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10 วัน ลองเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติค (Costa Deliziosa)
อิตาลี – กรีซ – มอนเตเนโกร – โครเอเชีย

(บินเขา- ออก เวนิส.....โดยสายการบินออสเตรียน แอรไลนส)

89,900 บาท
13-22 เมษายน 2019

เริ่มตนที่….

(ไมรวมคาวีซาเชงเกน / รวมทิปไกดและคนขับรถ / ราคานี้รวมทัวรพาเที่ยวทุกประเทศ)

เวนิส – บารี – คอรฟู – เอเธนส – บุดวา – กอเตอร – ดูบลอฟนิค - เวนิส
ขอสงวนสิทธิห์ ากเรือมีการปรับเปลี่ยนทาเทียบเรือ ซึ่งทางทัวรจะทําการแจงใหลูกคาทราบลวงหนาตอไป

10 วัน ลองเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติค (Costa Deliziosa)
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เวนิส – บารี – คอรฟู – เอเธนส – บุดวา – กอเตอร – ดูบลอฟนิค - เวนิส
13 เม.ย. 2019 กรุงเทพมหานคร
21.00 น.
23.45 น.

พบเจาหนาที่และมัคคุเทศก ไดที่เคานเตอรเชคอินสายการบินออสเตรียน แอรไลนส แถว G (Row G) ประตู
ทางเขาที่ 4 อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสูกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียน แอรไลนส โดยเที่ยวบิน OS 26 (ใช
เวลาบินประมาณ 11.30 ชั่วโมง) โดยสายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค่ํา และ อาหารเชา

14 เม.ย. 2019 เวนิส
05.35 น.
09.10 น.
10.15 น.

เดินทางถึงสนามบินเวียนนา (VIE) ประเทศออสเตรีย
ออกเดินทางจากสนามบินเวียนนา (VIE) สูสนามบินเวนิส (VCE) โดยเที่ยวบิน OS521
(ใชเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง)
เดินทางถึงสนามบินเวนิส ประเทศอิตาลี
นําทานลงเรือเพื่อเดินทางสู เมืองเวนิส (Venice) เมืองที่ไมมีรถวิ่งเขาถึงได นําทานชมเมืองเวนิส เมืองหลวง
ของแควนเวเนโต เมืองสุดยอดแหงความโรแมนติก เวนิสถูกสรางขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆจํานวนมากเขา
ดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทียซึ่งเปนสวนหนึ่งของทะเลเอเดรียติก เปนเมืองทาโบราณและเปนเมืองที่ใช
คลองในการคมนาคมมากที่สุด โดดเดนดวยบานเรือนริมน้ําและเรือกอนโดลาอันนาหลงใหล เมืองเวนิสไดรบั
ฉายาวา ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก (Queen of the Adriatic), เมืองแหงสายน้ํา (City of Water), เมืองแหงสะพาน
(City of Bridges), และ เมื อ งแห ง แสงสว า ง (The City of Light) นํ า ท า นชมเมื อ งเวนิ ซ เมื อ งในฝ น ของ
นักทองเที่ยวหลายๆ คน นําทานชมความสวยงามของ จัตุรัสซานมารโค (Piazza San Marco) ซึ่งไดชื่อวาเปน
จัตุรัสที่สวยที่สุดแหงหนึ่งในอิตาลี รอบๆจัตุรัสมีอาคารที่สําคัญสองแหงคือ หอระฆัง และหอนาฬิกา ผานชม
วังดูคาเล (Palazzo Ducale) หรือ วังดอจ (Doge Palace) อันเปนที่ประทับของผูปกครองเวนิส ซึ่งเรียกวา ดอจ
ถูกกอสรางมาตั้งแตศตวรรษที่ 9 แตไดรับการตกแตงและกอสรางเพิ่ มเติมหลายครั้ง รูปโฉมดานนอกใน
ปจจุบันเปนผลงานจากศตวรรษที่ 19 ในศิลปะแบบโกธิค ไดรับการตกแตงดวยหินออนสีชมพูจากเมืองเวโรนา
ภายในตกแตงดวยศิลปะหลายยุคสมัย แบงเปนหองตางๆ มากมาย ประดับดวยภาพวาดโดยศิลปนเวนิสหลาย
ราย จากนั้นนําทานชมและถายรูปกับ มหาวิหารเซนตมารค (Saint Mark’s Basilica) โบสถสมัย ไบเซนไทน ที่
ประดับประดาทั้งภายนอกและภายในดวยรูปปนชดชอย โมเสคและทองคํา รวมถึงศิลปะการออกแบบอันโดด
เดนจนกลายเปนสัญลักษณของอํานาจและความมั่งคั่งของเวนิส และไดรับการขนานนามวา มหาวิหารทองคํา
อิสระใหทานถายภาพรอบๆจัตุรัสและริมฝงน้ํา

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น

บาย

อิ ส ระให ท านได ช อ ปป งซื้ อ ของที่ ระลึ ก หรือ สิ น ค าแบรนด เนมซึ่ งมี ให เลื อ กซื้ อ มากมาย เช น HERMES,
GUCCI, PRADA, CHANEL, DIOR, LOUIS VUITTON, TODS และสินคาแบรนดอื่นๆอีกมากมาย
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14.00 น.
17.00 น.

