10 วัน ลองเรือทะเลเมดิเตอรเรเนียน
MSC SEAVIEW (เอ็มเอสซี ซีวิว)

เรือสําราญใหญที่สุดของยุโรป ป 2018

***โปรโมชั่น...สายการบินเตอรกิช แอรไลนส (TK)***

12 – 21 เมษายน 2562
พิเศษ….89,900 บาท
บารเซโลนา – อาจัคซิโอ (เกาะคอซิกา) – เจนัว – ปอรโตฟโน – ลา สเปเซีย - ชิงเกว แตรเร - โรม
คานส – ปลมา เดอ มายอรกา – บารเซโลนา

(พิเศษ!! ราคานี้รวมทัวรพาเที่ยวทุกประเทศ ไมรวมคาวีซาเชงเกน /รวมทิปไกด คนขับแลว)
ขอสงวนสิทธิห์ ากเรือมีการปรับเปลี่ยนทาเทียบเรือ ซึ่งทางทัวรจะทําการแจงใหลูกคาทราบลวงหนาตอไป
ทองเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับการเขาออกของตารางเดินทางเรือ

MSC SEAVIEW (เอ็มเอสซี ซีวิว)
เรือสําราญใหญที่สุดของยุโรป ป 2018
เรือมีขนาด 160,000 ตัน จุผูโดยสารไดกวา 5,179 คน มีทั้งหมด 18 ชั้น
ประเภทหองพัก (เตียงสามารถแยกเปน เตียงคูได)
 หองพักแบบธรรมดา (Interior)

 หองพักมีระเบียงวิวทะเล (Ocean View with Balcony)

เสนทางเดินเรือ MSC SEAVIEW (เอ็มเอสซี ซีวิว)

10 วัน ลองเรือทะเลเมดิเตอรเรเนียน
MSC SEAVIEW (เอ็มเอสซี ซีวิว)

เรือสําราญใหญที่สุดของยุโรป ป 2018
12 เม.ย. 2562 กรุงเทพมหานคร
18.30 น.
21.45 น.

คณะพบเจาหนาที่และมัคคุเทศกไดที่เคานเตอรเชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขาที่ 9 หรือ 10 อาคาร
ผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเตอรเชคอินสายการบินเตอรกิช แอรไลนส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใชเวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับ
ภาพยนตรห ลากหลายกับ จอทีวีสวนตัวทุกที่นั่ง สายการบิ น ฯ มีบริการ อาหารค่ําและอาหารเชา ระหวาง
เที่ยวบินสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

13 เม.ย. 2562 อิสตันบูล – บารเซโลนา
04.00 น.

10.05 น.

เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK1853 อิสระใหทานไดชอปปงสินคาปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินคาใหเลือกซื้อมากมาย
ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สูสนามบินบารเซโลนา (BCN) โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลนส
บริการอาหารเชาบนเครื่องบิน (ใชเวลาบินประมาณ 4 ชม.)
เดินทางถึงสนามบินบารเซโลนา ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บาย

นําทานชม Parc de la Ciutadella สวนสาธารณะใจกลางเมืองบารเซโลนา ไมไกลจากถนนลารัมบลามากนัก
มีพื้นที่รวมกวา 70 เอเคอร หรือประมาณ 280,000 ตารางเมตร เปนพื้นที่สีเขียวขนาดใหญเพียงแหงเดียวของ
เมือง ซึ่งพื้นที่สวนหนึ่งเปนที่ทําการของสวนสัตว พิพิธภัณฑศิลปะแบบ Art Modern และที่ตั้งของรัฐสภาแหง
แควนคาตาลัน นอกจากนี้ยังเปนสถานที่พักผอนหยอนใจของชาวเมืองในยามวางและวันหยุด เนื่องจากมีความ
สมบูรณของธรรมชาติอันเขียวชะอุม และมีทะเลสาบจําลองสําหรับใหเชาเรือพายดวย

15.00 น.

นําทานเชคอินขึ้นเรือสําราญที่ใหญที่สุดของยุโรปป 2018 ของ MSC Cruise “MSC SEAVIEW” ซึ่งเปนเรือ
สําราญที่จะเปดปฐมฤกษในเสนทางลองทะเลเมดิเตอรเรเนียนในป 2018 ดวยระวางเรือขนาด 160,000 ตัน
จุผูโดยสารไดกวา 5,179 คน พรอม Entertainment Complex ขนาดใหญ ที่พรอมใหบริการบนเรือสําราญ

18.00 น.

เรือสําราญเดินทางออกจากทาเทียบเรือบารเซโลนา มุงหนาสูทาเทียบเรืออาจัคซิโอ ประเทศฝรั่งเศส

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ

07.20 น.

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
14 เม.ย. 2562 อาจัคซิโอ (เกาะคอรซิกา)
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 บารตางๆหลากหลายสไตล
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.

เรือเทียบทา ณ ทาเรืออาจัคซิโอ ประเทศฝรั่งเศส

บาย

18.00 น.
19.00 น.

นําทานชมเมือง อาจัคซิโอ (Ajaccio) เมืองหลวงแหงเกาะคอรซิกา อยูภายใตการปกครองของประเทศฝรั่งเศส
เกาะที่ใหญเปนอันดับที่ 4 รองจาก ซิซิลี ซารดิเนีย และไซปรัส แหงทะเลเมดิเตอรเรเนียน นําทานแวะถายรูป
กับอนุวาสรียของนโปเลียน ซึ่งสรางเปนอนุสรณสถานแดจักรพรรดิผูลวงลับ ซึ่งเกาะนี้มีความสําคัญสําหรับ
ประเทศฝรั่งเศสมาก เนื่องจากเปนบานเกิดของจักรพรรดินโปเลียน โบนาปารต ในป ค.ศ.1769 ซึ่งครั้งหนึ่ง
ในช ว งศตวรรษที่ 19 เป น ผู นํ าพาประเทศชาติ สู ความเป น มหาอํานาจเหนื อ หลายๆประเทศในทวีป ยุโรป
จากนั้นนําทานเขาชม วิหารแหงเมืองอาจัคซิโอ (Ajacio Cathedral) โบสถดั้งเดิมประจําเมือง กอสรางเมื่อป
ค.ศ.1593 เป น โบสถ โ รมั น คาธอลิ ค สไตล บ าโรกแมนเนอริส สรางขึ้ น อุ ทิ ศ น แ ก พ ระแม ม ารี โบสถ นี้ มี
ความสําคัญสําหรับชาวเมือง เนื่องจากเปนสถานที่ในการทําพิธีศีลจุมตามศาสนาคริสตใหกับนโปเลียนในวัย
เด็กเมื่อป ค.ศ.1771
นําทานเดินทางสูทาเทียบเรืออาจัคซิโอ
เรือออกเดินทางจากทาเทียบเรืออาจัคซิโอ มุงหนาสูทาเทียบเรือเจนัว

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ

15 เม.ย. 2562 เจนัว – ปอรโตพิโน
เชา
07.00 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
เรือจอดเทียบทาที่ทาเรือเจนัว (อิตาลี)
นําทานเดินทางสูเมืองปอรโตฟโน (Portofino) เมืองทาแหงชายทะเลเมดิเตอรเรเนียนที่มีชื่อเสียงในระดับโลก
ซึ่งตั้งอยูในเขต จังหวัดของเจนัว ที่ถูกลอมรอบดวยทาเรือเล็กๆ จนไดรับการขนานนามวาเปน "สวรรคแหง
เมืองทา" เมืองปอรโตฟโน เปนเมืองเล็กๆ ที่แสนนารัก ภายในตัวเมืองประกอบไปดวยดวยบานเรือนหลาก
สีสัน ซึ่งตั้งเบียดเสียดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุม โอบลอมอาวที่มี เรือยอรช (Yatch )จอดเต็มไปหมด นําทาน
ชมความงดงามของ โบสถเซนตมารติน (St. Martin) ซึ่งสรางขึ้นในศตวรรษที่ 12 โดยตัวโบสถนั้นมีขนาดที่
ไมใหญโต แตก็มีความสวยงามมากพอสมควร จากนัน้ นําทานถายรูปกับความยิ่งใหญของ ปราสาทและปอม
ปราการ Castello Brown ซึ่งสรางมาตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 16 ในอดีตเคยใชเปนปอมปราการปองกันขาศึก แต
ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ และยังปนจุดชมวิวที่สวยงามอีกแหงของเมืองอีกดวย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น

บาย

นําทานเดินทางกลับสูเมืองเจนัว นําทานแวะถายรูปกับ อนุสาวรียของคริสโตเฟอร โคลัมบัส นักเดินเรือชื่อดัง
กองโลก และเปนชาวยุโรป คนแรกที่คนพบทวีปอเมริกา ซึ่งถือกําเนิด ณ เมืองเจนัวแหงนี้ นําทานชมบริเวณ
อาวเจนัว อันเปนทาเทียบเรือสําราญ เรือยอชทหรู เรือใบสีขาวละลานตา และยังคงมีเรือโบราณจําลองขนาด
ยักษ สลักเสลาดวยรูปปนอันวิจิตรคลายย้ําเตือนใหระลึกถึงความสําเร็จอันยิ่งใหญของชาวเมืองเจนัวคนนี้
นําชมประภาคาร Lanterna สูงตระหงาน ที่สรางมาตั้งแตป ค.ศ.1543 เปนฉากหลัง นําทานเขาชมโบสถประจํา
เมือง หรือ ดูโอโม (Genoa Duomo) ที่สรางขึ้นในแบบโรมันเนสคและโกธิคสมัยศตวรรษที่ 12-14 และน้ําพุ
กลางเมือง จากนั้นนําทานเยี่ยมชมและชอปปงที่ เปยซซา เฟรรารี่ ซึ่งสถานที่แหงนี้เคยเปนบริเวณที่โคลัมบัส
เคยอาศัยอยูเมื่อครั้งตอนเด็กๆ จากนั้น อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม Louis Vuitton, GUCCI และ
ของที่ระลึกตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางกลับสู ทาเรือเจนัว
เรือออกเดินทางจากทาเทียบเรือเจนัว เพื่อมุงหนาสูทาเรือลา สเปเซีย ประเทศอิตาลี
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

17.00 น.
18.00 น.
ค่ํา

16 เม.ย. 2562
เชา
07.00 น.

กลางวัน

ลา สเปเซีย

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
เรือเทียบทา ณ ทาเทียบเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) ประเทศอิตาลี
นํ า ท า น นั่ ง รถไฟสู ชิ ง เกว แตร เร (CINQUE TERRE) หมู บ า นเล็ ก ๆ ที่ ตั้ ง อยู บ นชายฝ ง ริ เวี ย ร าของอิ ต าลี
CINQUE TERRE ห มู บ า น สี สั น ส ด ใ ส 5 ห มู บ า น ที่ เรี ย ง ร า ย กั น อ ยู ริ ม ท ะ เล ลิ กู เรี ย
อ ดี ต บ ริ เ วณ นี้ เค ยเป น ชุ ม ช น ช าวป ระม งอ าศั ยก ารจั บ ป ลาแ ละป ลู ก ไร อ งุ น ต าม แ น วช ายเข า
ด ว ยเสน ห ข องเมื อ งริ ม ทะเลที่ ค งความเป น ธรรมชาติ จึ ง ได รั บ การประกาศเป น มรดกโลกจากยู เนสโก
ห มู บ า น ทั้ ง ห า คื อ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA แ ล ะ
RIOMAGGIORE
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น

บาย

นําทานชมความงามของหมูบานริโอแมกจิโอเร (Riomaggiore) หมูบานเล็กๆ ที่มีเสนหและบรรยากาศเหมือน
เมืองตุกตา บานเรือนสีสันสดใสตั้งลดหลั่นกันบนหนาผาที่ปกคลุมดวยตนไมเขียวขจีตัดกันกับนํ้าทะเลเมดิ
เตอรเรเนียนสีเทอรควอยซ ทําใหกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวยอดฮิตที่หากมีโอกาสตองเขามาสัมผัส อิสระให
ทานชมความงดงามและถายรูปตามอัธยาศัย ไดเวลานําทานเดินทางกลับโดยรถไฟกลับสูทาเรือลาสเปเซีย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
เรือออกเดินทางจากทาเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) เพื่อมุง หนาสู ทาเรือชิวิคตาเวคเคีย

18.00 น.

17 เม.ย. 2562

โรม – วาติกัน

เชา
07.00 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
เรือเทียบทา ณ ทาเรือ ชิวิคตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี
นํ าท านเดิน ทางสู นครรัฐวาติกัน (Vatican) รัฐ อิส ระที่ เล็ก ที่ สุ ดและเป น ศูน ยก ลางของศาสนาคริสต นิก าย
โรมั น คาทอลิก นํ าท านแวะถายรูปดานนอกกับ มหาวิห ารเซนต ปเตอร (St. Peter’s Basilica) ซึ่งไดรับการ
ขนานนามวาเปน มหาวิห ารที่ใหญ ที่สุดในโลก รูจักกันโดยชาวอิตาลีวา Basilica di San Pietro in Vaticano
หรือ เซนตปเตอรบาซิลิกา (Saint Peter's Basilica) มหาวิหารนี้เปนมหาวิหารหนึ่งในสี่ของมหาวิหารหลักใน
กรุงโรม ประเทศอิตาลี (อีก 3 มหาวิหารคือ: มหาวิหารเซ็นตจอหนแลเตอรรัน มหาวิหารซานตามาเรียมายอเร
และ มหาวิหารเซ็นตพอลนอกกําแพง) อยูในนครรัฐวาติกัน เปนดินแดนที่ตั้งอยูใจกลางกรุงโรมและเปนที่
ประทับของพระสันตปาปา ซึ่งเปนประมุขสูงสุดแหงศาสนาคริสต นิกาย Roman Catholic State of the Vatican
City ซึ่งนครรัฐวาติกันจัดวาเปนประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก อันมีศูนยกลางคือมหาวิหารเซนตปเตอร ซึ่ง
ได รั บ การออกแบบโดยอั จ ฉริ ย ะบุ ค คล Michelangelo จากนั้ น นํ าท านเข าชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ว าติ กั น (Vatican
Museum) พิพิธภัณฑที่มีการแสดงศิลปะที่สะสมงาน จิตรกรรม, จิตรกรรมฝาผนัง, ประติมากรรม, แผนที่ และ
อื่นๆอีกมากมาย ถัดไปเปน หอสมุดวาติกัน หนึ่งในหองสมุดที่เกาแกที่สุดในโลก ภายในตกแตงดวยจิตกรรม
ฝาผนังที่งดงามมาก และยังเปนสถานที่เก็บหนังสือ พระคําภีรโบราณ และสิ่งสําคัญทางประวัติศาสตรอื่นๆอีก
มากมาย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บาย

นําทานชม กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงอันยิ่งใหญของจักรวรรดิโรมันซึ่งมีอายุเกาแกกวา 2,000 ป นําทาน
เขาชมโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก ไดรับการขนานนามวาเปนสนามกีฬากลางแจง
ขนาดใหญเริ่มสรางขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซียนแหงอาราจักรโรมันและสรางเสร็จในสมัยจักรพรรดิติตัส
(Titus) สามารถจุคนกวา 50,000 คน จากนั้น นําทานชมจัตุรัสโรมัน (Roman Forum) หรือ ตั้งอยูระหวางเนิน
พาเลติเน (Palatine hill) กับเนินแคปโตลิเน (Capitoline hill) ในกรุงโรมในประเทศอิตาลี บริเวณนี้เปนบริเวณ
ศูน ย ก ลางของการวิ วัฒ นาการของวั ฒ นธรรมโรมั น มาแต โบราณ ประชาชนมั ก จะเรีย กบริ เวณนี้ ว า "ฟอ
รูงมังนูง" หรือเพียงสั้น ๆ วา "ฟอรูง"

17.00 น.
18.00 น.

นําทานเดินทางกลับสูทาเรือชิวิคตาเวคเคีย
เรือสําราญออกจากทาเทียบเรือชิวิคตาเวคเคียมุงหนาสูทา เทียบเรือคานส ประเทศฝรั่งเศส

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

18 เม.ย. 2562 คานส – นีซ
เชา
09.00 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
เรือจอดเทียบทา ณ ทาเรือ เมืองคานส ประเทศฝรั่งเศส
นําทานเดินทางสูเมืองนีซ (Nice) เมืองใหญเปนอันดับหาของฝรั่งเศสในแควนที่ชื่อวา โพรวองซ-แอลป-โกตดาซูร (Provence-Alpes-Côte d'Azur) ตั้งอยูโดดเดนริมอาวเบยเดซานจ ริมฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน เปนเมืองที่
ไดรับสมญานามวา “ราชินีแหงริเวียรา” มีชายหาดหินที่สวยงาม เต็มไปดวยนักทองเที่ยวที่จะมาเดินกันอยูที่
ถนนเรียบชายหาดลา-พรอมมินาด-เด-ซองเกส (La Promenade des Anglais) เขตยานเมืองเกาจัดไดวาเปนเมือง
ที่นาเดินชมบรรยากาศแบบชาวโพรวองซเปนอยางยิ่ง นําทานชม Castle Hill of Nice หรือเปนที่ตั้งในอดีต
ของปอมปราการแหงเมืองนีซ ตั้งอยูบนเขาเปนจุดยุทธศาสตรชั้นดีซึ่งเห็นวิวของอาว ซึ่งครั้งหนึ่งถูกใชใน
การทหารเพื่ อปกป องเมืองจากการรุกรานของขาศึกในชวงศตวรรษที่ 11-18 และถูกทํ าลายในที่สุดเมือป
ค.ศ.1706 โดยคําบัญชาของพระเจาหลุยสที่ 14 ปจจุบันเหลือเพียงสวนสาธารณะและเปนจุดชมวิวอันสวยงาม
ของอาวและชายหาดของเมืองนีซ อิสระใหทานถายรูปตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บาย

นําทานเดินทางกลับสู เมืองคานส (Cannes) หรือเมืองซึ่งเปนที่รูจักกันดีสําหรับเทศกาลภาพยนตรนานาชาติที่
จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุกป ตั้งอยูทางภาคใตฝงตะวันออกของฝรั่งเศส และติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน
มีทิวทัศนสวยงามทั้งภูเขาและทองทะเล นําทานแวะถายรูปกับ หอประชุมที่ใชจัดแสดงเทศกาลหนังเมือง
คานส (Cannes Film Festival Hall)

17.00 น.
18.00 น.

นําทานเดินทางสูทาเทียบเรือ เมืองคานส
เรือออกเดินทางจาก ทาเรือเมืองคานส เพื่อมุงหนาสู ทาเรือปลมา เดอ มายอรกา ประเทศสเปน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

19 เม.ย. 2562 ปลมา เดอ มายอรกา
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
อิสระให ทานพักผอน บนเรือสําราญหรูตามอัธยาศัย ท านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเลน ใน
คลับ เลาจน หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ ไมวาจะเปนชอปปงที่รานขายสินคา
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และสวนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่
ทานสามารถเลือกใชบริการบนเรือสําราญ เชน

Public Room
Entertainment

: บารและเลาจน หองสมุด หองอินเตอรเนต
: ชมโชวพิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเลนในคลับ เลาจน บารตางๆ
หลากหลาย สไตล คาสิโน ดิสโกเธค หองเลนเกม
Sport and Activities : สระวายน้ํา สปอรทคอรท ฟตเนต มินิกอลฟ
Spa and Wellness : หองสปา หองสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมายเรือ
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ

14.00 น.

เรือจอดเทียบทาที่ ทาเรือปลมา เดอ มายอรกา (Palma de Mallorca) หมูเกาะมายอรกา (Mallorca) หมูเกาะแสน
สวยในประเทศสเปน ซึ่งตั้งอยูในทะเลเมดิเตอรเรเนียน เปนเกาะใหญที่สุดในหมูเกาะแบลีแอริก เมืองหลวง
ของเกาะคือเมืองปลมา เมืองซึ่งเปนจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวในวันหยุดที่ไดรับความนิยมมาก นําทาน
เดินทางสู มหาวิหารเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) โบสถสไตลโกธิคโรมันคาทอรลิค คูบานคูเมืองของ
เกาะมายอร ก า สร างขึ้ น ตามบั ญ ชาของกษั ต ริ ย เจมส ที่ 1 แห ง อารากอนในป ค.ศ. 1229 และเสร็ จ สิ้ น ใน
ป ค.ศ.1601 โดยใชเวลารวม 370 ปในการกอสราง และไดมีการปรับปรุงตามแบบฉบับของอันโตนิโอ เกาดี้
สถาปนิกและผูออกแบบผูมีชื่อเสียงแหงเมืองบารเซโลนาในชวงระหวางป ค.ศ.1901-1914 นําทานเขาชม
มหาวิหารแหงปลมา ชมความงามของสถาปตยกรรมสไตลโกธิคโรมันที่ตกแตงดวยสถาปตยกรรมที่สวยงาม
ตกแตงดวยกระจกลายสีที่ใหญที่สุดในโลกอีกดวย

18.00 น.

นําทานเดินทางสูทาเทียบเรือปลมา เดอ มายอรกา

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

23.00 น.

เรือออกเดินทางจากทาเทียบ เรือปลมา เดอ มายอรกา เพื่อมุงหนาสู กรุงบารเซโลนา ประเทศสเปน

หมายเหตุ กอนเรือกลับเทียบทาในค่ําวันนี้ทานจะไดรับปายผูกกระเปาสีตางๆ ซึ่งเปนตัวกําหนดลําดับการนํากระเปาลง
จากเรือ ทานจะตองจัดกระเปาใบใหญวางไวหนาหอง โดยแยกขาวของเครื่องใชที่จําเปนไวในกระเปาเดินทาง
ใบเล็ก เพราะเจาหนาที่ของเรือจะมาเก็บกระเปาใบใหญของทานไปตั้งแตกลางดึก และบัญชีคาใชจายตางๆ จะ
ถูกสงมาใหทานตรวจเช็คกอนทําการชําระในวันรุงขึ้น สําหรับทานที่ตองการชําระผานบัตรเครดิต ทางบริษัท
เรือจะชารจคาใชจายผานบัตรเครดิตที่ทานไดใหหมายเลขไวในวันที่ทานเช็คอินโดยอัตโนมัติ
20 เม.ย. 2562 บารเซโลนา
เชา
08.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
เรือจอดเทียบทาที่ทาเรือบารเซโลนา
นําทานเชคเอาทออกจากเรือสําราญ พรอมรับกระเปาสัมภาระ

นําทานเขาชมพิพิธภัณฑศิลปะแหงชาติคาตาลุญญา (Catalunya National Museum of Art) หรือตัวเรียกยอคือ
MNAC ตั้งอยูบนเขามงจูอิค ใกลใจกลางเมืองบารเซโลนา ภายในเปนสถานที่ จัดแสดงงานศิลปะภาพวาด
มากมายในชวงยุคศตวรรษที่ 10-20 โดยมีภาพวาดจิตรกรรมในทุกยุคสมัยไมวาจะเปนโรมานเนสก โกธิก
เรอเนอซองส บาโรก และโมเดิรนอารท นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงโบราณวัตถุในอดีตของชาติคาตาลัน
มากมาย โดยเปนหนึ่งในพิพิธภัณฑสําหรับเก็บงานศิลปะที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของประเทศสเปน จากนั้น
นําทานถายรูปกับมหาวิหารซากราดา ฟามิเลียร” (Sagrada Familia) สัญลักษณแหงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สูงใหญถึง
170 เมตร ออกแบบกอสรางอยางสวยงามแปลกตาตั้งแตป ค.ศ. 1882 โบสถที่สรางไมเสร็จนี้เปนสัญลักษณ
ของบารเซโลนา เปนงานชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของ เกาดี้ สถาปนิกผูเลื่องชื่อ มหาวิหารแหงนี้มีความ
สูง 170 เมตร ตั้งอยูบนถนน Carrer de Mallorca งานชิ้นนี้มีความแปลกตาจากงานชิ้นอื่นของเกาดี้ ตรงสีสันอัน
เรียบนิ่งแบบโทนสีธรรมชาติ ใหความรูสึกที่สงบผอนคลายและเยือกเย็นเพราะความที่เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
แตก็ยังคงรายละเอียดละเมียดที่ละไม ดูจากลวดลายสลักเสลาที่ดานนอกตัวโบสถและภายใน แสดงใหเห็นถึง
แรงศรัทธาในศาสนาอยางทวมทน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บาย

นํ า ท า นสู ถ นนช อ ปป ง สายใหญ ข องบาร เซโลนา ถนนลารั ม บลา (Larambla) ย า นที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด ของ
บารเซโลนาแหลงทองเที่ยวอันเปนที่ชื่นชอบของคนทุกวัย ถนนสายเล็กๆ ที่มีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตรแต
มีสีสันเสนหนาประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืน อิสระใหทานไดชอปปงตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือก
ซื้อสินคาและเสื้อผาแบรนดเนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะชอปปงสินคาแบรนดเนม
ชั้นนําซึ่งมีราน ตั้งอยูตลอดแนวถนน Passeig de gracia ทานสามารถเลือกซื้อสินคาอาทิ LOUIS VUITTON,
CHANEL, GUCCI, LOEWE และอื่นๆ

16.00 น.
19.05 น.

นําทานเดินทางสูสนามบินบารเซโลนา (BCN) เพื่อเชคอินและทํา Tax Refund
ออกเดินทางจากสนามบินบารเซโลนา สู สนามบินอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK1856 (ใชเวลาบินประมาณ 4
ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผอน บนเครื่องบิน
เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่อง

23.30 น.

21 เม.ย. 2562
01.25 น.
15.00 น.

กรุงเทพมหานคร

ออกเดินทางสูก รุงเทพฯโดยเที่ยวบิน TK 68 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค่ํา และ อาหารเชา
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

10 วัน ลองเรือทะเลเมดิเตอรเรเนียน
MSC SEAVIEW (เอ็มเอสซี ซีวิว)

เรือสําราญใหญที่สุดของยุโรป ป 2018
อัตราคาบริการ

12-21 เม.ย. 62

ราคาผูใหญ (พักหองคู INSIDE) ทานละ

89,900

อัพเกรดเปนหองพักแบบมีระเบียงทะเล (พักหองคู Sea-View Balcony) ทานละ

10,000

พักเดีย่ วเพิ่ม ทานละ (คิดที่หอ งพักแบบ INSIDE ซึ่งเปนราคาเริ่ม)

30,000

เด็กทารก อายุไมเกิน 2 ป (นับอายุจนถึงวันเดินทางกลับ)

31,900

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ (ราคายืนยันไดก็ตอเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น)
ไมเอาตั๋วเครื่องบินหักคาใชจา ย (ผูใหญ)

(ไมรวมตั๋ว BKK-IST-BCN-IST-BKK)

กรณีมีวีซาแลวหรือไมตองยืน่ วีซา หักคาใชจาย

85,000-110,000
25,000
ไมรวมวีซา

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แตจะปรับตามความเปนจริง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทานัน้ (คิด ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561) **
ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ
 กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได
 กระเปาเดินทางเพื่อโหลด ทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 กก. กระเปาถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักไมเกิน 7 กก.
โปรแกรมทองเที่ยวลองเรือสําราญ (ตามที่ระบุไวในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักทองเที่ยวโดยสายการบินเตอรกิช แอรไลนส (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) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไมรวมถึง
 คาวีซาเชงเกน ประมาณ 2,800 – 3,000 บาท
 คาบริการเรือ (Service Fee) ทานละ EUR 70 ซึ่งเรือจะชารตเขาครุยสการด
 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 25%
* ยกเลิก 60-89 วัน ลวงหนากอนเดินทาง หักคามัดจํา 50%
* ยกเลิก 30-59 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 ผูเดินทางทราบลวงหนา
อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวใดๆที่ปดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆเพื่อ
ทดแทนเปนลําดับแรก หรือคืนคาเขาชมแกคณะผูเดินทางแทน
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน การนัด
หยุดงาน การประทวง ภัยธรรมชาติ การกอจราจล อุบัติเหตุ ปญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและรักษาผลประโยชนของ
ผูเดินทางไวใหไดมากที่สุด
 การทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่ทานปฎิ
เสธหรือสละสิทธิ์ การใชบริการที่ทางทัวรจัดให ยกเวน ทานไดทําการตกลงหรือแจงใหทราบกอนเดินทาง
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฎิเสธวีซาและจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระ มาแลว หากทานถูกปฎิ
เสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขาเมือง ฯลฯ
 สถานฑูตเก็บคาธรรมเนียมวีซา และไมคืนทุกกรณี

 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไมรับผิดชอบ หากทาน
ถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคธรรมดา

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
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 (สําหรับผูโดยสารชัน้
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละสายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิ์ของสายการบินที่
ทานไมอาจปฎิเสธได หาก น้ําหนักกระเปาเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดสวนไมเกิน 7.5 x
13.5 x 21.5 สําหรับหนวยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สําหรับหนวยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร ที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกินไป ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)

การชดเชยคากระเปาในกรณีเกิดการสูญหาย
 ของมีคาทุกชนิ ด ขอแนะนําไมควรใสเขาไปในกระเปาใบใหญ ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญ หาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใชตามกฎไออาตาเทานั้น ซึ่งจะชดใชใหประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดวยน้ําหนักกระเปาจริง ทั้งนี้จะชดเชย
ไมเกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไมแนะนําให
โหลดของมีคาทุกประเภทลงกระเปาใบใหญ
 กรณีกระเปาใบใหญเกิดการสูญหายระหวางการทองเที่ยว (ระหวางทัวร ไมใชระหวางบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่
บริษัททัวรไดจัดทําใหลูกคาจะไมครอบคลุมคาชดเชยในกรณีกระเปาใบใหญสูญหาย อยางไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชย
คาเสียหายใหทาน โดยชดใชตามกฎของสายการบินเทานั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ําหนักกระเปา คูณ ดวยคาชดเชย USD
20 ตอกิโลกรัมเทานั้น ดังนั้นทานจึงไมควรโหลดของมีคาทุกประเภทในกระเปาใบใหญ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยคาเสียหายตามรายระเอียดขางตนเทานั้น
 กรณีกระเปาใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายใหทานได

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกนประเทศอิตาลี
(ใชเวลาในการขอวีซาประมาณ 10-15 วันทําการ)
สถานฑูตไมอนุญาตใหดึงเลมพาสปอรต หากไดยื่นเขาไปแลว ดังนั้นถาทานรูวาตองใชเลมกรุณาแจงบริษัททัวรฯ
เพื่อขอยื่นวีซาลวงหนากอนกรุป และใหแนบตั๋วเครื่องบินในชวงที่ทานจะเดินทางมาดวย
(การเตรียมเอกสาร กรุณาอานใหเขาใจ และเตรียมใหครบ และกรุณาอยาดื้อและยึดติดกับการยื่นในสมัยกอน )
หากทานตองการเปลี่ยนแปลงคิวกรุปที่ไดมีการจองแลว ทานอาจตองชําระคาคิวยื่นวีซา 2,200 บาทใหกับศูนยยื่นคํารอง
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

- 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)
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

แบบฟอรมการสํารองที่นั่ง
10 วัน ลองเรือทะเลเมดิเตอรเรเนียน
MSC SEAVIEW (เอ็มเอสซี ซีวิว)

เรือสําราญใหญที่สุดของยุโรป ป 2018
บารเซโลนา – อาจัคซิโอ – เจนัว – ปอรโตฟโน – ลา สเปเซีย - ชิงเกว แตรเร - โรม
คานส – ปลมา เดอ มายอรกา – บารเซโลนา

ราคาทัวร 89,900 บาท
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

12 – 21 เม.ย. 2562
เบอรโทรศัพท

หองพัก
(INSIDE/
BALCONY)

เลขที่
สะสมไมล

อาหาร
(หากแพอาหาร
โปรดระบุ)

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

(รบกวนเอเยนตใสเบอรโทรศัพทลูกคาดวยนะคะ เนื่องจากตองกรอกขอมูลในการยืน่ วีซา)

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

