10 วัน ล่ องเรือทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน
MSC MERAVIGLIA (เอ็มเอสซี เมอร์ ราวิเกีย)
เรือสาราญใหญ่ ทสี่ ุ ดของยุโรป ปี 2017
มิลาน – ปาเวีย – เจนัว – โรม – ปาแลร์ โม (ซิซิล)ี – วัลเลตตา (มอลต้ า) – เมดิน่า – บาร์ เซโลนา – ซาลง เดอโพรวองซ์

***โปรโมชั่น...สายการบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ ส (TK)***

7 - 16 เมษายน 2561
(บินเข้ า – ออก มิลาน - MXP)
เริ่มต้ นที่….

89,900 บาท

(พิเศษ!! ราคานีร้ วมทัวร์ พาเที่ยวทุกประเทศ ไม่ รวมค่าวีซ่าเชงเก้น)
ขอสงวนสิ ทธิ์หากเรือมีการปรับเปลีย่ นท่ าเทียบเรือ ซึ่งทางทัวร์ จะทาการแจ้ งให้ ลูกค้ าทราบล่ วงหน้ าต่ อไป

MSC MERAVIGLIA (เอ็มเอสซี เมอร์ ราวิเกีย)
เรือมีขนาด 167,600 ตัน จุผู้โดยสารได้ กว่ า 5,700 คน มีท้งั หมด 18 ชั้น

เส้ นทางเดินเรือ MSC MERAVIGLIA

10 วัน ล่ องเรือทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน
MSC MERAVIGLIA (เอ็มเอสซี เมอร์ ราวิเกีย)
มิลาน – ปาเวีย – เจนัว – โรม – ปาแลร์ โม (ซิซิล)ี – วัลเลตตา (มอลต้ า) – เมดิน่า – บาร์ เซโลนา – ซาลง เดอโพรวองซ์
7 เมษายน 2561
18.30 น.
21.30 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์ เชคอิน S (แถว S 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคาร
ผูโ้ ดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชัว่ โมง) เพลิดเพลิน
กับภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวสี ่ วนตัวทุกที่นงั่ และสายการบินมีบริ การ อาหารค่าและอาหารเช้า

8 เมษายน 2561
04.00 น.
07.35 น.
09.35 น.

กลางวัน

กรุ งเทพมหานคร

อิสตันบูล - มิลาน – ปาเวีย - เจนัว

เดินทางถึงกรุ งอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเที่ยวบินเป็ น TK 1873 อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าปลอด
ภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย
ออกเดินทางจากอิสตันบูล สู่ สนามบินมิลาน ประเทศอิตาลี (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินมิลาน ประเทศอิตาลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปาเวีย หรื อ ปาวีอา (Pavia) (ระยะทาง 89 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็ นเมือง
ขนาดเล็กและมีความเงียบสงบ อยูท่ างตอนใต้-ตะวันตกของแคว้นลอมบาร์ ดี ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี
จากนั้นนาท่านชม มหาวิหารแห่งปาเวีย (Pavia Cathedral) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญอีกแห่ งของเมืองปา
เวีย โดยมหาวิหารนี้ ถูกสร้ างขึ้ นในปี ค.ศ. 1488 ใช้ระยะเวลาสร้ างยาวนานกว่า 400 ปี ซึ่ งถูกออกแบบโดย
สถาปนิกและศิลปิ นมากมายหลายคน รวมถึง ลีโอนาโด้ ดาวินชี่ ศิลปิ นชื่ อดังผูล้ ่วงลับ ซึ่ งเคยมาเยี่ยมเยือนเมื่อ
ครั้งมหาวิหารแห่งนี้เริ่ มต้นก่อนสร้างช่วงแรก ลักษณะโดดเด่นของ มหาวิหารแห่ งนี้ จะมีโดมกลางขนาดใหญ่ ที่
สร้างขึ้นในรู ปทรงแปดเหลี่ยม ซึ่งมีความสู ง ประมาณ 97 เมตร

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเจนัว (Genoa) (ระยะทาง 132 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) หนึ่งในเมืองท่าสาคัญ
ของประเทศอิตาลี นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ อนุสาวรี ยข์ องคริ สโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรื อชื่ อดังก้องโลก และ
เป็ นชาวยุโรป คนแรกที่คน้ พบทวีปอเมริ กา ซึ่ งถือกาเนิด ณ เมืองเจนัวแห่งนี้

15.00 น.
18.00 น.

