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ลํองเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 10 วัน 7 คืน 
Royal Caribbean… Oasis of the SEAs! 

โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) 
บาร์เซโลนา - ปัลมา เดอ มายอร์กา - โพรวองซ์ - ลา สเปเซีย - โรม - เนเปิ้ลส ์- บาร์เซโลนา 

 
 

 (พิเศษ!! ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ รวมคําวีซําเชงเก๎นและทิปแล๎ว) 
ขอสงวนสิทธิห์ากเรือมีการปรับเปลี่ยนทาํเทียบเรือ ซึ่งทางทัวร์จะทําการแจ๎งให๎ลูกค๎าทราบลํวงหน๎าตํอไป 

โปรแกรม การทํองเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม ขึ้นอยูํกับการเข๎าออกของ
ตารางเดินทางเรือ 

 

 
ประเภทห๎องพัก (เตียงสามารถแยกเป็น เตียงคูํได๎) 

 ห๎องพักบนเรือแบบกรุ๏ปจะเป็นแบบห๎องพักคูํ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทํานมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ทําน / 3 เตียง                       
( TRIPLE ROOM ) ต๎องทําการตรวจสอบกับบริษัท เนื่องจากห๎องพักบนเรือ ที่สามารถพักได๎ 3 ทําน มีจํานวนจํากัด 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเลขห๎องพักให๎กับคณะ เนื่องจากห๎องพักบนเรือเป็นการจองแบบกรุ๏ป และ ขึ้นอยูํกับ
ข๎อกําหนดของประเภทห๎องพักในระดับที่ตํางกัน ซึ่งอาจจะทําให๎ทํานไมํได๎ห๎องพักติดกันหรือ ชั้นเดียวกัน ตามที่ลูกค๎า
ต๎องการ 

ห๎องพักมีระเบียงวิวทะเล  (Ocean View with Balcony) 
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ห๎องพักแบบ Inside  

 
 

กําหนดการเดนิทางวนัที่  4-13 / 18-27 พ.ค. // 22มิ.ย.-1ก.ค. // 13-22 ก.ค. 62   ราคา 109,900.- 
                              10-19 ส.ค. // 14-23 ก.ย. 62       ราคา 109,900.- 

สรุปการเดินทางโดยยํอ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 
แวะเปลี่ยนเครือ่งสนามบิน นครอิสตันบูล - สนามบินบาร์เซโลนา - เข๎าชมพิพิธภัณฑ์ศลิปะแหํงชาติคาตาลุญญา (Catalunya 
National Museum of Art) - เชคอินขึ้นเรือสําราญ Royal Caribbean “Oasis of the SEAs - อิสระพักผอํนบนเรือสําราญ 

วันที่3 
เรือเทียบทํา ปลัมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca - ถํายรูปภายนอก ปราสาทเบลเวอร์ (Bellver Castle) - มหาวิหาร
เลอซ ู(La Seu, Cathedral of Palma) - เข๎าชมความงดงามภายในมหาวิหารแหํงปัลมา - กลับขึ้นเรือสําราญ อิสระพักผํอน 

วันที่4 
เรือเทียบทํา มาร์กเซย์ (โพรวองซ์) ฝรัง่เศส - ลํองเรอืสูํป้อมปราการกลางทะเล Chateau d’If - แวะถํายรูปพระราชวังลอง
ชองป ์The Palais Longchamp) - ห๎างสรรพสินค๎าขนาดใหญํ Les Terrasses du port ในเมืองมาร์กเซย์ - กลับขึ้นเรือ
สําราญ อิสระพักผํอน 

วันที่5 
เรือเทียบทํา ลา สเปเซีย (La Spezia) อิตาลี - แวะถํายรูปปราสาททรงโพลิกอน Castello di Lerici  - เข๎าชมโบสถ์แหํงซานต๎า
มาเรียแอสซุนต๎า Basilica of Santa Maria Assunta - เข๎าชมปราสาทซานจิออจิโอ (San Giorgio Castle)  - กลับขึ้นเรือ
สําราญ อิสระพักผํอน 

วันที่6 
เรือเทียบทํา ชวิิคตาเวคเคยี อิตาลี - กรุงโรม (Rome) - เข๎าชมโคลอสเซยีม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก - ชม
จัตุรัสโรมัน (Roman Forum - ช๎อปปิ้ง Castel Romano Designer Outlet - กลับขึ้นเรือสําราญ อิสระพักผํอน 

วันที่7 
เรือเทียบทํา เนเปิ้ลส์ อิตาล ี- เข๎าชมพระราชวังกาแซร์ตา (Palace of Caserta) (มรดกโลก) - เมืองเนเปิ้ลส์ (Naples - ถํายรูป
จัตุรัสเพิลบิสซิโต (Piazza del Plebiscito) - เข๎าชมอุโมงค์เบอร์เบิน (Bourbon Tunnel - กลับขึ้นเรือสําราญ อิสระพักผอํน 

วันที่8 
เรือสําราญลํองนําน้ําสากล อิสระพักผอํนบนเรือ หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือมากมาย อาทิ บาร์และเลาจน,์ ห๎องสมุด, ห๎อง
อินเตอร์เนต, ชมโชว์พิเศษ, สระวํายน้ํา, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, ห๎องสปา, ห๎องสตรีม, บิวตี ้ซาลอน, โยคะ ฯลฯ 

วันที่9 
อําลาเรือสําราญ จอดเทียบทาํบาร์เซโลนา สเปน - เข๎าชมมหาวิหารซากราด๎า ฟามิเลียร ์Sagrada Familia) - โบสถ์ Expiatori 
del Sagrat Cor  - สนามบินบาร์เซโลนา - แวะเปลี่ยนเครือ่งสนามบิน นครอิสตันบูล 

วันที่10 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
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เสน๎ทางเดนิเรอื 

 
 

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

ผู๎โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ
21.45 น. ออกเดินทางสูํ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช๎เวลาบินประมาณ 10.15 ชั่วโมง) เพลิดเพลิน

กับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีสํวนตัวทุกที่นั่ง สายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ําและอาหารเช๎า ระหวําง
เที่ยวบินสูํนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี  

วันที่สอง อิสตันบูล - บาร์เซโลนา  
04.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK1853 อิสระให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้งสินค๎าปลอดภาษีภายใน

สนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินค๎าให๎เลือกซื้อมากมาย  
07.20 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สูํ สนามบินบาร์เซโลนา (BCN) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส 

บริการอาหารเช๎าบนเครื่องบิน (ใช๎เวลาบินประมาณ 3.45 ชม.) 
10.05 น. เดินทางถึงสนามบินบาร์เซโลนา ผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร  