นําทานเดินทางสูทาเทียบเรือเวนิส (Venice) เพื่อเชคอินขึน้ เรือ Costa Deliziosa
เรือออกจากทาเทียบเรือมุงหนาสู เมืองบารี ประเทศอิตาลี

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

15 เม.ย. 2019 บารี (ประเทศอิตาลี)
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
อิสระใหทานพักผอน บนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเลนใน
คลับ เลาจน หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ ไมวาจะเปนชอปปงที่รานขายสินคา
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และสวนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่
ทานสามารถเลือกใชบริการบนเรือสําราญ เชน
Public Room : บารและเลาจน, หองสมุด, หองอินเตอรเนต
Entertainment : ชมโชวพิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเลนในคลับ เลาจน บารตางๆหลากหลาย
สไตล, คาสิโน, ดิสโกเธค, หองเลนเกม
Sport and Activities : สระวายน้ํา, สปอรทคอรท, ฟตเนต, มินิกอลฟ
Spa and Wellness : หองสปา, หองสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ

14.00 น.

เรื อ จอดเที ย บท า ที่ เมื อ งบารี (ประเทศอิ ต าลี ) เมื อ งที่ อ ยู ใ กล กั บ ทะเลเอเดรี ย ติ ก จนได รั บ สมญานามว า
“แคลิฟอรเนียตอนใตของอิตาลี” เปนเมืองที่มีความเจริญรุงเรืองทางดานการคา เปนศูนยกลางการเดินเรือและ
ศูนยกลางของอาณาจักรไบเซนไทนทางตอนใตของอิตาลี เปนเมืองที่มีความเจริญรุงเรืองทางศาสนา เนื่องดวย
เซนตนิโคลัสมาจาริกแสวงบุญที่เมืองนี้ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เมืองไดถูกทําลายดวยระเบิดไดนามิก
และไดทําการบูรณะสรางเมืองขึ้นใหม ปจจุบันจึงเห็นบานเรือนที่ทันสมัยอยูเปนจํานวนมาก แตยังคงสามารถ
เห็นซากความเจริญในอดีตที่ยังคงเหลือไว นําทานถายรูปกับปอมปราการประจําเมือง (Fortress) ขนาดใหญ
ของเมืองบารีที่สรางขึ้นเพื่อปองกันการเขายึดครองจากการลาอาณานิคมในสมัยกอน ไดเวลานําทานเขาชม
ปราสาทซูโว (Svevo Castle) ซึ่งเปนปราสาทที่แสดงใหเห็นถึงอํานาจมืด (Dark Symbol of Power) ตัวปราสาท
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สรางขึ้นในศิลปะแบบนอรแมน-สวาเบียน ระหวางป 1501-1523 โดย อิซเบลแหงอารากอน และ โบนา สฟอร
ซา เจาหญิงแหงบารี สรางขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นถึงความยิ่งใหญของจักรวรรดิโรมันในอดีต นําทานเขาชมความ
ยิ่งใหญ ของปราสาทที่ มี ป อมปราการลอ มโดยรอบ จากนั้ น นํ าท านชมวิห ารซานนิ โคลัส (Basilica di San
Nicola) ซึ่งสรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงเซนตนิโคลัส ผูอุปถัมภของเมืองซึ่งเปนผูที่นําความเจริญรุงเรืองทางศาสนามา
ใหทางตอนใตของประเทศอิตาลี จากนั้นนําทานเดินทางสู ถนนคนเดิน (Walking street) อิสระใหทานไดเดิน
เลนชมบานเรือนและ สถาปตยกรรมที่สวยงามของเมืองบารี ซึ่งตั้งอยูริมชายฝงทะเลเอเดรียติก หรือจะเลือกซื้อ
ของฝากหรือสินคาแบรนดเนมตางๆมากมาย

19.00 น.
20.00 น.

นําทานเดินทางสู ทาเรือบารี
เรือเดินทางออกจากทาเรือบารี เพื่อมุงหนาสู ทาเรือคอรฟู ประเทศกรีซ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

16 เม.ย. 2019 คอรฟู (ประเทศกรีซ)
เชา
09.00 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
เรือจอดเทียบทาที่ ทาเรือคอรฟู (Corfu) ซึ่งเปนที่รูจักกันดีในนาม “เกาะมรกต” เนื่องดวยความเขียวชะอุมและ
สวยงามในตัวมันเอง อันเปยมไปดวยวัฒนธรรมอันหลากหลายและแนวชายฝงที่สวยงามหาใดเปรียบ นําทาน
เดิน ทางเขาสู เขต Paleokastritsa สูจุดชมวิวบนยอดเขาที่ สามารถมองเห็ น ตั วเมืองเกาและทะเลไอโอเนี่ ยน
อันเปนที่มาของเทพนิยายกรีกของการพบกันระหวาง Odysseus และ Nausica ระหวางทางชมวิถีชีวิตของชาว
ท อ งถิ่ น โดยเฉพาะการปลู ก ต น มะกอกและต น Cyprus ผ านหมู บ า นเล็ ก ๆหลากสี สั น นํ าท านชมโบสถ
Monastery of the Virgin โบสถเล็กๆบนยอดผาสไตลกรีก Byzantine ที่มีระฆังสองอันแขวนอยูบนยอด อิสระ
ใหทานถายภาพและเลือกซื้อผลิตภัณฑทองถิ่นที่ทําจากตนมะกอก อาทิ ไมมะกอกแกะสลัก ครีม สบูชื่อดังของ
เกาะคอรฟู จากนั้นนําทานเดินทางสูโบสถ Vlacheraina monastery โบสถเล็กๆ ตั้งอยูกลางเกาะขนาดเล็กยื่น
ออกไปในทะเล อิสระใหทานถายภาพหรือจากเดินไปยังโบสถกลางทะเล นําทานสู เมืองเกาคอรฟู เมืองเกาที่
ตั้งอยูบนเกาะคอรฟู (Corfu) โดยมีพื้นที่เพียง 593 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูนอกชายฝงตะวันตกของแอลเบเนีย
(Albania) และกรีซ เมืองเกาคอรฟู ไดรับการรับรองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ในป ค.ศ.2007 นํา
ทานแวะถายรูปกับ ปอม Palaio Frourio ซึ่งมีความเกาแก แมวาบางสวนจะถูกกัดเซาะจากน้ําและลมทะเลไป
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บางแลวก็ตาม ตัวปอมไดรับการบูรณะมาเปนอยางดี ปจจุบันถูกใชเปนสถานที่สําหรับกิจกรรมหลายอยาง เชน
งานคอนเสิรตและอื่นๆ นําทานชมอาคารบานเรือนแบบนีโอคลาสสิค สวนหนึ่งสรางขึ้นจากยุคเวนิส อีกสวน
เปนการกอสรางยุคหลัง
13.00 น.

