอดภาษีจากสนามบิน จะตองปดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เทีย่วบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได และ

หามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ 

 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารช้ัน

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละสายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางนํ้าหนักเพ่ิมเปนสิทธ์ิของสายการ

บินที่ทานไมอาจปฎิเสธได หาก นํ้าหนักกระเปาเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด 

 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เครื่องได ตองมีนํ้าหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดสวนไมเกิน 7.5 x 

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

 ในบางรายการทัวร ที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตรฐานได ทั้งน้ี

ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจายในนํ้าหนักสวนที่เกิน 

 กระเปาและสมัภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกินไป ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 

การชดเชยคากระเปาในกรณเีกิดการสูญหาย 

 ของมีคาทุกชนิด ขอแนะนําไมควรใสเขาไปในกระเปาใบใหญที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชตามกฎไออาตาเทาน้ัน ซึ่งจะชดใชใหประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดวยนํ้าหนักกระเปาจริง ทั้งน้ีจะ

ชดเชยไมเกิน USD 400 กรณีเดินทางช้ันธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางช้ันธุรกิจ (Business) ดังน้ันจึงไม

แนะนําใหโหลดของมีคาทุกประเภทลงกระเปาใบใหญ 

 กรณีกระเปาใบใหญเกิดการสูญหายระหวางการทองเที่ยว (ระหวางทัวร ไมใชระหวางบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่

บริษัททัวรไดจัดทําใหลูกคาจะไมครอบคลุมคาชดเชยในกรณีกระเปาใบใหญสูญหาย อยางไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชย

คาเสียหายใหทาน โดยชดใชตามกฎของสายการบินเทาน้ัน น่ันหมายถึงจะชดเชยตามนํ้าหนักกระเปา คูณ ดวยคาชดเชย 

USD 20 ตอกิโลกรัมเทาน้ัน ดังน้ันทานจึงไมควรโหลดของมีคาทุกประเภทในกระเปาใบใหญ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยคาเสียหายตามรายระเอียดขางตนเทาน้ัน 

 กรณีกระเปาใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายใหทานได  

 

ผูเดินทางที่ประสงคจะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผานการพจิารณาวีซาแลว กอนวันเดินทาง 

จะตองชําระคาเดินทางสวนที่เหลือเสียกอน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปลอยเลมคนืมาแลวเทานัน้) 

 

คําแนะนํา: การขอวีซาสถานฑูตอิตาลี เจาหนาที่ทัวรไมสามารถเดินทางไปรับบัตรคิวใหกอนลวงหนาได 

เน่ืองจากเจาหนาทีV่FS จะเปนผูกดบัตรคิวใหกับผูเดินทางเอง 

ฉะน้ันผูเดินทาง ควรไปถึงสถานฑูตกอนเวลานัด ประมาณ 30 นาท ี

และใชเวลาในการย่ืนเอกสาร รอสัมภาษณ ถายรูปทําวีซา ประมาณ 1 วัน 

หากผูเดินทางทานใด มาจากตางจังหวัด แนะนําใหวางแผนกลับในชวงค่ํา หรือเชาวันรุงขึ้นแทน 
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เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกนประเทศอิตาล ี

(ใชเวลาในการขอวีซาประมาณ 10-15 วันทําการ) 

สถานฑูตไมอนุญาตใหดึงเลมพาสปอรต หากไดยื่นเขาไปแลว ดังน้ันถาทานรูวาตองใชเลมกรุณาแจงบริษัททัวรฯ เพ่ือขอย่ืนวีซา

ลวงหนากอนกรุป และใหแนบต๋ัวเครื่องบินในชวงที่ทานจะเดินทางมาดวย 

กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังตอไปใหครบตามที่สถานฑูตฯรองขอ 

เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาวีซา 

หากติดขัดในเรื่องการจัดเตรียมเอกสารในขอใด โปรดสอบถามเจาหนาที่เพ่ิมเติม  

1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไดเกิน 6 เดือนขึ้นไป ถามีหนังสือเดินทางเลมเกากรุณาแนบมาดวย 

2. รูปถายสีหนาตรงปจจุบัน พ้ืนฉากหลังรูปตองมีสีขาวเทาน้ัน รูปจะตองเปนภาพที่คมชัดหามสวมแวนสายตา หามมีเงา 

หามถายรูปและตกแตงภาพจากคอมพิวเตอร (ถายไมเกิน 6 เดือน) 2 รูป 

 

 

 

 

 

 

3. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา / เอกสารเพ่ิมเติมกรณีอ่ืน ๆ  

4. สําเนาบัตรประชาชน  

5. สําเนาทะเบียนบาน 

6. สูติบัตร (สําหรับเด็กตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ)  

7. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ: เดินทางตองย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมดังน้ี 

- เด็กเดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดามารดาตองทําหนังสอืแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ัน 

และใหระบุวา ยินยอมใหเดินทางกับใคร มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว 

- เด็กเดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ันและใหระบุ

วา มารดายินยอมใหเดินทางกับบิดา (ระบุช่ือบิดา)   

- เด็กเดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ันและใหระบุ

วา บิดายินยอมใหเดินทางกับมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

- กรณีพอและแมหยาราง หรือเสียชีวิต ตองแนบใบหยา หรอื ใบมรณะบัตร เพ่ือเปนการยืนยัน 

- ใหแนบสําเนาพาสปอรตของพอ และ แม (หากไมมีใหแนบสําเนาบัตรประชาชนของพอและแม) 

8. หลักฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเทาน้ัน** 

จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูต)  

โดย ไมตองระบุวัน และประเทศที่เดินทาง  
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- กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ : ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ทีม่ีรายช่ือผูประกอบกิจการ 

- กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยที่มีช่ือผูเปนเจาของรานคา 