นําทําน เข๎าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะแหํงชาติคาตาลุญญา (Catalunya National Museum of Art)  หรือตัวเรียกยํอ
คือ MNAC ตั้งอยูํบนเขามงจูอิค ใกล๎ใจกลางเมืองบาร์เซโลนํา ภายในเป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะภาพวาด
มากมายในชํวงยุคศตวรรษที่ 10-20 โดยมีภาพวาดจิตรกรรมในทุกยุคสมัยไมํวําจะเป็นโรมานเนสก์ โกธิก          
เรอเนอซองส์ บาโร๏ก และโมเดิร์นอาร์ท  นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงโบราณวัตถุในอดีตของชาติคาตาลันมากมาย  
โดยเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์สําหรับเก็บงานศิลปะที่ใหญํที่สุดแหํงหนึ่งของประเทศสเปน   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
14.30 น. นําทํานเชคอินขึ้นเรือสําราญ Royal Caribbean “Oasis of the SEAs”  
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
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วันที่สาม ปัลมา เดอ มายอร์ก๎า 
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบทําที่ ทําเรือปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca)  

นําทํานเที่ยวชมเมืองปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) แหํง หมูํเกาะมายอร์กา (Mallorca) หมูํเกาะ
แสนสวยในประเทศสเปน ซึ่งตั้งอยูํในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเกาะใหญํที่สุดในหมูํเกาะแบลีแอริก เมืองหลวง
ของเกาะคือเมืองปัลมา เมืองซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางการทํองเที่ยวในวันหยุดที่ได๎รับความนิยมมาก           
นําทํานแวะถํายรูปภายนอกกับ ปราสาทเบลเวอร์ (Bellver Castle) หนึ่งในป้อมปราการโบราณที่สร๎างขึ้นชํวง
ต๎นศตวรรษที่ 14 มีควาสูงประมาณ 112 เมตร ตั้งอยูํบนเนินเขานอกตัวเมืองปัลมา สร๎างขึ้นเพื่ออุทิศแกํกษัตริย์
เจมส์ที่ 2 แหํงมายอร์กา  ซึ่งแรกเริ่มเป็นที่พํานักของราชวงศ์ แตํภายหลังถูกเปลี่ยนมาใช๎เป็นที่จองจํานักโทษ
ในชํวงกลางศตวรรษที่ 18 จนถึงศตวรรษที่ 20 ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให๎นักทํองเที่ยวได๎เข๎าชมทั่วไป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 
บําย นําทํานเดินทางสูํ มหาวิหารเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) โบสถ์สไตล์โกธิคโรมันคาทอลกิ คูํบ๎านคูํเมือง

ของเกาะมายอร์กา สร๎างขึ้นตามบัญชาของกษัตริย์เจมส์ที่ 1 แหํงอารากอนในปี ค.ศ. 1229 และเสร็จสิ้นในปี 
ค.ศ.1601 โดยใช๎เวลารํวม 370 ปีในการกํอสร๎าง และได๎มีการปรับปรุงตามแบบฉบับของอันโตนิโอ เกาดี้ 
สถาปนิกและผู๎ออกแบบผู๎มีชื่อเสียงแหํงเมืองบาร์เซโลนําในชํวงระหวํางปี ค.ศ.1901-1914  

 นําทํานเข๎าชมความงดงามภายในมหาวิหารแหํงปัลมา ชมความงามของสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคโรมันที่ตกแตํง
ด๎วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ตกแตํงด๎วยกระจกลายสีที่ใหญํที่สุดในโลกอีกด๎วย จากนั้นอิสระให๎ทํานได๎เดินเลํน
และเก็บภาพความสวยงามของเมืองตามอัธยาศัย หรือจะเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกที่มีจําหนํายมากมาย 

 
 

15.00 น. นําทํานเดินทางสู ํทําเทียบเรอืปัลมา เดอ มายอร์กา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2_(%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2)
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16.00 น. เรือออกเดินทางจาก ทําเทียบเรือ ปัลมา เดอ มายอร์กา มุํงหน๎าสูํ ทําเทียบเรือมาร์กเซย์ (โพรวองซ์) 
อิสระให๎ทํานพกัผํอน บนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ทํานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเลํนในคลับ 
เลาจน์ หรือทํากิจกรรมทีม่ีภายในเรือสําราญมากมายได๎ตามใจชอบ ไมํวําจะเป็นช๎อปปิ้งที่ร๎านขายสินค๎าปลอด
ภาษีบนเรือ (Duty Free) และสํวนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอันหลากหลายที่ทําน
สามารถเลือกใช๎บริการบนเรือสําราญ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  
วันที่สี ่ โพรวองซ ์
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบทํา ณ ทําเรือมาร์กเซย์ (โพรวองซ์) ประเทศฝรั่งเศส 

นําทําน ลํองเรือสูํ  Chateau d’If หนึ่งในป้อมปราการกลางทะเล หรือคุกที่สร๎างไว๎บนเกาะเพื่อจองจํานักโทษ 
ตั้งหํางจากชายฝั่งเมืองมาร์กเซย์ประมาณ 1.5 กิโลเมตร สร๎างขึ้นครั้งแรกชํวงปี ค.ศ.1524 -1531 ตามพระราช
ประสงค์ของกษัตริย์ฟรานซิสที่ 1 เพื่อเป็นป้อมปราการแนวชายฝั่งตามยุทธศาสตร์ ทางการทหารไว๎สําหรับ
ป้องกันการรุกรานทางทะเล ซึ่งภายหลังพบวําไมํได๎ใช๎ประโยชน์อยํางแท๎จริง สืบเนื่องจากไมํได๎ถูกรุกรานเลย ทํา
ให๎เปลี่ยนมาใช๎เป็นคุกสําหรับขังนักโทษแทน 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บําย  นําทําน แวะถํายรูปพระราชวังลองชองป์ (The Palais Longchamp) สร๎างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการขุด

คลองมาร์กเซย์ (Canal de Marseille) เพือ่การลําเลียงน้ําจากแมํน้ําดูแลนซ ์(Durance River) เข๎ามาใช๎ในเมือง
มาร์กเซย ์โดน ดยุคแหํงออรนี ได๎วางรากฐานหินก๎อนแรก เมื่อวันที ่15 พฤศจิกายน ปี 1893 ซึ่งใชเ๎วลากํอสร๎าง
นานกวํา 30 ปี พระราชวังแหํงนี้ออกแบบโดยสถาปนิกนามวํา อังเร เอสพีรานดี (Henry Esperrandieu) โดย
การมีออกแบบสร๎างน้ําพุอยูํกลางพระราชวัง จึงได๎รับการขนามนามวํา “ปราสาทน้ําพ”ุ (Water Castle) นําทําน
ชมความสวยงามภายในพระราชวังแหํงนี้ และชมสวนสวย ที่มีการจัดตกแตํงดูแลเป็นอยํางดี อิสระให๎ทํานได๎เก็บ
ภาพตามอัธยาศัย  

 ไดเ๎วลานําทํานสูํ ห๎างสรรพสินค๎าขนาดใหญ ํLes Terrasses du port ในเมืองมาร์กเซย์  อสิระให๎ทํานเลือกช๎อป
ปิ้งสินค๎า เสื้อผ๎าแฟชั่น และของฝากตามอัธยาศัย กํอนนําทํานลงเรือสําราญ 

16.30 น. นําทํานเดินทางสู ํทําเทียบเรอืมาร์กเซย ์
18.00 น. เรือออกเดินทางจากทําเทียบเรือมารก์เซย์ มุํงหน๎าสูทํําเทียบเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) 
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ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  
หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

วันที่ห๎า ลา สเปเซีย - เลอริซี ่
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
08.30 น. เรือเทียบทํา ณ ทําเทียบเรอื ลา สเปเซีย (La Spezia) ประเทศอิตาล ี

 นําทําน แวะถํายรูปกับ Castello di Lerici ปราสาททรงโพลิกอน ที่สร๎างตระหงํานเป็นที่เดํนชัดบนหน๎าผาริม
ชายฝั่งของเมืองเลอริซี่ ป้อมปราการแหํงนี้เริ่มกํอสร๎างเมื่อปี ค.ศ.1152 โดยสาธารณรัฐทางทะเลของเมืองเจนัว
และปิซํา จากนั้นมีการเปลี่ยนแบบแปลนการกํอสร๎างมากมายหลายครั้งสืบเนื่องด๎วยเหตุผลทางยุทธศาสตร์
ทางการทหาร จนกระทั่งเป็นรูปเป็นรํางในที่สุดเมื่อปี ค.ศ.1555  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 
บําย นําทําน เข๎าชมโบสถ์แหํงซานต๎ามาเรียแอสซุนต๎า (Basilica of Santa Maria Assunta) อาสนวิหารโบราณของ

ชาวโรมันคาธอลิคสไตล์นีโอโรแมนติคที่สร๎างขึ้นชํวงกลางศตวรรษที่ 15 เพื่ออุทิศน์แกํพระแมํมารี หนึ่งในศูนย์
รวมจิตใจของชาวเมือง  
จากนั้นนําทําน เข๎าชมปราสาทซานจิออจิโอ (San Giorgio Castle) หนึ่งในแลนด์มาร์คสําคัญของเมือง ลา สเป
เซีย ซึ่งยังคงสภาพตั้งแตํสมัยศตวรรษที่ 13 ซึ่งปัจจุบันได๎เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให๎นักทํองเที่ยวและชาวเมืองได๎เข๎า
ชมภายใน ที่จัดแสดงโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ตํางๆไว๎ อยํางครบครัน ตั้งแตํยุคทองแดงจวบจนกระทั่งที่ยุค
โรมันเรืองอํานาจ 

18.00 น. นําทํานเดินทางสู ํทําเทียบเรอืลา สเปเซีย  
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
20.30 น.  เรือเดินทางออกจากทําเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) เพื่อมุํงหน๎าสูํ ทําเรือชิวิคตาเวคเคีย 
วันที่หก ชิวิคตาเวคเคยี - โรม - ช๎อปปิ้ง Outlet 
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
07.00 น. เรือเทียบทํา ณ ทําเรือ ชิวิคตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี 
08.00 น. นําทํานชม กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงอันยิ่งใหญํของจักรวรรดิโรมันซึ่งมีอายุเกําแกํกวํา 2,000 ปี  
 นําทําน เข๎าชมโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ได๎รับการขนานนามวําเป็นสนามกีฬา

กลางแจ๎งขนาดใหญํเริ่มสร๎างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซียนแหํงอาราจักรโรมันและสร๎างเสร็จในสมัยจักรพรรดิ
ติตัส (Titus) สามารถจุคนกวํา 50,000 คน  

 จากนั้น นําทําน ชมจัตุรัสโรมัน (Roman Forum) หรือ ตั้งอยูํระหวําง  เนินพาเลติเน (Palatine hill) กับเนิน
แคปิโตลิเน (Capitoline hill) ในกรุงโรมในประเทศอิตาลี บริเวณนี้เป็นบริเวณศูนย์กลางของการวิวัฒนาการของ
วัฒนธรรมโรมันมาแตํโบราณ ประชาชนมักจะเรียกบริเวณนี้วํา  "ฟอรูงมังนงู" หรือเพียงสั้น ๆ วํา "ฟอรูง" 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
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บําย  นําทํานเดินทางสูํช๎อปปิ้งเอาท์เลตขนาดใหญํใกล๎กรุงโรม Castel Romano Designer Outlet ช๎อปปิ้งเอาท์เลตที่
รวมเอาแบรนด์สินค๎าจากดีไซน์เนอร์ชั้นนํามาลดราคาตลอดทั้งปี อิสระให๎ทํานช๎อปปิ้งเลือกซื้อของฝากหรือเลือก
ซื้อสินค๎าแบรนด์เนมตํางๆได๎ตามอัธยาศัย 

17.00 น. นําทํานเดินทางกลับสูํทําเรือชิวิคตาเวคเคีย 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  
20.00 น. เรือสําราญออกจากทําเทียบเรือชิวิคตาเวคเคียมุํงหน๎าสูํทาํเทียบเรือเนเปิ้ลส ์ประเทศอิตาลี 
 หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
วันที่เจ็ด เนเปิ้ลส์ - กาแซร์ตา 
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
07.00 น. เรือเทียบทํา ณ ทําเรือเนเป้ิลส ์ประเทศอิตาล ี
08.00 น. นําทํานเดินทางสูํ เมืองกาแซร์ตา (Caserta) เมืองหลวงแหํงจังหวัดกาแซร์ตา แหํงแว๎นคัมปาเนียของอิตาลี                