นําทานเดินทางสูทาเทียบเรือเมืองคอรฟู

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ

14.00 น.

เรือเดินทางออกจากทาเรือคอรฟู เพื่อมุงหนาสู ทาเรือพีราอุส ประเทศกรีซ
อิสระใหทานพักผอน บนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเลนใน
คลับ เลาจน หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ ไมวาจะเปนชอปปงที่รานขายสินคา
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และสวนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่
ทานสามารถเลือกใชบริการบนเรือสําราญ
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

ค่ํา

17 เม.ย. 2019 เอเธนส (ประเทศกรีซ)
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
อิสระใหทานพักผอน บนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเลนใน
คลับ เลาจน หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ ไมวาจะเปนชอปปงที่รานขายสินคา
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และสวนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่
ทานสามารถเลือกใชบริการบนเรือสําราญ เชน
Public Room : บารและเลาจน, หองสมุด, หองอินเตอรเนต
Entertainment : ชมโชวพิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเลนในคลับ เลาจน บารตางๆหลากหลาย
สไตล, คาสิโน, ดิสโกเธค, หองเลนเกม
Sport and Activities : สระวายน้ํา, สปอรทคอรท, ฟตเนต, มินิกอลฟ
Spa and Wellness : หองสปา, หองสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ

12.00 น.

เรือจอดเทียบทาที่ ทาเรือพีราอุส ประเทศกรีซ
นํ าท านเที่ ยวชมกรุงเอเธนส นํ าท านชมอะโครโปลิส โบราณสถานอัน ทรงคุณ คาทางประวัติศาสตรและ
โบราณคดีซึ่งตั้งอยูบนภูเขาสูง เชื่อกันวาบนเนินเขาแหงนี้เปนที่สถิตของเทพีอาเธนา เทพีแหงนักรบ นําทาน
ชมวิหารพารเธนอน วิหารศักดิ์สิทธิ์ที่สรางขึ้นเพื่ออุทิศแดเทพีเอเธนา อันเปนวิหารที่สรางดวยหินออนทั้งหลัง
รายลอมดวยเสาหินแบบดอริคซึ่งไดรับการยอมรับวาเปนสถาปตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่สรางขึ้นในโลกยุค
คลาสสิคหรือยุคทองของกรีซ ชวงประมาณ 450-300 ปกอนคริสตกาล และทั่วโลกตางยอมรับกันวาเปนวิหาร
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แบบดอริคที่ใหญและสมบูรณแบบที่สุดในโลกศิลปะของกรีซ ผานชมสถานที่สําคัญในสภาพซากปรักหักพัง
ตางๆซึ่งแสดงใหเห็นถึงความยิ่งใหญของชุมชนในอดีต ชมประตูชัยเฮเดรียน หอสมุดแหงชาติ ศูนยรวมของ
ปราชญ สมัยโบราณ นําทานแวะถายรูปกับสนามกีฬ าโอลิมปค ไดรับการบู รณะขึ้นมาใหมและใชในการ
แขงขันกีฬาโอลิมปคเปนครั้งแรกในปค.ศ.1896 นําทานผานชมจัตุรัสซินตั๊กมา (Syntagma Square) ที่ตั้งของ
รัฐสภาแหงชาติ และอนุสรณทหารนิรนาม

18.00 น.
19.00 น.
ค่ํา

นําทานเดินทางสูยานเกาแกบริเวณเชิงเขาอะโครโปลิส ที่เรียกวา พลากา (PLAKA) แหลงรวมนักทองเที่ยวจาก
ทั่วทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปดวย รานคา บาร ภัตตาคารคึกคักพลุกพลานไปดวยผูคนทั้ง
กลางวันและยามค่ําคืน อิสระเชิญใหทานชอปปงของฝากของที่ระลึกมากมาย สุดเขตยานพลากา คือยานเมือง
ใหมอุดมไปดวยรานคาแฟชั่นหรูระดับโลก และ ถนนคนเดินที่เปนระเบียบสวย
นําทานเดินทางสูทาเทียบเรือพีราอุส
เรือเดินทางออกจากทาเรือพีราอุส เพื่อมุงหนาสู ทาเรือกอเตอร ประเทศมอนเตเนโกร
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

18 เม.ย. 2019 At Sea
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
อิสระใหทานพักผอน บนเรือสําราญหรูตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเลนในคลับ
เลาจน หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ ไมวาจะเปนชอปปงที่รานขายสินคาปลอด
ภาษีบนเรือ (Duty Free) และสวนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ทาน
สามารถเลือกใชบริการบนเรือสําราญ เชน
Public Room
:บารและเลาจน หองสมุด หองอินเตอรเนต
Entertainment
:ชมโชวพิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเลนในคลับ เลาจน บารตางๆหลากหลาย
สไตล คาสิโน ดิสโกเธค หองเลนเกม
Sport and Activities :สระวายน้ํา สปอรทคอรท ฟตเนต มินิกอลฟ
Spa and Wellness :หองสปา หองสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
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ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

19 เม.ย. 2019 บุดวา – กอเตอร (ประเทศมอนเตเนโกร)
เชา
08.00 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
เรือจอดเทียบทาที่ ทาเรือเมืองกอเตอร (Kotor)
นําทานเดินทางสู เมืองบุดวา (Budva) (ระยะทางประมาณ 35 กม. ใชเวลาเดินทาง 30 นาที) เมืองโบราณอีก
แหงของประเทศมอนเตเนโกร ตั้งอยูบนชายฝงทะเลเอเดรียติก ทางตอนใตของประเทศ เมืองบุดวาเปนเมือง
ทองเที่ยวตากอากาศที่มีชื่อเสียงอีกแหงของมอนเตเนโกรและเปนที่ตั้งของโรงแรมและรีสอรทมากมาย เมือง
บุดวา สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 5 เคยเปนเมืองขึ้นของชาวเวนิส กวา 400 ปเชนเดียวกับเมืองกอเตอร จึง
ไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของชาวเวนิส แตในสมัยศตวรรษที่ 18 มอนเตเนโกรเคยตกเปนเมืองขึ้นของ
อาณาจักรออตโตมัน นอกจากนี้เมืองบุดวาเปนอีกเมืองที่เปนที่จับจองของประเทศลาอาณานิคมทั้ง ฝรั่งเศส
ออสเตรีย และ รัสเซีย และในป 1918 ตกเปนของประเทศยูโกสลาเวีย นําทานชมความงามภายในตัวเมืองเกา
หรือ Stari Grad (Old Town) และนําทานถายรูปกับโบสถเซ็นตจอหน (Church of Saint John) ซึ่งภายในโบสถ
มีภาพไอคอนพระแมมารี “Madonna in Punta” ประดิษฐานในโบสถแหงนี้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น

บาย

นําทานเดินทางกลับสูเมืองกอรเตอร เมืองชายฝงทะเลแสนสวยอีกเมืองของประเทศมอนเตเนโกร ประเทศซึ่ง
ไดรับการขนานนามวา “ไขมุกแหงทะเลเมดิเตอรเรเนียน” โดยประเทศสาธารณรัฐมอนเตเนโกรนี้ ตั้งอยูทาง
ตอนใตของทะเลเอเดรียติค ถึงแมสถานที่โดยรวมของประเทศจะมีขนาดเล็กมาก แตก็อุดมสมบูรณไปดวย
ธรรมชาติอันงดงาม ชายหาดออนละมุนคลื่นสงบไมรุนแรงจนเกินไป ทะเลสาบน้ําเงินเขมใส แมน้ําใสไหล
เชี่ยวและภูเขาสวยสงา บางแหงจะเห็นเปนฟยอรดสูงตระหงานตระการตา นําทานชมความงามของเมืองกอ
เตอร ซึ่งไดรับการรับรองจากองคการยูเนสโกเปนมรดกโลกดานธรรมชาติและวัฒนธรรมในป ค.ศ.1979 เปน
เมืองที่สรางภายในกําแพงสูง (City Wall) ซึ่งแบงตัวเมืองเปน 2 สวนคือ เมืองเกา (Old Town) และเมืองใหม
(New Town) โดยกําแพงเมืองแหงนี้สรางโดยชาวเวนิส อีกทั้งสถาปตยกรรมในเมืองสวนใหญยังไดรับอิทธิพล
จากชาวเวนิสเชนกัน นําทานแวะถายรูปกับ โบสถเซ็นตไทรฟอน (Cathedral of Saint Tryphon) ซึ่งสรางขึ้น
ในป ค.ศ. 1166 ภายในตัวเมืองเกา อิสระใหทานเดินเลนและชมความงามภายในตัวเมืองเกา หรือเลือกซื้อของ
ฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย
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16.00 น.
17.00 น.

นําทานเดินทางสู ทาเรือกอเตอร
เรือออกเดินทางจากทาเทียบเรือกอเตอร เพือ่ มุงหนาสูทาเรือเมืองดูบลอฟนิค

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

20 เม.ย. 2019 ดูบลอฟนิค (ประเทศโครเอเชีย)
เชา
08.00 น.

13.00 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
เรือจอดเทียบทาที่ ทาเรือดูบรอฟนิค (Dubrovnik) เปนเมืองที่อยูทางตอนใตของประเทศโครเอเชีย พรมแดน
ติดตอกับประเทศบอสเนีย เฮอรเซโกวีนา เมืองดูบรอฟนิคไดชื่อวาเปนหนึ่งในเมืองเกาที่สวยที่สุดในยุโรป
สมญานาม “ไข มุ ก แห งทะเล เอเดรี ย ติ ก ” เป น เมื อ งที่ มี อํ านาจทางทะเลตั้ งแต ศ ตวรรษที่ 13 และมี ค วาม
เจริญรุงเรืองทางการคา จึงไดสรางความยิ่งใหญใหโดดเดน ดวยการตกแตงพระราชวัง สรางโบสถ วิหาร
จัตุรัส น้ําพุ และบานเรือนตางๆ และไดรับการบูรณะและปรับเปลี่ยนอยางงดงามตามยุคสมัย เสนหของเมือง
อยูที่ เขตเมื อ งเก า (Old Town) ซึ่ งตั้ งอยู ภ ายในกํ าแพงโบราณสู งตระหงานโอบล อ มโดยรอบ ซึ่ งสรางใน
ศตวรรษที่ 13 เพื่อปองกันภัยจากศัตรู เชน อาหรับ เวเนเชียน มาชีโดเนียน และเซิรบ ภายในเขตเมืองเกาเปน
ที่ ตั้งของสถาป ต ยกรรมมากมายและสิ่ งก อ สรางโบราณ องคก ารยูเนสโกได ขึ้น ทะเบี ยนให เมื องดูบ รอฟ
นิคเปนมรดกโลกในป ค.ศ.1979 นําทานชมทัศนียภาพของเมืองดูบรอฟนิค ที่ตั้งอยูตามริมฝงทะเลเอเดรียติค
ตัวเมืองเกามีปอมปราการโบราณความยาว 190 เมตรลอมรอบ ถือเปนสัญลักษณของเมืองที่ความโดงดังเทียบ
ไดกับแกรนดแคนยอนหรือแกรนดคาแนลแหงเวนิส นําทานเดินลอดประตู Pile Gate ที่มีรูปปนของนักบุญ
เซนตเบลส นักบุญประจําเมือง เพื่อเขาสูใจกลางเมืองเกา ชมน้ําพุ Onofrio ซึ่งตั้งเปนเกียรติแกสถาปนิกผูสราง
น้ําพุแหงนี้ นําทานชม The Cathedral หนึ่งในโบสถเกาแกประจําเมืองเกาที่สะสมโบราณวัตถุของพอคาวาณิช
ที่ไดทําการคาขายกับชาวเวนิชในอดีต นําทานถายรูปกับหอนาฬิกาโบราณ (Bell Tower Clock) จากนั้นนํา
ทานแวะถายรูปกับพระราชวังเรคเตอร (Rector’s palace) พระราชวังที่สรางขึ้นโดยผสมผสานศิลปะทั้งแบบ
โกธิค เรเนซองสและบาโรค ไดเวลานําทานแวะถายรูปกับ สปอนซา พาเลส (Sponza Palace) สรางขึ้นโดย
ศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส ในสมัยศตวรรษที่ 15 ปจจุบัน ไดใชเปน ที่ จัดเก็บเอกสารและสํานักงานสวน
ราชการ นําทานเดินผานถนนสตราดัน ถนนสายหลักยาวกวา 398 เมตร ที่สองขางทางรายลอมไปดวยอาคาร
สไตลโรมัน โกธิค และรานคา รานกาแฟ รานไอศครีม รานขายของที่ระลึกตางๆมากมาย อิสระใหทานชอป
ปงตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางสูทาเทียบเรือดูบรอฟนิค
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือ

14.00 น.
ค่ํา

เรือออกเดินทางจากทาเทียบเรือดูบรอฟนิค เพื่อมุงหนาสู ทาเรือเวนิส ประเทศอิตาลี
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือ
วันนีจ้ ะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ใหทา นไดแตงตัวสวยงามรวมงานเลี้ยงในค่ําคืนนี้
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

หมายเหตุ กอนเรือกลับเทียบทาในค่ําวันนี้ทานจะไดรับปายผูกกระเปาสีตางๆ ซึ่งเปนตัวกําหนดลําดับการนํากระเปาลง
จากเรือ ทานจะตองจัดกระเปาใบใหญวางไวหนาหอง โดยแยกขาวของเครื่องใชที่จําเปนไวในกระเปาเดินทาง
ใบเล็ก เพราะเจาหนาที่ของเรือจะมาเก็บกระเปาใบใหญของทานไปตั้งแตกลางดึก และบัญชีคาใชจายตางๆ จะ
ถูกสงมาใหทานตรวจเช็คกอนทําการชําระในวันรุงขึ้น สําหรับทานที่ตองการชําระผานบัตรเครดิต ทางบริษัท
เรือจะชารจคาใชจายผานบัตรเครดิตที่ทานไดใหหมายเลขไวในวันที่ทานเช็คอินโดยอัตโนมัติ
21 เม.ย. 2019 เวนิส
เชา
09.00 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
เรือจอดเทียบทา ณ เทียบเรือเวนิส
นําทานรับกระเปาสัมภาระที่โหลดลงจากเรือ พรอมทําการเชคเอาทจากเรือ

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น

บาย

นําทานสู McArthur Glen Outlet เวนิสชอปปงเอาทเลต อิสระใหทานไดชอปปงตามอัธยาศัย ทานสามารถ
เลือกซื้อสินคาและเสื้อผาแบรนดเนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP และอื่นๆอีกมากมาย
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16.00 น.
19.05 น.
20.10 น.
23.20 น.

นําทานเดินทางสูสนามบินเวนิส (VCE) เพื่อเช็คอิน
ออกเดินทางสูกรุงเวียนนา โดยเที่ยวบิน OS 530
เดินทางถึงสนามบินเวียนนา แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน พรอมทํา Tax Refund ในสนามบินเวียนนา
(กรุณาเตรียมของเพื่อแสดงตอเจาหนาที่)
ออกเดินทางจากสนามบินเวียนนา สูกรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบิน OS 25 (ใชเวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง)
สายการบินบริการอาหารค่ําและอาหารเชาบนเครื่องบิน

22 เม.ย. 2019
14.20 น.

กรุงเทพมหานคร

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

ประเภทหองพัก
(เตียงนอนสามารถ แยกเปนเตียง แบบ Twin ได)
หองพักฝงดานนอกแบบมีระเบียง (Outside cabin with balcony)
มีเตียงใหเลือก 2 แบบ คือ เตียงเดีย่ วและเตียงคู พรอมตูเสื้อผา
ขนาดใหญ หองอาบน้ํา ฝกบัวและอางลางหนา โทรทัศน
โทรศัพท อินเตอรเน็ต* (*คาใชจายเพิ่มเติม) มินิบาร ตูเซพ
นิรภัย ไดรพเปาผม และ เครื่องปรับอากาศ
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หองพักฝงดานใน (Inside Cabin)

มีเตียงใหเลือก 2 แบบ คือ เตียงเดีย่ วและเตียงคู พรอมตูเสื้อผา
ขนาดใหญ หองอาบน้ํา ฝกบัวและอางลางหนา โทรทัศน
โทรศัพท อินเตอรเน็ต* (*คาใชจายเพิ่มเติม) มินิบาร ตูเซพ
นิรภัย ไดรพเปาผม และเครื่องปรับอากาศ

10 วัน ลองเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติค (Costa Deliziosa)
เวนิส – บารี – คอรฟู – เอเธนส – บุดวา – กอเตอร – ดูบลอฟนิค – เวนิส
อัตราคาบริการ

13-22 เมษายน 2561

ราคาผูใหญ (พักหองคู INSIDE) ทานละ

89,900

อัพเกรดเปนหองพักแบบมีระเบียง (BALCONY) ทานละ

11,000

พักเดีย่ วเพิ่ม ทานละ (คิดที่หอ งพักแบบ INSIDE)

33,000

เด็กอายุต่ํากวา 18 ป (พักกับผูใหญ 1 ทาน)

89,900

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)

85,900

เด็กทารก อายุไมเกิน 2 ป (นับอายุจนถึงวันเดินทางกลับ)

29,900

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ

85,000 – 100,000

(ราคายืนยันไดก็ตอเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น)

ไมเอาตั๋วเครื่องบินหักคาใชจา ยคืน BKK-VIE-VCE-VIE-BKK
กรณีมีวีซาแลวหรือไมตองยืน่ วีซา หักคาใชจาย

25,000
ไมรวมวีซา

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แตจะปรับตามความเปนจริง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทานัน้ (คิด ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2018) **
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ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ
 กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได
 กระเปาเดินทางเพื่อโหลด ทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 กก. กระเปาถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักไมเกิน 7 กก.
โปรแกรมทองเที่ยวลองเรือสําราญ (ตามที่ระบุไวในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักทองเที่ยวโดยสายการบิน OS (กระเปาเดินทาง นน. ไมเกิน 20 กก./ทาน)
 คาภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, 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,
 คาอาหารทุกมือ้ ตามระบุ, คาพาหนะ หรือรถรับ-สง ระหวางนําเทีย่ ว, คาเขาชมสถานที่
 เจาหนาที่ (ไกดไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทางและทิป
อัตรานี้ไมรวมถึง
 คาวีซาเชงเกน
 คาบริการเรือ (Service Fee) ทาน 70 ยูโร (ทางเรือจะชารตเขาครุยการดของทาน)
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด คาโทรศัพท-แฟกซ และคาใชจายอืน่ ๆที่ไมไดระบุในรายการ
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
การชําระเงิน

งวดที่ 1 : สํารองที่นั่งจาย 45,000 บาท/ทาน ภายใน 3 วันหลังไดรับการยืนยันกรุปออกเดินทางแนนอน
สํารองที่นั่ง (ผูเดินทางพักเดี่ยว) ทานละ 60,000 บาท
งวดที่ 2 : ชําระสวนที่เหลือ 60 วัน ลวงหนากอนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
* ยกเลิก 120 วัน ลวงหนากอนเดินทาง (ไมมีคาใชจาย)
* ยกเลิก 90-119 วัน ลวงหนากอนเดินทาง หักคามัดจํา 50%
* ยกเลิก 30-89 วัน ลวงหนากอนเดินทาง หักคามัดจําเต็มจํานวน
* ยกเลิก 08-29 วัน ลวงหนากอนเดินทาง หักคาใชจายเต็มจํานวน
* ยกเลิก นอยกวา 7 วัน ลวงหนากอนเดินทาง หักคาใชจา ยเต็มจํานวน
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร หลังไดทาํ การยื่นวีซาเรียบรอยแลว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนําเลมพาสปอรตไปยกเลิก
วีซาในทุกกรณี ไมวาคาใชจายในการยืน่ วีซาจะรวมหรือแยกจากรายการทัวรก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 20 ทาน โดยจะแจงให ผูเดินทางทราบ
ลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวใดๆที่ปดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ทองเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเปนลําดับแรก หรือคืนคาเขาชมแกคณะผูเดินทางแทน
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจาํ เปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประทวง ภัยธรรมชาติ การกอจราจล อุบัติเหตุ ปญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากทีส่ ุด
 การทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่
ทานปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ การใชบริการที่ทางทัวรจัดให ยกเวน ทานไดทําการตกลงหรือแจงใหทราบกอนเดินทาง
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายทีเ่ กิดขึน้ หากทานถูกปฎิเสธวีซาและจะไมคนื เงินคาทัวรที่ทานชําระ มาแลว หาก
ทานถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขาเมือง ฯลฯ
 สถานฑูตเก็บคาธรรมเนียมวีซา และไมคนื ทุกกรณี
 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไมรับผิดชอบ หาก
ทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินกั ทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคธรรมดา
กรณีเดินทางโดยลูกคาจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณีลูกคาดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคาตองดําเนินการมาพบคณะทัวร
ดวยตัวเอง และตองรับผิดชอบคาใชจายในการมาพบคณะใหญดว ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเทีย่ วบินของคณะใหญเกิด
ความลาชาหรือยกเลิกเทีย่ วบินอันดวยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ หากทานตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ
คาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได
และในกรณีทยี่ กเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทไดออกตัว๋ เครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเทานัน้ (ในกรณีที่ตวั๋ เครื่องบินสามารถทําการ Refund ไดเทานัน้ )
 ทานที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวา
ทัวรนั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แนนอน หากทานออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงาน แลวทัวรนั้น
ยกเลิก บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายใดๆที่เกีย่ วของกับตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศได
 เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขทีบ่ ริษัทฯแจงแลวขางตน
โรงแรมและหอง
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (
TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน
ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหอ งพักติดกันตามที่ตองการ หรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได
 โรงแรมหลายแหงในยุโรป จะไมมีเครื่องปรับอากาศเนือ่ งจากอยูใ นแถบที่มีอุณหภมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
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กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เปนตน กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลา เปนตน จะถูกทําการตรวจอยาง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่
เดียวกันในถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศ ( ICAO )
 หากทานซื้อสินคาปลอดภาษีจากสนามบิน จะตองปดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได
และหามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสาร
ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละสายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิข์ อง
สายการบินทีท่ านไมอาจปฎิเสธได หาก น้ําหนักกระเปาเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดสวนไม
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหนวยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สําหรับหนวยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร ที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตรฐาน
ได ทั้งนี้ขึ้นอยูก ับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนัก
สวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกินไป ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
การชดเชยคากระเปาในกรณีเกิดการสูญหาย
 ของมีคาทุกชนิด ขอแนะนําไมควรใสเขาไปในกระเปาใบใหญที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน
จะรับผิดชอบชดใชตามกฎไออาตาเทานั้น ซึ่งจะชดใชใหประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดวยน้ําหนักกระเปาจริง
ทั้งนี้จะชดเชยไมเกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business)
ดังนั้นจึงไมแนะนําใหโหลดของมีคาทุกประเภทลงกระเปาใบใหญ
 กรณีกระเปาใบใหญเกิดการสูญหายระหวางการทองเที่ยว (ระหวางทัวร ไมใชระหวางบิน) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริษัททัวรไดจัดทําใหลูกคาจะไมครอบคลุมคาชดเชยในกรณีกระเปาใบใหญสูญหาย อยางไรก็ตาม บริษัทฯ
จะพิจารณาชดเชยคาเสียหายใหทาน โดยชดใชตามกฎของสายการบินเทานั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ําหนักกระเปา
คูณ ดวยคาชดเชย USD 20 ตอกิโลกรัมเทานั้น ดังนั้นทานจึงไมควรโหลดของมีคาทุกประเภทในกระเปาใบใหญ เพราะ
หากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยคาเสียหายตามรายระเอียดขางตนเทานั้น
 กรณีกระเปาใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทั ฯ ไมสามารถรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายใหทานได ดังนั้น
ทานตองระวังทรัพยสินสวนตัวของทาน
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เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกนประเทศอิตาลี
(ใชเวลาในการขอวีซาประมาณ 10-15 วันทําการ)
สถานฑูตไมอนุญาตใหดึงเลมพาสปอรต หากไดยื่นเขาไปแลว ดังนั้นถาทานรูวาตองใชเลมกรุณาแจงบริษัททัวรฯ
เพื่อขอยื่นวีซาลวงหนากอนกรุป และใหแนบตั๋วเครื่องบินในชวงที่ทานจะเดินทางมาดวย
(การเตรียมเอกสาร กรุณาอานใหเขาใจ และเตรียมใหครบ และกรุณาอยาดื้อและยึดติดกับการยื่นในสมัยกอน )
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไดเกิน 6 เดือนขึ้นไป ถามีหนังสือเดินทางเลมเกากรุณาแนบมาดวย
2. รูปถายสีหนาตรงปจจุบัน พื้นฉากหลังรูปตองมีสีขาวเทานั้น รูปจะตองเปนภาพที่คมชัดหามสวมแวนสายตา หามมี
เงา หามถายรูปและตกแตงภาพจากคอมพิวเตอร (ถายไมเกิน 6 เดือน) 2 รูป

3.
4.
5.
6.
7.

สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา / เอกสารเพิม่ เติมกรณีอื่น ๆ
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน
สูติบัตร (สําหรับเด็กต่ํากวา 18 ปบริบูรณ)
กรณีเด็กอายุตา่ํ กวา 20 ปบริบูรณ: เดินทางตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยทีว่ าการเขตหรืออําเภอ
เทานั้น และใหระบุวา ยินยอมใหเดินทางกับใคร มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว
- เด็กเดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและ
ใหระบุวา มารดายินยอมใหเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็กเดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและ
ใหระบุวา บิดายินยอมใหเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
- กรณีพอและแมหยาราง หรือเสียชีวิต ตองแนบใบหยา หรือ ใบมรณะบัตร เพื่อเปนการยืนยัน
- ใหแนบสําเนาพาสปอรตของพอ และ แม (หากไมมใี หแนบสําเนาบัตรประชาชนของพอและแม)

8. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเทานั้น**
จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูต)
โดย ไมตองระบุวัน และประเทศที่เดินทาง
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- กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ : ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผูประกอบกิจการ
- กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยที่มชี ื่อผูเปนเจาของรานคา
- กรณีท่เี ปนพนักงานบริษัทฯ : ใชจดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง ระยะเวลาการวาจาง
เงินเดือน พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น
- กรณีที่เปนขาราชการ : ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานัน้
- กรณีเกษียณอายุราชการ ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ
- กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นวากําลังศึกษาอยูระบุชั้นปที่ศกึ ษา พิมพ
เปนภาษาอังกฤษเทานั้น
- กรณีเปนแมคา, ทําธุรกิจสวนตัว, ทําอาชีพอิสระ ตองพิมพจดหมายรับรองตัวเอง เปนภาษาอังกฤษ
9. หลักฐานการเงิน (สําคัญมาก เพราะสถานฑูตแจงกฎใหมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557)
9.1 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเทานั้น พรอมหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร
(BANK CERTIFICATE) เปนภาษาอังกฤษ **ตองเปนบัญชีเดียวกันเทานั้น**
- เงินฝากออมทรัพย/ เผื่อเรียก/ สะสมทรัพย
(ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ตองมีไมต่ํากวา 100,000 บาท ตอการยืน่ วีซา 1 ทาน และ ตองมีการเขาออกของ
เงินสม่ําเสมอ หามทําการโอนเงินเขาไปในครั้งเดียวเปนยอดใหญกอนการยื่นวีซาเด็ดขาด!!)
- การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปจจุบัน และ ถายสําเนายอนหลัง 6 เดือน โดยการ
ปรับยอดสมุดในบัญชี ตองปรับสมุดกอนวันที่จะยื่นวีซา 7 วัน เชนทานไดคิวยื่นวีซาวันที่ 3 กันยายน 2556
สําเนาสมุดบัญชีที่ทานตองใชในการยื่นวีซา ตองปรับสมุด ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2556 หรือ หลังจากนั้น หาก
ทานปรับสมุดบัญชีกอนหนานั้น จะใชเปนเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินไมได สถานฑูตจะขอเอกสาร
เพิ่มเติม อยางไรก็ตาม ทานสามารถสงเอกสารมาทางบริษัททัวรฯ เพื่อเตรียมการลวงหนา และ สง Fax สมุด
บัญชีหนาสุดทายที่ไดทําการปรับสมุดมาใหทางบริษัททัวร เพื่อใชในการแนบเปนเอกสารยื่นวีซาตอไปได
- การขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ตองมีอายุไมเกิน 15 วัน นับจากวันที่ไดคิวยื่นวีซา พรอม
ทั้ งตอ งระบุ จํานวนเงิน เป น ตัว เลขลงในหนั งสื อรับ รองด วย เชน ท านได คิว ยื่น วีซ าวัน ที่ 3 กั น ยายน 2556
หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใชในการยื่นวีซา ตองออกให ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2556 หรือ หลังจาก
นั้นเทานั้น จดหมายรับรองจากธนาคารใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูต)
โดยไมตองระบุวัน และประเทศที่เดินทาง

(สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี)
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Thank you for contacting VFS Italy Visa Application Centre.
เนื่องจากสถานทูตไดแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารดานการเงินของผูสมัครวีซาทุกประเภทโดย ผูสมัครทุกคนที่
ตองการยื่นคํารองขอวีซาฯตองแสดงหลักฐานทางการเงิน 2 ประเภทคูกันคือ หนังสือรับรองทางการเงินจากทาง
ธนาคาร ( Bank Certificate ) ซึ่งมีอายุไมเกิน 15 วันนับจากวันยื่นคํารองวีซา พรอมกับสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่
แสดงยอดเงินลาสุดไมเกิน 7 วันนับจากวันยื่นคํารองขอวีซา โดยไมมีขอยกเวนใดๆทั้งสิ้น
10. ในกรณีที่มีผูรับรองคาใชจาย ตองมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- จดหมายจากผูรับรองคาใชจาย พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น
- หลักฐานแสดงความสัมพันธของผูเดินทางกับผูรับรองคาใชจาย เชน ทะเบียนบาน และตองเปนบุคคลใน
ครอบครัวเดียวกัน (พอ, แม สามารถรับรองคาใชจายใหบุตรได / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองใหกัน
และกันได / (ปู, ยา, ตา, ยาย ไมสามารถรับรองคาใชจายใหหลานได)
- กรณีเปนสามีภรรยากันแลวไมไดจดทะเบียน และรับรองคาใชจายกัน ตองใชเอกสารดังนี้
o เขียนจดหมาย decare เปนภาษาอังกฤษ มาวาอยูดว ยกันแตไมไดจดทะเบียนกัน
o กรณีมีลูกดวยกัน ใหใชใบเกิดของลูก แปลเปนภาษาอังกฤษพรอมกับแนบภาษาไทย
o กรณีไมมีลูกดวยกัน ใหใชทะเบียนบานทั้งของสามีและภรรยา แปลเปนภาษาอังกฤษพรอมกับแนบ
ภาษาไทย โดยทะเบียนบานของทั้งสองตองอยูบานเดียวกัน
- กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามขอกําหนดในขอ 9 ที่จะใชยื่นวีซา 1 ชุดของผูรับรองคาใชจาย พรอมทั้ง
ใน หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตองระบุชื่อผูถูกรับรองคาใชจาย ดวย
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10 วัน ลองเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติค
(Costa Deliziosa)
เวนิส – บารี – คอรฟู – เอเธนส – บุดวา – กอเตอร – ดูบลอฟนิค - เวนิส
ราคาทัวร 89,900 บาท
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

13 - 22 เม.ย. 2019 (บิน OS)
เบอรโทรศัพท

หองพัก
(INSIDE/

BALCONY)

เลขที่
สะสมไมล

อาหาร
(หากแพอาหาร
โปรดระบุ)

สถานฑูตที่ทานเคยสแกน
ลายนิ้วมือในการยื่น
วีซาเชงเกน (กรุณาระบุ)
(หลังวันที่ 14 พ.ย. 2556)

หมายเหตุ : ประเทศอังกฤษ ไมจัดวา เปนการทําวีซาในกลุมเชงเกน
(รบกวนเอเยนตใสเบอรโทรศัพทลูกคาดวยนะคะ เนื่องจากตองกรอกขอมูลในการยื่นวีซา)

ชื่อผูสํารองที่นั่ง............................................................... เอเยนต........................................................................
โทรศัพท............................................ แฟกซ................................. อีเมล............................................................
โทรศัพทมือถือ..........................................................