- กรณีที่เปนพนักงานบริษัทฯ : ใชจดหมายรบัรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง ระยะเวลาการวาจาง  

เงินเดือน พิมพเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน 

- กรณีที่เปนขาราชการ : ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน พิมพเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน 

- กรณีเกษียณอายุราชการ ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 

- กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษาน้ันวากําลังศึกษาอยูระบุช้ันปที่ศึกษา พิมพเปน

ภาษาอังกฤษเทาน้ัน 

- กรณีเปนแมคา, ทําธุรกิจสวนตัว, ทําอาชีพอิสระ ตองพิมพจดหมายรับรองตัวเอง เปนภาษาอังกฤษ 

9. หลักฐานการเงิน (สําคัญมาก เพราะสถานฑูตแจงกฎใหมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557)  

9.1 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเทาน้ัน พรอมหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร  (BANK CERTIFICATE) 

เปนภาษาอังกฤษ **ตองเปนบัญชีเดียวกันเทาน้ัน** 

- เงินฝากออมทรัพย/ เผื่อเรียก/ สะสมทรัพย  

(ยอดเงินในสมดุบัญชีธนาคาร ตองมีไมตํ่ากวา 100,000 บาท ตอการย่ืนวีซา 1 ทาน และ ตองมีการเขาออกของเงิน

สม่าํเสมอ หามทําการโอนเงินเขาไปในครั้งเดียวเปนยอดใหญกอนการย่ืนวีซาเด็ดขาด!!) 

- การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปจจุบัน และ ถายสําเนายอนหลัง 6 เดือน โดยการปรับ

ยอดสมุดในบัญชี ตองปรับสมุดกอนวันที่จะย่ืนวีซา 7 วัน เชนทานไดคิวย่ืนวีซาวันที่ 3 กันยายน 2556 สําเนาสมุด

บัญชีที่ทานตองใชในการย่ืนวีซา ตองปรับสมุด ณ วันที่  28 สิงหาคม 2556 หรือ หลังจากน้ัน หากทานปรับสมุด

บัญชีกอนหนาน้ัน จะใชเปนเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินไมได สถานฑูตจะขอเอกสารเพ่ิมเติม อยางไรก็ตาม 

ทานสามารถสงเอกสารมาทางบริษัททัวรฯ เพ่ือเตรียมการลวงหนา และ สง Fax สมุดบัญชีหนาสุดทายที่ไดทําการ

ปรับสมุดมาใหทางบริษัททัวร เพ่ือใชในการแนบเปนเอกสารยื่นวีซาตอไปได   

- การขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ตองมีอายุไมเกิน 15 วัน นับจากวันที่ไดคิวย่ืนวีซา พรอมทั้งตอง

ระบุ จํานวนเงินเปนตัวเลขลงในหนังสือรับรองดวย เชนทานไดคิวย่ืนวีซาวันที่ 3 กันยายน 2556  หนังสือรับรอง

การเงินจากทางธนาคารที่ใชในการย่ืนวีซา ตองออกให ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2556 หรือ หลังจากน้ันเทาน้ัน  

จดหมายรับรองจากธนาคารใหระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูต) โดยไมตองระบุวัน และ

ประเทศที่เดินทาง 

 

(สถานฑูตไมรบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวันในทุกกรณี โปรดแนบบัญชีออมทรพัย หรือฝากประจําเทานัน้) 
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Thank you for contacting VFS Italy Visa Application Centre. 

เน่ืองจากสถานทูตไดแจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับเอกสารดานการเงินของผูสมัครวีซาทุกประเภทโดย ผูสมัครทุกคนที่ตองการย่ืน

คํารองขอวีซาฯตองแสดงหลักฐานทางการเงิน 2 ประเภทคูกันคือ หนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร ( Bank 

Certificate ) ซึ่งมีอายุไมเกิน 15 วันนับจากวันย่ืนคํารองวีซา พรอมกับสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินลาสุดไม

เกิน 7 วันนับจากวันย่ืนคํารองขอวีซา โดยไมมีขอยกเวนใดๆทั้งสิ้น 

 

10. ในกรณีทีม่ีผูรบัรองคาใชจาย ตองมีเอกสารเพ่ิมเติมดังน้ี 

- จดหมายจากผูรับรองคาใชจาย พิมพเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน  

- หลักฐานแสดงความสัมพันธของผูเดินทางกับผูรับรองคาใชจาย เชน ทะเบียนบาน และตองเปนบุคคลในครอบครัว

เดียวกัน (พอ, แม สามารถรบัรองคาใชจายใหบุตรได / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองใหกันและกันได / (ปู, 

ยา, ตา, ยาย ไมสามารถรับรองคาใชจายใหหลานได) 

- กรณีเปนสามีภรรยากันแลวไมไดจดทะเบียน และรับรองคาใชจายกัน ตองใชเอกสารดังน้ี 

o เขียนจดหมาย decare เปนภาษาอังกฤษ มาวาอยูดวยกันแตไมไดจดทะเบียนกัน 

o กรณีมีลูกดวยกัน ใหใชใบเกดิของลูก แปลเปนภาษาอังกฤษพรอมกับแนบภาษาไทย 

o กรณีไมมีลกูดวยกัน ใหใชทะเบียนบานทั้งของสามีและภรรยา แปลเปนภาษาอังกฤษพรอมกับแนบภาษาไทย 

โดยทะเบียนบานของทั้งสองตองอยูบานเดียวกัน 

- กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามขอกําหนดในขอ 9 ที่จะใชย่ืนวีซา 1 ชุดของผูรับรองคาใชจาย พรอมทั้งใน 

หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตองระบุช่ือผูถูกรับรองคาใชจาย ดวย 
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	2. รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัดห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป

