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10 วัน ลองเรือทะเลเมดิเตอรเรเนียน
MSC MERAVIGLIA (เอ็มเอสซี เมอรราวิเกีย)
เรือสําราญใหญที่สุดของยุโรป
โรม – ปาแลรโม – วัลเลตตา (มอลตา) – บารเซโลนา – มารกเซย – เจนัว – ปอรโตฟโน – โรม

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

6 – 15 เมษายน 2562
(บินเขา – ออก โรม)
เริ่มตนที…
่ .

85,000 บาท

(พิเศษ!! ราคานี้รวมทัวรพาเที่ยวทุกประเทศ/ไมรวมคาวีซาเชงเกน/ รวมทิปแลว)
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ขอสงวนสิทธิห์ ากเรือมีการปรับเปลี่ยนทาเทียบเรือ ซึ่งทางทัวรจะทําการแจงใหลูกคาทราบลวงหนาตอไป

MSC MERAVIGLIA (เอ็มเอสซี เมอรราวิเกีย)
เรือมีขนาด 167,600 ตัน จุผูโดยสารไดกวา 5,700 คน มีทั้งหมด 18 ชั้น

เสนทางเดินเรือ MSC MERAVIGLIA
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10 วัน ลองเรือทะเลเมดิเตอรเรเนียน
MSC MERAVIGLIA (เอ็มเอสซี เมอรราวิเกีย)
โรม – ปาแลรโม – วัลเลตตา (มอลตา) – บารเซโลนา – มารกเซย – เจนัว – ปอรโตฟโน – โรม
6 เม.ย. 2562
18.30 น.
21.30 น.
7 เม.ย. 2562
04.00 น.

กรุงเทพมหานคร
คณะพบเจาหนาที่และมัคคุเทศกไดที่ เคานเตอรเชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขาที่ 9 หรือ 10 อาคาร
ผูโดยสาร เคานเตอรสายการบินเตอรกิช แอรไลนส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใชเวลาบินประมาณ 9.30 ชั่วโมง) เพลิดเพลิน
กับภาพยนตรหลากหลายกับ จอทีวีสวนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินมีบริการ อาหารค่ําและอาหารเชา
อิสตันบูล – โรม – ชิวิคตาเวคเคีย

08.15 น.
09.55 น.

เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเทีย่ วบินเปน TK 1861 อิสระใหทานไดชอปปงสินคาปลอด
ภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย
ออกเดินทางจากอิสตันบูล สู สนามบินโรม ประเทศอิตาลี (ใชเวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง)
เดินทางถึงสนามบินฟูมิชิโน กรุงโรมประเทศอิตาลี นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บาย

นําทานเดินทางสูเมืองชิวิคตาเวคเคีย
นําทานถายรูปกับปอมปราการไมเคิลแองเจโล (Forte Michelangelo) เปนปราสาทยุคโบราณสรางขึ้นในสมัย
ศตวรรษที่ 16 โดยมีการสรางกําแพงลอมรอบปราสาท เพื่อใชเปนปอมปราการปองกันการรุกรานจากขาศึกใน
อดีต ปราสาทแหงนี้สรางขึ้นใกลกับทาเรือและใชเปนปอมปราการดานหนาในการเรียกเก็บระวางเรือและภาษี
ในสมั ยกอน โดยหอคอยตรงกลางปอมปราสาทแห งนี้ ออกแบบโดยไมเคิล แองเจโล สรางในสมัยโรมัน
โบราณ โดยผนังของปอมปราการแหงนี้มีความหนากวา 6 เมตร อิสระใหทานไดเก็บภาพความยิ่งใหญในการ
สรางปอมปราการที่ยังคงตั้งตระหงานในเมืองชิวิคตาเวคเคียแหงนี้
นําทานเชคอินขึ้นเรือสําราญ MSC Meraviglia
เรือสําราญเดินทางออกจากทาเทียบเรือชิวิคตาเวคเคีย มุงหนาสูทาเทียบเรือเมืองปาแลรโม

16.00 น.
19.00 น.
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
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8 เม.ย. 2562

ปารแลโม (เกาะซิซิลี ประเทศอิตาลี)

เชา
09.00 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
เรือจอดเทียบทาที่ เมืองปารแลโม (เกาะซิซิลี ประเทศอิตาลี) เมืองหลวงของแควนปกครองตนเองซิซิลี ซึ่งเปน
เกาะใหญปลายรองเทาบูตของอิตาลี มีประวัติตอเนื่องยาวนานกวา 4,000 ป เปนจุดยุทธศาสตรสําคัญแหงหนึ่ง
ของยุโรปจึงตกเปนเปาหมายของการยึดครองจากชนชาติที่มีอํานาจเขมแข็งในชวงเวลาตางๆเริ่มตั้งแตกรีก
โรมัน คารเทธ อาหรับ นอรมัง เยอรมัน ฝรั่งเศส และสเปน แตละชาติผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเขามาปกครอง
ดินแดนนี้ขณะเดียวกันก็ไดนําเอาศิลปวัฒนธรรมของตนเขามาดวย เกาะนี้จึงมีสถาปตยกรรมและวัฒนธรรมที่
หลากหลายผสมผสานกันหากแตลงตัว นอกจากนี้ยังอุดมไปดวยความงามทางธรรมชาติ ของทั้งชายหาด ทะเล
และภู เขาไฟ ด ว ยความที่ อ ยู ห างไกลออกมาจะสามารถสั ม ผั ส ได ถึ ง ความเป น อิ ต าเลี ย นดั้ ง เดิ ม อย า งที่
หาไมพบอีกแลวตามเมืองใหญในอิตาลีภาคพื้นทวีป นําทานเขาชม Palazzo dei Normanni อดีตราชวังของ
กษั ต ริ ยน อร แ มน ป จ จุ บั น ใช เป น สภาท อ งถิ่ น ประจําเมื อ ง จากนั้ น นํ าท านเข าชมมหาวิห ารมอนเรอาเล
(Monreale Duomo) ที่ไดรับการยกยองวาเปนสุดยอดสถาปตยกรรมไบเซนไทนแหงหนึ่งของโลก สรางขึ้น
โดยกษั ต ริยวิลเลี่ ยมที่ 2 ผู ป กครองดิน แดนซิ ซิ ลี ในช ว งป ค.ศ. 1060 ภายในวิห ารท านจะได พ บกั บ ความ
อลังการของโมเสกทอง ซึ่งวากันวาใชทองในการประดับประดาทั้งหมด 2,200 กก.เลยทีเดียว นับเปนโบสถ
โมเสกที่ใหญอันดับ 2 ของโลก รองจากโบสถเซนตโซเฟยที่ตุรกี และที่นาอัศจรรยคือ โมเสกที่เห็นทั้งหมดนี้
ใชเวลาสรางแค 8 ปเทานั้น

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น
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บาย

นําทานแวะถายรูป Cappella Palatina โบสถสวนพระองคของกษัตริยโรเจอรที่ 2 พระราชาซึ่งเคยไดชื่อวามี
ฐานะล่ําซําที่สุดในยุโรป โดยโบสถนี้ยังถือเปนตนแบบของวิหาร Monreale ที่สรางขึ้นในอีก 40 ปใหหลังดวย
หลังคาโดมประดับดวยโมเสกทองรูปพระเยซูและเทวดาทั้งแปด นําทานชม น้ําพุ Fontana della Vergogna
น้ํ า พุ แ กะสลั ก สไตล ไ ฮเรเนอซองส ซึ่ ง สั่ ง ทํ า จากเมื อ งฟลอเรนซ หลั ง จากนั้ น แวะถ า ยรู ป กั บ โบสถ
La Matorana โบสถสไตลไบเซนไทนประดับประดาดวยโมเสกทอง แตบริเวณทางเขาเปนสถาปตยกรรมแบบ
บาร็อค และแวะถายรูปกับ โบสถ San Cataldo โบสถซึ่งสรางขึ้นในสมัยป ค.ศ. 1160 แตการกอสรางก็ตอง
หยุดชะงักลงเมื่อผูลงทุนทรัพย เสียชีวิตลง จึงมีสภาพเปลือยเปลาดูคลาสสิกตามสไตลโบสถทองถิ่น

16.00 น.
17.00 น.
ค่ํา

นําทานเดินทางสู ทาเทียบเรือปารแลโม
เรือเดินทางออกจากทาเรือปารแลโม เพื่อมุงหนาสู ทาเรือวัลเลตตา ประเทศมอลตา
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

9 เม.ย. 2562

วัลเลตตา - เมดินา (ประเทศมอลตา)

เชา
10.00 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
เรือจอดเทียบทา ณ ทาเทียบเรือเมืองวัลเลตตา ประเทศมอลตา
นําทานเดินทางสู เมืองเมดินา (Mdina) เมืองยอดเขาที่นาหลงใหล เปนเมืองที่มีถนนคนเดินปราศจากรถยนต
และอาคารหินทรายที่สวยงามเกาแก นําทานถายรูปวิหารเซนตปอล (Cathedral of Saint Paul ) ซึ่งเปนอาคาร
บาโรกอันงดงามที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวลอเรนโซกาฟาชาวมอลตา วิหารแหงนี้มีสัญลักษณมาดอนนา
อั น ทรงคุ ณ ค าในศตวรรษที่ 12 และผลงานศิ ล ปะที่ มี ชื่ อ เสี ย งโดยจิ ต รกรชาวมอลต า ชื่ อ ดั ง Mattia Preti
แวะถายรูปพระราชวัง Palazzo Santa Sofia พระราชวังอันเกาแกอันยิ่งใหญ เปนอาคารสมัยกลางที่ไดรับการ
เก็บรักษาไวอยางดี ผานชม Palazzo Vilhena เปนอนุสาวรียที่งดงามซึ่งรวบรวมพิพิ ธภัณ ฑ ประวัติศาสตร
ธรรมชาติของมอลตาพรอมดวยการจัดแสดงผลงานทางธรณีวิทยาที่โดดเดนรวมทั้งฟอสซิลแมลงและสัตว
ตางๆ ผานชม Palazzo Falson เปนพระราชวังสมัยศตวรรษที่ 13 ที่เปนของตระกูลขุนนางชาวมอลตา ปจจุบัน
เปนพิพิธภัณฑ Palazzo Falson ไดรับการตกแตงอยางประณีตในสไตลดั้งเดิมและมีงานศิลปะและของสะสม
โบราณวัตถุที่ยอดเยี่ยม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บาย

นําทานเขาชม พระราชวังแกรนดมาสเตอร (Grand Master Palace) อดีตพระราชวังยุคศตวรรษที่ 16 ถือครอง
โดย อุสตาจิโอ เดล มอนเต ญาติคนสนิทของผูครองแควนมอลตานาม ฌองป เดอลา วาเลตเต แรกเริ่มเดิมทีถูก
ใชเปนสถานที่บัญชาการรบของอัศวินในยุคนั้น และภายหลังเสร็จสิ้นสงคราม ไดถูกตอเติมเปนพระราชวัง
แตแลวถูกโอนยายเปลี่ยนมือเปนสถานที่พํานักของผูปกครองจากประเทศอังกฤษในชวงศตวรรษที่ 19 และ
กลับมาถือครองโดยประเทศมอลตาภายหลังประกาศเอกราชในป ค.ศ.1964 และในปจจุบันถูกใชเปนอาคาร
รัฐสภาแหงมอลตา สถานที่ทํางานของประธานาธิบดีแหงมอลตา ภายในตัวอาคารตกแตงแบบนิโอคลาสสิค
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และเปดใหนักทองเที่ยวเขาชมในบางสวนที่จัดแสดงเปนพิพิธภัณฑสําหรับจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร
และยุทโธปกรณของอัศวินในอดีต จากนั้นนําทานชมเมืองหลวงของสาธารณรัฐมอลตา ซึ่งไดตั้งชื่อเมืองตาม
ชื่อของ Jean Parisot De La Valetta ผูซึ่งสามารถปองกันการรุกรานเกาะมอลตา จากออตโตมานในป 1565
เมืองวัลเลตตาไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกในป 1980 นําทานชม สวนบารัคคา
(Barracca Garden) สวนสวยที่ครั้งหนึ่งเคยเปนสถานที่สวนบุคคล แตภายหลังไดเปดใหสาธารณชนเขาชมใน
ป 1824 ภายในสวนประกอบไปดวย Upper Barracca และ Lower Barracca ในสวน Upper นั้นไดสรางขึ้นใน
ป 1661 โดยอัศวินชาวอิตาเลียน จากบริเวณสวนจะเห็นวิวของอาวแกรนดฮารเบอรไดชัดเจน นําทานถายรูป
กับวิหารเซนตจอหน (St. John’s Cathedral) สรางโดยอัศวิน เซนตจอหนเพื่อมอบเปนเกียรติแกผูอุปถัมภเหลา
อัศวินทั้งหลาย ความพิเศษของวิหารแหงนี้คือการ ออกแบบตกแตงโดยสถาปนิกและศิลปนชาวมอลตาในชวง
ศตวรรษที่ 16

17.00 น.
18.00 น.
ค่ํา

นําทานเดินทางสูทาเทียบเรือเมืองวัลเลตตา
เรือออกเดินทางจากทาเทียบเรือวัลเลตตา เพื่อมุงหนาสู กรุงบารเซโลนา ประเทศสเปน
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

10 เม.ย. 2562 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
Sport and Activities :สระวายน้ํา สปอรทคอรท ฟตเนต มินิกอลฟ
Spa and Wellness :หองสปา หองสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

11 เม.ย. 2562 บารเซโลนา
เชา
07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
เรือเทียบทา ณ ทาเทียบเรือ บารเซโลนา ประเทศสเปน
นําทานเขาชมมหาวิหารซากราดา ฟามิเลียร (Sagrada Familia) สัญลักษณแหงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงใหญถึง 170
เมตร ออกแบบกอสรางอยางสวยงามแปลกตา ตั้งแตป ค.ศ. 1882 เปนผลงานชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริยภาพ
ของ อันโตนี เกาดี้ สถาปนิกผูเลื่องชื่อ มหาวิหารแหงนี้ ตั้งอยูบนถนน Carrer de Mallorca งานชิ้นนี้มีความ
แปลกตาจากงาน ชิ้นอื่นของเกาดี้ ตรงสีสันอันเรียบนิ่งแบบโทนสีธรรมชาติใหความรูสึกที่สงบผอนคลายและ
เยือกเย็น เพราะความที่เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และยังคงรายละเอียดไวอยางดี ดูจากลวดลายสลักเสลาที่ดานนอก
ตัวโบสถและภายในแสดงใหเห็นถึงแรงศรัทธาในศาสนาอยางทวมทน สมเปนงานชิ้นสุดทายที่เขาอุทิศตน
ใหกับศาสนจักร ปจจุบันมหาวิหารแหงนี้ยังคงดําเนินการกอสรางและคาดวาจะแลวเสร็จสมบูรณในป ค.ศ.
2026 อิสระใหทานไดบันทึกภาพความยิ่งใหญของมหาวิหารแหงนี้ จากนั้นนําทานสูถนนชอปปงสายใหญ
ของบารเซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของบารเซโลนาแหลงทองเที่ยวอันเปนที่ชื่น
ชอบของคนทุกวัย ถนนสายเล็กๆ ที่มีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตรแตมีสีสันเสนหนาประทับใจทั้งกลางวัน
และกลางคืน อิสระใหทานไดชอปปงตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกซื้อสินคาและเสื้อผาแบรนดเนมทั้ง
H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะชอปปงสินคาแบรนดเนมชั้นนําซึ่งมีราน ตั้งอยูตลอดแนวถนน
Passeig de gracia ทานสามารถเลือกซื้อสินคาอาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอื่นๆ
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บาย

นําทานเดินทางสูยอดเขามองเซอรรัต (Montserrat) นําทานเขาชมวิหารมองเซอรรัตซึ่งตั้งอยูบนเขามองเซอรรัต
ที่สูงถึง 1,236 เมตรจากน้ําทะเล ภูเขามองเซอรรัต มีลักษณะรูปทรงเปนหินตะปุมตะปาแปลกประหลาดโดยคํา
วา Montserrat หมายถึง ปุมปม ซึ่งในภาษาคาตาลัน ซึ่งเปนภาษาหลักของคนในแถบนี้ใชสื่อสารกัน วากันวา
บริเวณนี้เดิมเคยเปนทะเลมากอนเพราะยังมีซากเศษหอยอยูทั่วไปรวมไปถึงหินรูปทรงประหลาดของยอดเขาก็
คาดวาเกิดจากแรงดันตามธรรมชาตินับลานปมาแลว อาณาบริเวณที่ตั้งของวิหารมองเซอรรัตซึ่งซอนตัวอยูบน
ยอดเขาไดอยางตระการตานั้น มีพื้นที่กวางขวางจนทําใหฉงนวาผูคนในอดีตนําวัสดุกอสรางมากมายขึ้นมา
สรางบนเขาที่สูงขนาดนี้ไดอยางไร เหมือนเมืองในฝนอยางไรอยางนั้นเลยทีเดียว ภายในวิหารมีศิลปกรรมที่
งดงามตระการตามากมายใหชม โดยเฉพาะอยางยิ่งประติมากรรมรูปปนที่ตกแตงบนอาคารทั้งหลายที่งดงาม
เกินบรรยาย รอบๆบริเวณวิหารมีทั้งโบสถคริสตนิกายคาทอลิค โรงแรม ภัตตาคาร รานคาขายของที่ระลึก
หองสมุด หองแสดงศิลปะ และสํานักนักบวชเบนาดิก(Benedictine) ซึ่งเปนองคกรนักบวชคาทอลิคบริหาร
วิห ารอยูบ นนี้ สถานที่ ทั้งหมดจึงเป น บรรยากาศแบบเงียบเรียบสงบตามแบบฉบั บสํ านั กปฎิบัติธรรมของ
นั ก บวช โดยมี จุ ด เด น ที่ มี พ ระแม ม ารี ดํ า (Black Madonna หรื อ The Virgin of Montserrat) ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
ประดิษฐานอยู ซึ่งชาวสเปนซึ่งนับถือศาสนาคริสตคาทอลิคสวนใหญเขามีความเชื่อวาภูเขานี้เปนสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์

17.00 น.
18.00 น.
ค่ํา

นําทานกลับสูท าเทียบเรือบารเซโลนา
เรือเดินทางออกจากทาเรือบารเซโลนา เพื่อมุงหนาสูทาเทียบเรือมารกเซย
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

12 เม.ย. 2562 มารกเซย – ชอปปง - ซาลง เดอ โพรวองซ
เชา
08.00 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
เรือจอดเทียบทา ณ ทาเทียบเรือมารกเซย (โพรวองซ) ประเทศฝรั่งเศส
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นําทานเดินทางสู McArthur Glen Outlet Provence อิสระใหทานไดชอปปงตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกซื้อ
สิ น ค าแ ล ะ เสื้ อ ผ าแ บ ร น ด เน ม ทั้ ง ARMANI, CALVIN KLEIN, COACH, FURLA, GUESS, BOSS,
MICHAEL KORS, NIKE, POLP RALPH LAUREN, PUMA และอื่นๆอีกมากมาย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บาย

นําทานเดินทางสู ซาลง เดอ โพรวองซ (Salon de provence) เมืองเกาแกอีกเมืองหนึ่งของโพรงวองซ ซึ่งตั้งอยู
ระหวางเมืองมารกเซย และเมืองเอ็กซอองโพรวองซ นําทานเดินชมเมืองเกาซึ่งยังคงกลิ่นอายของอารายธรรม
ยุคศตวรรษที่ 17 ไดเปนอยางดี เริ่มจากจัตุรัส Crousillat (Place Crousillat) ตอไปยังศาลาวาการประจําเมือง
(City Hall) และผานชมบานของนอสตราดามุส (ปจจุบันเปดเปนพิพิธภัณฑประวัติศาสตร) หรือ มีแชล เดอ
นอสทรดาม (Michel de Nostredam) นักโหราศาสตรชื่อดังของโลก ผูซึ่งใชชีวิตในบั้นปลาย ณ เมืองนี้กวา 19
ปกอนสิ้นชีวิตลง จากนั้นนําทานเขาชม Chateau de l'Emperi ปอมปราการกึ่งปราสาทยุคศตวรรษที่ 9 ซึ่งอดีต
เปนที่พํานักของขุนนางประจําเมืองหรือผูครองเมือง ไมวาจะเปน อารคบิชอปแหง Arles รวมถึงจักรพรรดิ
โรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ไดเวลานําทานเดินทางกลับสูเมืองมารกเซย

17.00 น.
18.00 น.
ค่ํา

นําทานเดินทางสูทาเทียบเรือมารกเซย
เรือออกเดินทางจากทาเทียบเรือมารกเซย มุงหนาสูทาเทียบเรือเจนัว
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

13 เม.ย. 2562 เจนัว – ปอรโตฟโน
เชา
08.00 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 จากนั้นนําทานชมความยิ่งใหญของ ปราสาทและปอมปราการ
Castello Brown ซึ่งสรางมาตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 16 ในอดีตเคยใชเปนปอมปราการปองกันขาศึก แตปจจุบัน
เปนพิพิธภัณฑ และยังปนจุดชมวิวที่สวยงามอีกแหงของเมืองอีกดวย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น
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บาย

16.00 น.
17.00 น.
ค่ํา

นําทานเดินทางกลับสูเมืองเจนัว นําทานแวะถายรูปกับ อนุสาวรียของคริสโตเฟอร โคลัมบัส นักเดินเรือชื่อดัง
กองโลก และเปนชาวยุโรป คนแรกที่คนพบทวีปอเมริกา ซึ่งถือกําเนิด ณ เมืองเจนัวแหงนี้ นําทานชมบริเวณ
อาวเจนัว อันเปนทาเทียบเรือสําราญ เรือยอชทหรู เรือใบสีขาวละลานตา และยังคงมีเรือโบราณจําลองขนาด
ยักษ สลักเสลาดวยรูปปนอันวิจิตรคลายย้ําเตือนใหระลึกถึงความสําเร็จอันยิ่งใหญของชาวเมืองเจนัวคนนี้ นํา
ชมประภาคาร 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
นําทานเดินทางสู ทาเรือเจนัว
เรือออกเดินทางจากทาเทียบเรือเจนัว เพื่อมุงหนาสูทาเรือซิวิตาแวคเซีย ประเทศอิตาลี
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
วันนีจ้ ะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ใหทา นไดแตงตัวสวยงามรวมงานเลี้ยงในค่ําคืนนี้
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

หมายเหตุ กอนเรือกลับเทียบทาในค่ําวันนี้ทานจะไดรับปายผูกกระเปาสีตางๆ ซึ่งเปนตัวกําหนดลําดับการนํากระเปาลง
จากเรือ ทานจะตองจัดกระเปาใบใหญวางไวหนาหอง โดยแยกขาวของเครื่องใชที่จําเปนไวในกระเปาเดินทาง
ใบเล็ก เพราะเจาหนาที่ของเรือจะมาเก็บกระเปาใบใหญของทานไปตั้งแตกลางดึก และบัญชีคาใชจายตางๆ จะ
ถูกสงมาใหทานตรวจเช็คกอนทําการชําระในวันรุงขึ้น สําหรับทานที่ตองการชําระผานบัตรเครดิต ทางบริษัท
เรือจะชารจคาใชจายผานบัตรเครดิตที่ทานไดใหหมายเลขไวในวันที่ทานเช็คอินโดยอัตโนมัติ
14 เม.ย. 2562 ซิวิคตาเวคเคีย - โรม
เชา
08.00 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
เรือเทียบทา ณ ทาเทียบเรือ ชิวิคตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี
นําทานเดินทางสูกรุงโรม (Rome) เมืองหลวงอันยิ่งใหญของจักรวรรดิโรมันซึ่งมีอายุเกาแกกวา 2,000 ป
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นําทานชม น้ําพุเทรวี่ (The Trevi Fountain) น้ําพุ ที่เหลานักทองเที่ยวนิยมมาโยนเหรียญอธิษฐานเพื่อใหได
กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง จากนั้นนําทานสูยาน บันไดสเปน (Spanish Step) แหลงนัดพบของชาวโรมและ
นักทองเที่ยวทั่วโลก เปนจัตุรัสที่มีอาคารสวยงามและจําหนายสินคาแบรนดเนมตางๆ อิสระใหทานชอปปง
สินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Prada, Dior, Chanel และอื่นๆอีกมากมาย หรือจะเลือกเก็บภาพ
บรรยากาศใจกลางเมืองบริเวณ บันไดสเปน ใหทานสัมผัสบรรยากาศเมืองหลวงของอิตาลี อิสระใหทาน
ชอปปงแบบเต็มอิ่ม
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บาย

นําทานเขาชมพิพิธภัณฑโดเรียพามพิลิช (Palazzo Doria Pamphilj Gallery) สวนหนึ่งของพระราชวังพามพิลิช
(Palazzo Pamphilj) หนึ่งในพระราชวังแหงกรุงโรม ซึ่งตั้งอยูบริเวณจัตุรัสปอาซซาโนวานา (Piazza Novana)
พระราชวังนี้ถูกสรางขึ้นชวง ค.ศ.1644-1650 จากนั้นถูกใชเปนที่พํานักของทานทูตแหงประเทศบราซิลเมื่อชวง
ค.ศ.1920 จนกระทั่งปจจุบัน นําทานชม งานจัดแสดงศิลปะภายในพิพิธภัณฑซึ่งเปนคอลเลคชั่นที่หาดูไดยาก
ตอดวย The Apartment สถานที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเปนที่พํานักของเจาชาย โดเรีย พามพิลิช ในชวงกลางศตวรรษที่
17 ซึ่งภายในตกแตงไวอยางเรียบหรูตามสไตลอิตาเลี่ยน อิสระใหทานชมภายในพิพิธภัณฑ

16.30 น.
19.45 น.

นําทานเดินทางสูสนามบินฟูมิชิโน (FCO) เพื่อเชคอินและทํา Tax Refund
ออกเดินทางจากสนามบินฟูมิชิโน สู สนามบินอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK1864 (ใชเวลาบินประมาณ 2.50
ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผอน บนเครื่องบิน
เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่อง

23.25 น.

15 เม.ย. 2562 กรุงเทพมหานคร
01.25 น.
15.00 น.

ออกเดินทางสูก รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 68 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ
อาหารค่ํา และ อาหารเชา
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
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10 วัน ลองเรือทะเลเมดิเตอรเรเนียน
MSC MERAVIGLIA (เอ็มเอสซี เมอรราวิเกีย)
เรือสําราญใหญที่สุดของยุโรป
โรม – ปาแลรโม – วัลเลตตา (มอลตา) – บารเซโลนา – มารกเซย – เจนัว – ปอรโตฟโน – โรม
อัตราคาบริการ

6-15 เม.ย. 62

ราคาผูใหญ (พักหองคู INSIDE) ทานละ

85,000

อัพเกรดเปนหองพักแบบมีระเบียงทะเล (พักหองคู Sea-View Balcony) ทานละ

11,000

พักเดีย่ วเพิ่ม ทานละ (คิดที่หอ งพักแบบ INSIDE ซึ่งเปนราคาเริ่ม)

25,000

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)

80,000

เด็กทารก อายุไมเกิน 2 ป (นับอายุจนถึงวันเดินทางกลับ)

29,000

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ (ราคายืนยันไดก็ตอเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น)
ไมเอาตั๋วเครื่องบินหักคาใชจา ย (ผูใหญ) (BKK-IST-FCO-IST-BKK)
กรณีมีวีซาแลวหรือไมตองยืน่ วีซา หักคาใชจาย

85,000-110,000
24,000
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
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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 หักคาใชจา ยเต็มจํานวน
* ยกเลิก นอยกวา 7 วัน ลวงหนากอนเดินทาง หักคาใชจายเต็มจํานวน
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร หลังไดทําการยื่นวีซาเรียบรอยแลว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนําเลมพาสปอรตไปยกเลิกวีซาใน
ทุกกรณี ไมวาคาใชจายในการยื่นวีซาจะรวมหรือแยกจากรายการทัวรก็ตาม***

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
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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
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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 บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายใหทานได
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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)
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โดย ไมตองระบุวัน และประเทศที่เดินทาง
- กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ : ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผูประกอบกิจการ
- กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยที่มชี ื่อผูเปนเจาของรานคา
- กรณีที่เปนพนักงานบริษัทฯ : 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
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(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
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แบบฟอรมการสํารองที่นั่ง
10 วัน ลองเรือทะเลเมดิเตอรเรเนียน
MSC MERAVIGLIA (เอ็มเอสซี เมอรราวิเกีย)
เรือสําราญใหญที่สุดของยุโรป
โรม – ปาแลรโม – วัลเลตตา (มอลตา) – บารเซโลนา – มารกเซย – เจนัว – ปอรโตฟโน – โรม

6 – 15 เมษายน 2562

ราคาทัวร 85,000 บาท
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

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..........................................................