นําทําน เข๎าชมพระราชวังกาแซร์ตา (Palace of Caserta) เป็นอดีตพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แหํงเนเปิ้ลส์
แหํงราชวงศ์บูร์บง ที่ตั้งอยูํที่เมืองกาแซร์ตาในประเทศอิตาลี พระราชวังกาแซร์ตาเป็นหนึ่งในพระราชวังแบบ
บาโรกที่ใหญํที่สุดที่สร๎างขึ้นในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 18 พระราชวังแหํงนี้ได๎รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
โดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ในฐานะที่เป็นงานชิ้นเลิศของยุคบาโรก การกํอสร๎างพระราชวังกาแซร์ตา
เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1752 โดยพระเจ๎าชาลส์ที่ 7 แหํงเนเปิลส์ ผู๎ทรงทํางานอยํางใกล๎ชิดกับสถาปนิกลุยจี วันวีเตล
ลี เมื่อทอดพระเนตรเห็นแบบจําลองสําหรับพระราชวัง พระเจ๎าชาลส์ก็ทรงพอพระทัยมาก แตํพระองค์ก็มิได๎มี
โอกาสที่จะได๎บรรทมในพระราชวังแม๎แตํเพียงคืนเดียว พระเจ๎าชาลส์ทรงสละราชสมบัติในปี ค.ศ. 1759 เพื่อไป
เป็นพระมหากษัตริย์สเปน การกํอสร๎างดําเนินตํอมาโดยพระราชโอรสองค์ที่สามและผู๎ครองเนเปิ้ลส์ตํอมาคือพระ
เจ๎าเฟอร์ดินานด์ที่ 4 แหํงเนเป้ิลส ์

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 
บําย นําทํานเดินทางกลับสูํ เมืองเนเปิ้ลส์ (Naples) หรือที่นิยมเรียกเป็นภาษาอิตาลีวํา เมืองนาโปลี (Napoli) คืออีก

หนึ่งเมืองทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี และ
ศาสตร์การทําอาหาร ที่ได๎รับการยอมรับจากทั่วโลกอีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัดเนเปิ้ล (Province of 
Naples) และแคว๎นกัมปาเนีย (Campania) แคว๎นที่ตั้งอยูํทางทิศใต๎ของประเทศอิตาลีนั่นเองเมืองเนเปิ้ลตั้งอยูํที่
ชายฝั่งด๎านตะวันตกของอิตาลีติดกับอําวเนเปิ้ลส์ (Naples Bay) กึ่งกลางระหวํางพื้นที่ภูเขาไฟสองแหํง คือ ภูเขา
ไฟวิสุเวียส และกัมปีเฟลเกรย์และยังเป็นเมืองที่มีบทบาทสําคัญในคาบสมุทรอิตาลี มาตลอด 2,800 ปีนับแตํ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_3_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B5_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B5_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferdinand_I_of_the_Two_Sicilies&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferdinand_I_of_the_Two_Sicilies&action=edit&redlink=1
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กํอตั้งเมืองขึ้นมา ด๎วยเหตุนี้เมืองเนเปิ้ลส์จึงถือวําเป็นเมืองที่เกําแกํที่สุดแหํงหนึ่งของโลกโดยเฉพาะบริเวณใจ
กลางของเมืองเนเปิ้ลสย์ังเป็นศูนย์กลางเมืองทางประวัติศาสตร์ที่ใหญํที่สุดในยุโรป และได๎รับการขึ้นทะเบียนจาก
องค์การยูเนสโก๎ (Unesco) ให๎เป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995  
นําทํานชม และถํายรูปกับจัตุรัส  เพิลบิสซิโต (Piazza del Plebiscito) หนึ่งในจตุรัสที่มีขนาดใหญํที่สุดในเมือง
เนเป้ิล ตั้งอยูํใกล๎ๆกับบริเวณอําว ซึ่งถูกล๎อมรอบไปด๎วยเหลําอาคารสถานที่ที่มีความสําคัญของเมือง   
จากนั้นนําทําน เข๎าชมอุโมงค์เบอร์เบิน (Bourbon Tunnel) อุโมงค์โบราณที่ขุดขึ้นด๎วยจุดประสงค์ทางการทหาร
ซึ่งเชื่อมตํอระหวํางพระราชวังหลวง และคลังแสงในเมืองนาโปลี ไว๎สําหรับให๎ราชวงศ์ที่อาศัยในราชวังไว๎ลี้ภัยใน
ยามฉุกเฉิน  นอกจากนี้ยังเคยถูกใช๎เป็นหลุมหลบภัยจากการทิ้งระเบิดทางอากาศในชํวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ด๎วย 

17.30 น. นําทํานเดินทางกลับสูํทําเทียบ เรือเนเปิ้ลส ์
18.30 น.  เรือเดินทางออกจากทําเรือเนเป้ิล เพื่อมุํงหน๎าสูํทําเทียบเรือบาร์เซโลนา ประเทศสเปน 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  
 หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
วันที่แปด Cruising  
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 

อิสระให๎ทํานพักผํอน บนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ทํานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเลํนในคลับ 
เลาจน์ หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายได๎ตามใจชอบ ไมํวําจะเป็นช๎อปปิ้งที่ร๎านขายสินค๎าปลอด
ภาษีบนเรือ (Duty Free) และสํวนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ทําน
สามารถเลือกใช๎บริการบนเรือสําราญ เชํน 
Public Room  : บาร์และเลาจน,์ ห๎องสมุด, ห๎องอินเตอร์เนต 
Entertainment :ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเลํนในคลับ เลาจน ์ บาร์ตํางๆหลากหลาย

สไตล์คาสิโน, ดิสโก๎เธค, ห๎องเลํนเกม 
Sport and Activities  : สระวํายน้ํา, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness  : ห๎องสปา, ห๎องสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
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หมายเหตุ      กํอนเรือกลับเทียบทําในค่ําวันนี้ทํานจะได๎รับป้ายผูกกระเป๋าสีตํางๆ ซึ่งเป็นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋าลง
จากเรือ ทํานจะต๎องจัดกระเป๋าใบใหญํวางไว๎หน๎าห๎อง โดยแยกข๎าวของเครื่องใช๎ที่จําเป็นไว๎ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะ
เจ๎าหนา๎ที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญํของทํานไปต้ังแตํกลางดึก และบัญชีคําใช๎จํายตํางๆ จะถูกสํงมาให๎ทํานตรวจเช็คกํอน
ทําการชําระในวันรุํงขึ้น สําหรับทํานที่ต๎องการชําระผํานบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จคําใช๎จํายผํานบัตรเครดิตที่ทํานได๎ให๎
หมายเลขไว๎ในวันที่ทํานเช็คอินโดยอัตโนมัต ิ
วันที่เก๎า บาร์เซโลนา  
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
05.00 น. เรือเทียบทํา ณ ทําเรือบาร์เซโลนา ประเทศสเปน 
08.00 น. นําทํานเชคเอาท์ออกจากเรือสําราญ พร๎อมรับกระเป๋าสัมภาระ 
 นําทุกทํานเข๎าชมมหาวิหารซากราด๎า ฟามิเลียร์” (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แหํงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สูงใหญํถึง 

170 เมตร ออกแบบกํอสร๎างอยํางสวยงามแปลกตาตั้งแตํปี ค.ศ. 1882 โบสถ์ที่สร๎างไมํเสร็จนี้เป็นสัญลักษณ์ของ
บาร์เซโลนา  เป็นงานชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของ เกาดี้ สถาปนิกผู๎เลื่องชื่อ มหาวิหารแหํงนี้มีความสูง 170 
เมตร ตั้งอยูํบนถนน Carrer de Mallorca งานชิ้นน้ีมีความแปลกตาจากงานช้ินอื่นของเกาดี้ ตรงสีสันอันเรียบนิ่ง
แบบโทนสีธรรมชาติ ให๎ความรู๎สึกที่สงบผํอนคลายและเยือกเย็นเพราะความที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แตํก็ยังคง
รายละเอียดละเมียดที่ละไม ดูจากลวดลายสลักเสลาที่ด๎านนอกตัวโบสถ์และภายใน แสดงให๎เห็นถึงแรงศรัทธาใน
ศาสนาอยํางทํวมท๎น   

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บําย นําทํานชมโบสถ์ Expiatori del Sagrat Cor โบสถ์โรมันคาธอลิค สร๎างขึ้นแบบสไตล์นีโอโกธิค ตั้งแตํปี ค.ศ.

1902 และใช๎เวลากวํา 60 ปีจนเสร็จสิ้นการกํอสร๎างเมื่อปี ค.ศ.1961 ตั้งอยูํบนยอดเขาทิบิดาโบ (Tibidabo) โดย
บนยอดโดมมีรูปปั้นของพระเยซูยืนกางแขน คล๎ายคลึงกับ Christ Redeemer ที่กรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศ
บราซิล อิสระให๎ทํานถํายภาพตามอัธยาศัย 

16.00 น. นําทํานเดินทางสู ํสนามบินบาร์เซโลนา (BCN) เพื่อเชคอินและทํา Tax Refund  
19.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินบาร์เซโลนา กลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK1856 (ใช๎เวลาบินประมาณ 3.25 ชั่วโมง) 

บริการอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม และพักผํอนบนเครื่องบิน 
23.30 น. เดินทางมาถึงนครอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่อง 
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วันที่สิบ กรุงเทพมหานคร 
01.25 น. ออกเดินทางสูํประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK68 (ใช๎เวลาบินประมาณ 9.35 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหาร

ค่ําและอาหารเช๎า บนเครื่องบิน 
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 
อัตราคําบริการ ตํอทําน 

งดแถมกระเป๋า 
4-13 พ.ค. 62 18-27 พ.ค. 62 22มิ.ย.-1ก.ค.62 13-22 ก.ค. 62 10-19 ส.ค. 62 14-23 ก.ย. 62 

ผู๎ใหญ(ํพักห๎องคูํ INSIDE) ทํานละ  109,900 

อัพเกรดเป็นห๎องพักแบบมีระเบยีง
ทะเล (พักห๎องคู ํSea-View 
Balcony) ทํานละ 

20,000 20,000 24,000 23,000 23,000 20,000 

พักเดี่ยวเพิ่ม ทํานละ (คิดที่ห๎องพัก
แบบ INSIDE ซึ่งเป็นราคาเริ่ม) 

45,000 

ราคาผู๎ใหญํ/เด็ก (ห๎องพัก 3 ทําน) 
ทํานละ 

โปรดสอบถาม 

เด็กทารก อายุไมํเกิน 2 ป ี
(นับอายุจนถึงวนัเดินทางกลับ) 

โปรดสอบถาม 

ชั้นธุรกจิเพิ่มเงนิจากราคาทัวร ์
เริ่มต๎นที่ทํานละ (ราคายืนยันไดก๎็
ตํอเมื่อที่นั่ง confirm เทํานั้น) 

85,000 - 110,000 

ไมํเอาตั๋วเครือ่งบินหักคําใช๎จําย 
(ผู๎ใหญํ)  (ไมํรวมตั๋ว BKK-IST-
BCN-IST-BKK) 

25,000 

กรณีมีวีซําแล๎วหรือไมตํ๎องยืน่วีซํา 
หักคําใช๎จําย 

2,900 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แตํจะปรับตามความเป็นจริง 
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทํานั้น (คิด ณ วันที ่ 12 กันยายน 2561) ** 

 
ข๎อแนะนําและแจ๎งเพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๏ป หากออกตั๋วแล๎ว ไมํสามารถขอคนืเงินได๎ และไมํสามารถเปลีย่นวันเดินทางได ๎
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 20 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักไมํเกิน 7 กก.  
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โปรแกรมทํองเที่ยวลํองเรือสําราญ (ตามที่ระบุไว๎ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักทํองเที่ยวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไมํเกนิ 20 กก./ทําน) 
 คําภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, คําประกันภัยทางอากาศ 
 คําประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คํารักษาพยาบาลในตํางประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

คํารักษาพยาบาลหลังกลับจากตํางประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไมํครอบคลุมผู๎ที่อายุเกิน 85 ปี) 
 คําภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  
 คําวีซําเชงเก๎น 
 คําบริการ (Service fee, Gratuities) บนเรือ 
 คําอาหารทุกมื้อตามระบุ, คําพาหนะ หรือรถรับ-สํง ระหวํางนําเที่ยว, คําเข๎าชมสถานที ่
 เจ๎าหน๎าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทปิตํางๆ 
อัตรานี้ไมํรวมถึง 
 คําใช๎จํายสํวนตัวอาทิ คําซักรีด คําโทรศัพท์-แฟกซ์ และคําใช๎จํายอื่นๆที่ไมํได๎ระบุในรายการ 
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3% 
คําแนะนํา  สําหรับผู๎เดินทางที่ไมํได๎อยูํจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเป็นต๎องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กํอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวํางประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ 
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห๎องพัก ลํวงหน๎ากํอนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร ์และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวร์ที่ทํานจอง ที่แนํนอนจากเจ๎าหน๎าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให๎เกิดข๎อผิดพลาดขึ้นกับทําน
ในภายหลัง 
              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่อาจเกิดขึ้น หากทาํนได๎มีการจองการเดินทางดังกลําวมายัง 
สนามบินที่ทรปิเดินทาง โดยยังไมํได๎รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
 

เพื่อประโยชน์ของผูเ๎ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ะบุในรายการทั้งหมด 
หลังจากทํานทําการจองทัวร์แล๎ว ทางบรษิัทฯจะถอืวําทํานเข๎าใจ และพร๎อมปฏิบตัิตามเงื่อนไขดังกลําว 

 

การชําระเงิน  
1. กรุณาชําระคํามัดจําทัวร์ 50,000 บาท/ทําน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์  หรือ 
   กรณุาชําระคํามัดจําทัวร์ 60,000 บาท/ทําน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์  (สําหรบัผู๎เดินทางพักเดี่ยว) 
   พร๎อมสํงสําเนาหน๎าหนังสือเดินทาง (ที่ไมํหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลํมใหมสํามารถ 
   เดินทางได๎เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได๎ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. คําทัวร์สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 65 วันทําการ (ในชํวงปกติ) หรือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 75 
วันทําการ (ในชํวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรํงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไมํชําระเงินคํามัดจํา 
หรือชําระไมํครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจํายไมํวําด๎วยสาเหตุใดใด ผู๎จัดมีสทิธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
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กรณียกเลิก 
* ยกเลิก 120 วันทําการ ลํวงหน๎ากํอนเดินทาง (ไมํมีคําใช๎จาํย)  
* ยกเลิก 90-119 วันทําการ ลํวงหน๎ากํอนเดินทาง หักคํามัดจํา 25% 
* ยกเลิก 60-89 วันทําการ ลํวงหน๎ากํอนเดินทาง หักคํามดัจํา 50% 
* ยกเลิก 30-59 วันทําการ ลํวงหน๎ากํอนเดินทาง หักคํามดัจําเต็มจํานวน  
* ยกเลิก 08-29 วันทําการ ลํวงหน๎ากํอนเดินทาง หักคําใช๎จํายเต็มจํานวน 
* ยกเลิก น๎อยกวํา 7 วันทําการ ลํวงหน๎ากํอนเดินทาง หักคําใช๎จํายเต็มจํานวน 
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได๎ทําการยื่นวีซําเรียบร๎อยแล๎ว บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการนําเลํมพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซํา

ในทุกกรณี ไมวํําคําใช๎จํายในการยื่นวีซําจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ :  
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู๎เดินทางต่ํากวํา 20 ทําน โดยจะแจ๎งให๎ ผู๎เดินทางทราบ

ลํวงหน๎า อยํางน๎อย 20 วัน กํอนการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข๎าชมสถานที่ทํองเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ทํองเที่ยว

อื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลําดับแรก หรือคืนคําเข๎าชมแกํคณะผู๎เดินทางแทน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทํองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การลาํช๎าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท๎วง  ภัยธรรมชาติ  การกํอจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู๎เดินทางไว๎ให๎ได๎มากที่สุด 

 การทํองเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจํายกับบริษัทตัวแทนในตํางประเทศ ทํานไมํสามารถเรียกร๎องเงินคืน ในกรณีที่
ทํานปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ การใช๎บริการที่ทางทัวร์จัดให๎ ยกเว๎น ทํานได๎ทําการตกลงหรือแจ๎งให๎ทราบกํอนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่ เกิดขึ้น หากทํานถูกปฎิเสธวีซําและจะไมํคืนเงินคําทัวร์ที่ทํานชําระมาแล๎ว                  
หากทํานถูกปฎิเสธการเข๎าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข๎าเมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บคําธรรมเนียมวีซํา และไมํคืนทุกกรณี 
 ในกรณีที่ทํานจะใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เลํมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไมํรับผิดชอบ             

หากทํานถูกปฎิเสธการเข๎าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินักทํองเที่ยวใช๎หนังสือเดินทางบุคค ล
ธรรมดา  

กรณีเดินทางโดยลูกค๎าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกค๎าดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรํวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค๎าต๎องดําเนินการมาพบคณะทัวร์

ด๎วยตัวเอง และต๎องรับผิดชอบคําใช๎จํายในการมาพบคณะใหญํด๎วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญํเกิดความ
ลําช๎าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด๎วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมูํคณะผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป-กลับ หากทํานต๎องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทาํนจะต๎องชําระ 

คําใช๎จํายสํวนตํางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู๎กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมํสามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎ และ
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ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ๎าทางบริษัทได๎ออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว ผู๎เดินทางต๎องรอ Refund ตามระบบของสายการบนิ
เทํานั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทําการ Refund ได๎เทํานั้น) 

 ทํานที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เชํน เชียงใหมํ ภูเก็ต หาดใหญ ํฯลฯ โปรดแจ๎งฝ่ายขายกํอนเพ่ือขอคํายืนยันวํา
ทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แนํนอน หากทํานออกตั๋วภายในประเทศโดยไมํได๎รับการยืนยันจากพนักงาน แล๎วทัวร์นัน้
ยกเลิก บริษัทฯไมํสามารถรบัผิดชอบคําใช๎จํายใดๆที่เกี่ยวข๎องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได๎ 

 เมื่อทํานจองทัวร์และชําระมัดจําแล๎ว หมายถึงทํานยอมรับในข๎อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ๎งแล๎วข๎างต๎น 
ห๎องพักบนเรือ 
 ห๎องพักบนเรือแบบกรุ๏ปจะเป็นแบบห๎องพักคูํ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทํานมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ทําน / 3 เตียง                       

( TRIPLE ROOM ) ต๎องทําการตรวจสอบกับบริษัท เนื่องจากห๎องพักบนเรือ ที่สามารถพักได๎ 3 ทําน มีจํานวนจํากัด 
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเลขห๎องพักให๎กับคณะ เนื่องจากห๎องพักบนเรือเป็นการจองแบบกรุ๏ป และ ขึ้นอยูํกับ

ข๎อกําหนดของประเภทห๎องพักในระดับที่ตํางกัน ซึ่งอาจจะทําให๎ทํานไมํได๎ห๎องพักติดกันหรือ ชั้นเดียวกัน ตามที่ลูกค๎า
ต๎องการ 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสใํนกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึน้เครื่องบิน เชํน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ต๎น กรุณาใสํในกระเป๋าเดินทางใบใหญหํ๎ามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล๎า เป็นต๎น จะถูกทาํการตรวจอยําง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให๎ถือขึ้นเครื่องได๎ไมํเกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไมํเกนิ 100 ml. แล๎วใสํรวมเป็นที่เดียวกัน
ในถุงใสพร๎อมที่จะสําแดงตํอเจา๎หน๎าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหวํางประเทศ (ICAO) 

 หากทํานซื้อสนิค๎าปลอดภาษีจากสนามบนิ จะต๎องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เทีย่วบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได๎ และ
ห๎ามมีรํองรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและคาํพนักงานยกสัมภาระ 
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎โหลดใต๎ท๎องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผู๎โดยสารชั้น

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตํละสายการบิน) การเรียกเก็บคําระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสาย
การบินที่ทํานไมํอาจปฎิเสธได๎ หาก น้ําหนักกระเป๋าเดินทางเกินกวําที่สายการบินกําหนด 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎นําขึน้เครื่องได๎ ต๎องมีน้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดสวํนไมํเกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหนํวยวัด “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สําหรับหนํวยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทัวร ์ที่ต๎องบินด๎วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให๎ต่ํากวํามาตรฐานได๎ 
ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดของแตํละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับภาระ ความรับผิดชอบคําใช๎จํายในน้ําหนักสวํนที่
เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล๎อเลื่อนและมีขนาดใหญํเกินไป ไมํเหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 
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การชดเชยคาํกระเปา๋ในกรณีเกิดการสูญหาย 
 ของมีคําทุกชนิด ขอแนะนําไมํควรใสํเข๎าไปในกระเป๋าใบใหญํที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใช๎ตามกฎไออาต๎าเทํานั้น ซึ่งจะชดใช๎ให๎ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด๎วยน้ําหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้
จะชดเชยไมํเกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดังนั้นจึงไมํแนะนําให๎โหลดของมีคําทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญํ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญํเกิดการสูญหายระหวํางการทํองเที่ยว (ระหวํางทัวร์ ไมํใชํระหวํางบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทาง
ที่บริษัททัวร์ได๎จัดทําให๎ลูกค๎าจะไมํครอบคลุมคําชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญํสูญหาย อยํางไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณา
ชดเชยคําเสียหายให๎ทําน โดยชดใช๎ตามกฎของสายการบินเทํานั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ําหนักกระเป๋า คูณ ด๎วย
คําชดเชย USD 20 ตํอกิโลกรัมเทํานั้น ดังน้ันทํานจึงไมํควรโหลดของมีคําทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญํ เพราะหากเกิดการ
สญูหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยคําเสียหายตามรายระเอียดข๎างต๎นเทํานั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมํสามารถรับผิดชอบชดเชยคําเสียหายให๎ทํานได๎  
 
 
 

ผู๎เดนิทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผํานการพิจารณาวซีําแล๎ว กํอนวันเดินทาง 
จะต๎องชําระคาํเดินทางสํวนที่เหลือเสียกํอน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปลํอยเลํมคืนมาแล๎วเทํานัน้) 
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เพื่อการเดินทางอยํางอุํนใจ หรือ เพื่อคนที่เรารัก.. 
ด๎วยประกันการเดินเสริม ที่เพิ่มความคุ๎มครองได๎มากขึ้น... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  
* อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  
Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 
** ข๎อ 2.1 *** ข๎อ 2.2 บรษิัทจะจํายคําใช๎จําย สําหรับการรักษาพยาบาลที่ได๎เกิดขึ้นในระยะวเลา 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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* สําหรับผู๎เอาประกันภัย ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เทําของเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว๎ในตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนใจ “ประกันภัยการเดินทางท่ัวโลก”  โปรดแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ ผู๎ดูแลการจองทัวร์ ลํวงหน๎ากํอนเดินทาง ไมํ
น๎อยกวํา 1 สัปดาห์  และกรุณาชําระคําประกันภัยการเดินทาง ยอดเต็มจํานวน  

หลังจากสํงรายชื่อผู๎เอาประกันภัยแลว๎ 
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เอกสารประกอบการขอวีซาํเชงเก๎นประเทศอิตาล ี
(ใช๎เวลาในการขอวีซําประมาณ 10-15 วันทําการ) 

สถานฑูตไมํอนุญาตให๎ดึงเลํมพาสปอร์ต หากได๎ยื่นเข๎าไปแล๎ว ดังน้ันถ๎าทํานรู๎วําต๎องใช๎เลํมกรุณาแจ๎งบริษัททัวร์ฯ เพ่ือขอยื่นวีซํา
ลํวงหน๎ากํอนกรุ๏ป และให๎แนบต๋ัวเครื่องบินในชํวงที่ทํานจะเดินทางมาด๎วย 

กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังตอํไปให๎ครบตามที่สถานฑูตฯร๎องขอ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาวซีํา 
หากติดขัดในเรื่องการจัดเตรยีมเอกสารในข๎อใด โปรดสอบถามเจ๎าหนา๎ที่เพิ่มเติม  

 

หากทํานต๎องการเปลี่ยนแปลงคิวกรุ๏ปที่ไดม๎ีการจองแล๎ว ทํานอาจต๎องชําระคําคิวยื่นวีซํา 2,200 บาทให๎กับศูนย์ยื่นคาํร๎อง 

 
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช๎งานได๎เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ๎ามีหนังสือเดินทางเลํมเกํากรุณาแนบมาด๎วย 
2. รูปถํายสีหน๎าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต๎องมสีีขาวเทํานั้น รูปจะต๎องเป็นภาพที่คมชัดห๎ามสวมแวํนสายตา ห๎ามมีเงา 

ห๎ามถํายรูปและตกแตํงภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถํายไมเํกิน 6 เดือน) 2 รูป 
 
 
 
 
 
 
 

3. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยํา / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ  
4. สําเนาบัตรประชาชน  
5. สําเนาทะเบียนบ๎าน 
6. สูติบัตร (สําหรับเด็กต่ํากวํา 18 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายุต่ํากวํา 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต๎องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี 
- เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บดิามารดาต๎องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให๎โดยที่วําการเขตหรืออําเภอ

เทํานั้น และใหร๎ะบุวํา ยินยอมให๎เดินทางกับใคร มีความสมัพันธ์อยํางไรกับครอบครัว 
- เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต๎องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให๎โดยที่วําการเขตหรืออําเภอเทํานั้นและให๎

ระบุวํา มารดายินยอมให๎เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)   
- เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต๎องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให๎โดยที่วําการเขตหรืออําเภอเทํานั้นและให๎

ระบุวํา บิดายินยอมให๎เดินทางกับมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
- กรณีพํอและแมํหยําร๎าง หรือเสียชีวิต ต๎องแนบใบหยํา หรอื ใบมรณะบัตร เพื่อเป็นการยืนยัน 
- ให๎แนบสําเนาพาสปอร์ตของพํอ และ แมํ (หากไมํมีใหแ๎นบสําเนาบัตรประชาชนของพํอและแมํ) 
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8. หลักฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทํางาน เป็นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเทํานั้น** 
จดหมายรับรองการทํางานให๎ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมํต๎องระบุสถานฑูต)  
โดย ไมํต๎องระบุวัน และประเทศที่เดินทาง  
- กรณีผู๎เดินทางเป็นเจ๎าของกิจการ : ใช๎หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู๎ประกอบกิจการ 
- กรณีผู๎เดินทางเป็นเจ๎าของร๎านค๎า : ใช๎ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู๎เป็นเจ๎าของร๎านค๎า 
- กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ : ใช๎จดหมายรบัรองการทํางานจากนายจ๎าง ระบุตําแหนํง ระยะเวลาการวําจ๎าง  

เงินเดือน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเทํานั้น 
- กรณีที่เป็นข๎าราชการ : ใช๎หนังสือรับรองจากหนํวยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเทํานั้น 
- กรณีเกษียณอายุราชการ ถํายสําเนาบัตรข๎าราชการบํานาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต๎องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นวํากําลังศึกษาอยูํระบุช้ันปีที่ศึกษา พิมพ์เป็น

ภาษาอังกฤษเทํานั้น 
- กรณีเป็นแมํค๎า, ทําธุรกิจสํวนตัว, ทําอาชีพอิสระ ต๎องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ 

9. หลักฐานการเงิน (สําคัญมาก เพราะสถานฑูตแจ๎งกฎใหมํเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557)  
9.1 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เทํานั้น พร๎อมหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) 
เป็นภาษาอังกฤษ **ต๎องเป็นบัญชีเดียวกันเทํานั้น** 
- เงินฝากออมทรัพย์/ เผื่อเรียก/ สะสมทรัพย์  

(ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต๎องมีไมํต่ํากวํา 100,000 บาท ตอํการย่ืนวีซํา 1 ทําน และ ต๎องมีการเข๎าออกของ
เงินสม่ําเสมอ ห๎ามทําการโอนเงินเข๎าไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญํกํอนการยื่นวีซําเด็ดขาด!!) 

- การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ทํานต๎องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน และ ถํายสําเนาย๎อนหลัง 6 เดือน โดยการ
ปรับยอดสมุดในบัญชี ต๎องปรับสมุดกํอนวันที่จะยื่นวีซํา 7 วัน เชํนทํานได๎คิวยื่นวีซําวันที่ 3 กันยายน 2556 
สําเนาสมุดบัญชีที่ทํานต๎องใช๎ในการยื่นวีซํา ต๎องปรับสมุด ณ วันที่  28 สิงหาคม 2556 หรือ หลังจากนั้น หาก
ทํานปรับสมุดบัญชีกํอนหน๎านั้น จะใช๎เป็นเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินไมํได๎ สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม 
อยํางไรก็ตาม ทํานสามารถสํงเอกสารมาทางบริษัททัวร์ฯ เพื่อเตรียมการลํวงหน๎า และ สํง Fax สมุดบัญชีหน๎า
สุดท๎ายที่ได๎ทําการปรับสมุดมาให๎ทางบริษัททัวร ์เพื่อใช๎ในการแนบเป็นเอกสารยื่นวีซําตํอไปได๎ 

- การขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ต๎องมีอายุไมํเกิน 15 วัน นับจากวันที่ได๎คิวยื่นวีซํา พร๎อมทั้ง
ต๎องระบุ จํานวนเงินเป็นตัวเลขลงในหนังสือรับรองด๎วย เชํนทํานได๎คิวยื่นวีซําวันที่ 3 กันยายน 2556  หนังสือ
รับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช๎ในการยื่นวีซํา ต๎องออกให๎ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2556 หรือ หลังจากนั้น
เทําน้ัน  จดหมายรับรองจากธนาคารให๎ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมํต๎องระบุสถานฑูต) โดยไมํต๎อง
ระบุวัน และประเทศที่เดินทาง 
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(สถานฑูตไมํรบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวันในทุกกรณี) 

Thank you for contacting VFS Italy Visa Application Centre. 
เนื่องจากสถานทูตได๎แจ๎งเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารด๎านการเงินของผู๎สมัครวีซําทุกประเภทโดย ผู๎สมัครทุกคนที่ต๎องการ
ยื่นคําร๎องขอวีซําฯต๎องแสดงหลักฐานทางการเงิน 2 ประเภทคูํกันคือ หนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร ( 
Bank Certificate ) ซึ่งมีอายุไมํเกิน 15 วันนับจากวันยื่นคําร๎องวีซํา พร๎อมกับสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงิน
ลําสุดไมํเกิน 7 วันนับจากวันยื่นคําร๎องขอวีซํา โดยไมํมีข๎อยกเว๎นใดๆทั้งสิ้น 

10. ในกรณีที่มีผู๎รบัรองคําใช๎จําย ต๎องมีเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี 
- จดหมายจากผู๎รับรองคําใช๎จําย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเทํานั้น  
- หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผูเ๎ดินทางกับผู๎รับรองคําใช๎จําย เชํน ทะเบียนบ๎าน และต๎องเป็นบุคคลใน

ครอบครัวเดียวกัน (พํอ, แมํ สามารถรับรองคําใช๎จํายให๎บุตรได๎ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให๎กัน
และกันได๎ / (ปู่, ยํา, ตา, ยาย ไมํสามารถรบัรองคําใช๎จํายให๎หลานได๎) 

- กรณีเป็นสามีภรรยากันแล๎วไมํได๎จดทะเบียน และรับรองคําใช๎จํายกัน ต๎องใช๎เอกสารดังนี ้
o เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาอังกฤษ มาวําอยูํด๎วยกันแตํไมํได๎จดทะเบียนกัน 
o กรณีมีลูกด๎วยกัน ให๎ใช๎ใบเกดิของลูก แปลเป็นภาษาอังกฤษพร๎อมกับแนบภาษาไทย 
o กรณีไมํมีลูกด๎วยกัน ให๎ใช๎ทะเบียนบ๎านทั้งของสามีและภรรยา แปลเป็นภาษาอังกฤษพร๎อมกับแนบ

ภาษาไทย โดยทะเบียนบ๎านของทั้งสองต๎องอยูํบ๎านเดียวกัน 
- กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข๎อกําหนดในข๎อ 9 ที่จะใช๎ยื่นวีซํา 1 ชุดของผู๎รับรองคําใช๎จําย พร๎อมทั้งใน 

หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต๎องระบุชื่อผู๎ถูกรับรองคําใช๎จําย ด๎วย 
 