นาท่านเชคอินขึ้นเรื อสาราญ MSC Meraviglia
เรื อสาราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรื อเจนัว มุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรื อชิวคิ ตาเวคเคีย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

9 เมษายน 2561

ซิวคิ ตาเวคเคีย - โรม

เช้า
08.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อ ชิวคิ ตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งโรม (Rome) เมืองหลวงอันยิง่ ใหญ่ของจักรวรรดิโรมันซึ่ งมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี
นา
ท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์โดเรี ยพามพิลิช (Palazzo Doria Pamphilj Gallery) ส่ วนหนึ่ งของพระราชวังพามพิลิช
(Palazzo Pamphilj) หนึ่ งในพระราชวังแห่ งกรุ งโรม ซึ่ งตั้งอยู่บริ เวณจัตุรัสปิ อาซซ่ าโนวาน่า (Piazza Novana)
พระราชวังนี้ถูกสร้างขึ้นช่วง ค.ศ.1644-1650 จากนั้นถูกใช้เป็ นที่พานักของท่านทูตแห่ งประเทศบราซิ ลเมื่อช่วง
ค.ศ.1920 จนกระทัง่ ปั จจุบนั นาท่านชม งานจัดแสดงศิลปะภายในพิพิธภัณฑ์ซ่ ึ งเป็ นคอลเลคชัน่ ที่หาดูได้ยาก ต่อ
ด้วย The Apartment สถานที่ซ่ ึ งครั้งหนึ่ งเคยเป็ นที่พานักของเจ้าชาย โดเรี ย พามพิลิช ในช่วงกลางศตวรรษที่ 17
ซึ่ งภายในตกแต่งไว้อย่างเรี ยบหรู ตามสไตล์อิตาเลี่ยน อิสระให้ท่านชมภายในพิพิธภัณฑ์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านชม น้ าพุเทรวี่ (The Trevi Fountain) น้ าพุที่เหล่านักท่องเที่ยวนิ ยมมาโยนเหรี ยญอธิ ษฐานเพื่อให้ได้
กลับมาเยือนกรุ งโรมอีกครั้ง จากนั้นนาท่านสู่ ย่าน บันไดสเปน (Spanish Step) แหล่งนัดพบของชาวโรมและ
นักท่องเที่ ยวทัว่ โลก เป็ นจัตุรัสที่ มีอาคารสวยงามและจาหน่ ายสิ นค้าแบรนด์เนมต่างๆ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง
สิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Prada, Dior, Chanel และอื่นๆอีกมากมาย หรื อจะเลือกเก็บภาพ
บรรยากาศใจกลางเมื องบริ เวณ บันไดสเปน ให้ท่ า นสั มผัส บรรยากาศเมื องหลวงของอิ ตาลี อิ ส ระให้ท่ า น
ช้อปปิ้ งแบบเต็มอิ่ม

16.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อชิวคิ ตาเวคเคีย

18.00 น.

เรื อสาราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรื อชิวคิ ตาเวคเคีย มุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรื อ ปาร์ แลโม่

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

10 เมษายน 2561

ปาร์ แลโม่ (เกาะซิซิลี ประเทศอิตาลี)

เช้า
10.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อจอดเทียบท่าที่ เมืองปาร์ แลโม่ (เกาะซิ ซิลี ประเทศอิตาลี) เมืองหลวงของแคว้นปกครองตนเองซิ ซิลี ซึ่ งเป็ น
เกาะใหญ่ปลายรองเท้าบู๊ตของอิตาลี มีประวัติต่อเนื่ องยาวนานกว่า 4,000 ปี เป็ นจุดยุทธศาสตร์ สาคัญแห่ งหนึ่ ง
ของยุโรปจึ งตกเป็ นเป้ าหมายของการยึดครองจากชนชาติ ที่มีอานาจเข้มแข็งในช่ วงเวลาต่างๆเริ่ มตั้งแต่กรี ก
โรมัน คาร์ เทธ อาหรับ นอร์ มงั เยอรมัน ฝรั่งเศส และสเปน แต่ละชาติผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาปกครอง
ดินแดนนี้ ขณะเดียวกันก็ได้นาเอาศิลปวัฒนธรรมของตนเข้ามาด้วย เกาะนี้ จึงมีสถาปั ตยกรรมและวัฒนธรรมที่
หลากหลายผสมผสานกันหากแต่ลงตัว นอกจากนี้ ยงั อุดมไปด้วยความงามทางธรรมชาติ ของทั้งชายหาด ทะเล
และภูเขาไฟ ด้วยความที่อยูห่ ่างไกลออกมาจะสามารถสัมผัสได้ถึงความเป็ นอิตาเลียนดั้งเดิม อย่างที่
หา
ไม่พบอีกแล้วตามเมืองใหญ่ในอิตาลีภาคพื้นทวีป นาท่านเข้าชมมหาวิหารมอนเรอาเล (Monreale Duomo) ที่
ได้รับการยกย่องว่าเป็ นสุ ดยอดสถาปั ตยกรรมไบเซนไทน์แห่ งหนึ่ งของโลก สร้ างขึ้นโดยกษัตริ ยว์ ิลเลี่ ยมที่ 2
ผูป้ กครองดินแดนซิ ซิลี ในช่วงปี ค.ศ. 1060 ภายในวิหารท่านจะได้พบกับความอลังการของโมเสกทอง ซึ่ งว่ากัน
ว่าใช้ทองในการประดับประดาทั้งหมด 2,200 กก.เลยทีเดียว นับเป็ นโบสถ์โมเสกที่ใหญ่อนั ดับ 2 ของโลก รอง
จากโบสถ์เซนต์โซเฟี ยที่ตุรกี และที่น่าอัศจรรย์คือ โมเสกที่เห็นทั้งหมดนี้ ใช้เวลาสร้างแค่ 8 ปี เท่านั้น จากนั้นนา
ท่านถ่ายรู ปกับ Palazzo dei Normanni อดีตราชวังของกษัตริ ยน์ อร์ แมน ปั จจุบนั ใช้เป็ นสภาท้องถิ่นประจาเมือง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านแวะถ่ายรู ป Cappella Palatina โบสถ์ส่วนพระองค์ของกษัตริ ยโ์ รเจอร์ ที่ 2 พระราชาซึ่ งเคยได้ชื่อว่ามี
ฐานะล่ าซาที่สุดในยุโรป โดยโบสถ์น้ ี ยงั ถือเป็ นต้นแบบของวิหาร Monreale ที่สร้างขึ้นในอีก 40 ปี ให้หลังด้วย
หลังคาโดมประดับด้วยโมเสกทองรู ปพระเยซู และเทวดาทั้งแปด นาท่านชม น้ าพุ Fontana della Vergogna น้ าพุ
แกะสลักสไตล์ไฮเรเนอซองส์ ซ่ ึ งสั่งทาจากเมืองฟลอเรนซ์ หลังจากนั้นแวะถ่ายรู ปกับ โบสถ์
La
Matorana โบสถ์สไตล์ไบเซนไทน์ประดับประดาด้วยโมเสกทอง แต่บริ เวณทางเข้าเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบ

16.00 น.
17.00 น.
ค่า

บาร็ อค และแวะถ่ายรู ปกับ โบสถ์ San Cataldo โบสถ์ซ่ ึ งสร้ างขึ้นในสมัยปี ค.ศ. 1160 แต่การก่อสร้ างก็ตอ้ ง
หยุดชะงักลงเมื่อผูล้ งทุนทรัพย์ เสี ยชีวติ ลง จึงมีสภาพเปลือยเปล่าดูคลาสสิ กตามสไตล์โบสถ์ทอ้ งถิ่น
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อปาร์ แลโม่
เรื อเดินทางออกจากท่าเรื อปาร์ แลโม่ เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อวัลเลตตา ประเทศมอลต้า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

11 เมษายน 2561

วัลเลตตา - เมดิน่า (ประเทศมอลต้ า)

เช้า
10.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อเมืองวัลเลตตา ประเทศมอลต้า
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองเมดิน่า (Mdina) เมืองยอดเขาที่น่าหลงใหล เป็ นเมืองที่มีถนนคนเดินปราศจากรถยนต์
และอาคารหิ นทรายที่สวยงามเก่าแก่ นาท่านถ่ายรู ปวิหารเซนต์ปอล (Cathedral of Saint Paul ) ซึ่ งเป็ นอาคาร
บาโร๊ กอันงดงามที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวลอเรนโซกาฟ่ าชาวมอลต้า วิหารแห่ งนี้ มีสัญลักษณ์มาดอนน่าอัน
ทรงคุ ณ ค่ า ในศตวรรษที่ 12 และผลงานศิ ล ปะที่ มี ชื่ อ เสี ย งโดยจิ ต รกรชาวมอลต้ า ชื่ อ ดัง Mattia Preti
แวะถ่ายรู ปพระราชวัง Palazzo Santa Sofia พระราชวังอันเก่าแก่อนั ยิ่งใหญ่ เป็ นอาคารสมัยกลางที่ได้รับการ
เก็บรักษาไว้อย่างดี ผ่านชม Palazzo Vilhena เป็ นอนุ สาวรี ยท์ ี่งดงามซึ่ งรวบรวมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
ธรรมชาติของมอลต้าพร้ อมด้วยการจัดแสดงผลงานทางธรณี วิทยาที่ โดดเด่ นรวมทั้งฟอสซิ ลแมลงและสัตว์
ต่างๆ ผ่านชม Palazzo Falson เป็ นพระราชวังสมัยศตวรรษที่ 13 ที่เป็ นของตระกูลขุนนางชาวมอลต้า ปั จจุบนั
เป็ นพิพิธภัณฑ์ Palazzo Falson ได้รับการตกแต่งอย่างประณี ตในสไตล์ด้ งั เดิมและมีงานศิลปะและของสะสม
โบราณวัตถุที่ยอดเยีย่ ม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดิ นทางกลับสู่ เมืองวัลเลตตา เมืองหลวงของประเทศมอลต้า ซึ่ งเป็ นประเทศที่เป็ นเกาะขนาดเล็กสอง
เกาะในทะเลเมดิ เตอร์ เรเนี ยน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของยุโรปถัดลงมาจากตอนใต้ของอิตาลี นับเป็ นประเทศที่ มี
ประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานแห่ งหนึ่ งในยุโรป มีผมู ้ าครอบครองและถูกแย่งชิ งนับครั้งไม่ถว้ นในอดีต นาท่านชม
เมืองหลวงของสาธารณรัฐมอลต้า ซึ่งได้ต้ งั ชื่อเมืองตามชื่อของ Jean Parisot De La Valetta ผูซ้ ่ ึ งสามารถป้ องกัน
การรุ กรานเกาะมอลต้า จากออตโตมานในปี 1565 เมื องวัล เลตตาได้รับการขึ้ นทะเบี ยนเป็ นมรดกโลกจาก
องค์การยูเนสโกในปี 1980 นาท่านชมบรรยากาศบริ เวณอ่าว Grand Harbor จัดได้วา่ เป็ นท่าเรื อธรรมชาติบน
เกาะมอลต้า เป็ นท่าเรื อที่สร้างและใช้งานมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีอู่ต่อเรื อ โรงเก็บสิ นค้า และป้ อมปราการขนาด
ใหญ่ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพบริ เวณท่าเรื อ Grand Harbor ซึ่ งเรี ยกได้วา่ เป็ นจุดชมวิวที่สวยและขึ้นชื่ อแห่ งหนึ่ ง

ของมอลต้า ได้เวลานาท่านชม สวนบารัคคา (Barracca Garden) สวนสวยที่ครั้งหนึ่ งเคยเป็ นสถานที่ส่วนบุคคล
แต่ภายหลังได้เปิ ดให้สาธารณชนเข้าชมในปี 1824 ภายในสวนประกอบไปด้วย Upper Barracca และ Lower
Barracca ในส่ วน Upper นั้นได้สร้างขึ้นในปี 1661 โดยอัศวินชาวอิตาเลียน จากบริ เวณสวนจะเห็นวิวของอ่าว
แกรนด์ฮาร์ เบอร์ ได้ชดั เจน จากนั้น ชม Auberge De Castille อาคารที่มีความสง่างามและใหญ่โตที่สุดแห่ งหนึ่ ง
ในเมืองวัลเลตตา ตั้งอยู่บนจุดที่สูงที่สุดของคาบสมุทรซึ่ งถูกออกแบบให้เป็ นสถานที่หรู หราที่สุด ปั จจุบนั ใช้
เป็ นที่พานักของนายกรัฐมนตรี ของประเทศสาธารณรัฐมอลต้า สร้ างขึ้นครั้งแรกในปี 1574 โดยสถาปนิ กชาว
มอลต้าชื่อ GIROLAMO CASSAR และมีการสร้างบูรณะใหม่อีกครั้งในปี 1741
17.00 น.
18.00 น.
ค่า

นาท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อเมืองวัลเลตตา
เรื อออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อวัลเลตตา เพื่อมุ่งหน้าสู่ กรุ งบาร์เซโลนา ประเทศสเปน
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

12 เมษายน 2561

At Sea

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสาราญหรู ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลื อกรับประทานอาหารหรื อนัง่ เล่นในคลับ
เลาจน์ หรื อทากิจกรรมที่มีภายในเรื อสาราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่วา่ จะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้าปลอด
ภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนาการอื่ นๆอี กมากมาย กิ จกรรมความบันเทิ งอันหลากหลายที่ ท่าน
สามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสาราญ เช่น
Public Room
:บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์ เนต
Entertainment
:ชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อมีจดั แสดงหรื อจะเลือกนัง่ เล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ ต่างๆหลากหลาย
Sport and Activities :สระว่ายน้ า สปอร์ทคอร์ท ฟิ ตเนต มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness :ห้องสปา ห้องสตรี ม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

13 เมษายน 2561

บาร์ เซโลนา

เช้า
09.00 น.
10.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อ บาร์เซโลนา ประเทศสเปน
นาท่านเข้าชมสวนสาธารณะกูเอล” (Guell park) ที่เชิงเขาคาร์ เมล อันเป็ นผลงานในปี ค.ศ. 1900 ของ “เกาดี้ ”
ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกของยูเนสโกในปี 2005 ซึ่ งใช้เวลาออกแบบ ตกแต่ง และเนรมิตร ความ
ยิง่ ใหญ่ของจินตนาการที่นามาประยุกต์กบั ธรรมชาติ อย่างยาวนานถึง 14 ปี เพลิดเพลินกับจุดชมวิวบน “ระเบียง
นัง่ เล่น” (Serpentine bench) ที่ประดับตกแต่งลวดลายด้วยเครื่ องกระเบื้องโมเสกนับล้านชิ้น เป็ นสวนลอยฟ้ าที่มี
“เสาโดริ ก” รองรับอย่างสวยงาม ชมปาฏิมากรรม “มังกรโมเสก” Mosaic dragon ไต่คลานบนบันไดน้ าพุ อัน
เป็ นขวัญใจของนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านถ่ายรู ปกับมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่ งสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่สูงใหญ่ถึง 170
เมตร ออกแบบก่อสร้ างอย่างสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 เป็ นผลงานชั้นยอดที่ แสดงถึ งอัจฉริ ยภาพ
ของ อันโตนี เกาดี้ สถาปนิ กผูเ้ ลื่องชื่ อ มหาวิหารแห่ งนี้ ตั้งอยูบ่ นถนน Carrer de Mallorca งานชิ้นนี้ มีความ
แปลกตาจากงาน ชิ้นอื่นของเกาดี้ ตรงสี สันอันเรี ยบนิ่ งแบบโทนสี ธรรมชาติให้ความรู ้สึกที่สงบผ่อนคลายและ
เยือกเย็น เพราะความที่เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ และยังคงรายละเอียดไว้อย่างดี ดูจากลวดลายสลักเสลาที่ดา้ นนอก
ตัวโบสถ์และภายในแสดงให้เห็ นถึ งแรงศรั ทธาในศาสนาอย่างท่วมท้น สมเป็ นงานชิ้ นสุ ดท้ายที่ เขาอุทิศตน
ให้กบั ศาสนจักร ปั จจุ บนั มหาวิหารแห่ งนี้ ยงั คงดาเนิ นการก่ อสร้ างและคาดว่าจะแล้วเสร็ จสมบูรณ์ ในปี ค.ศ.
2026 อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพความยิง่ ใหญ่ของมหาวิหารแห่ งนี้ ได้เวลานาท่านสู่ ถนนช้อปปิ้ งสายใหญ่ของ
บาร์ เซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ย่านที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของบาร์ เซโลนาแหล่งท่องเที่ยวอันเป็ นที่ชื่นชอบ
ของคนทุกวัย ถนนสายเล็กๆ ที่มีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ ห์น่าประทับใจทั้งกลางวันและ
กลางคืน อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าและเสื้ อผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M,
ZARA, BENETON, TOPSHOP หรื อจะช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมชั้นนาซึ่ งมีร้าน ตั้งอยูต่ ลอดแนวถนน Passeig
de gracia ท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าอาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอื่นๆ

17.00 น.
18.00 น.
ค่า

นาท่านกลับสู่ ท่าเทียบเรื อบาร์ เซโลนา
เรื อเดินทางออกจากท่าเรื อบาร์เซโลนา เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรื อมาร์กเซย์
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

14 เมษายน 2561

มาร์ กเซย์ - ซาลง เดอ โพรวองซ์

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อมาร์กเซย์ (โพรวองซ์) ประเทศฝรั่งเศส
นาท่านเดินทางสู่ ซาลง เดอ โพรวองซ์ (Salon de provence) (ระยะทาง 51 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)
เมืองเก่าแก่อีกเมืองหนึ่ งของโพรงวองซ์ ซึ่ งตั้งอยูร่ ะหว่างเมืองมาร์ กเซย์ และเมืองเอ็กซ์อองโพรวองซ์ นาท่าน
เดินชมเมืองเก่าซึ่ งยังคงกลิ่นอายของอารายธรรมยุคศตวรรษที่ 17 ได้เป็ นอย่างดี เริ่ มจากจัตุรัส Crousillat (Place
Crousillat) ต่อไปยังศาลาว่าการประจาเมือง (City Hall) และผ่านชมบ้านของนอสตราดามุส (ปั จจุบนั เปิ ดเป็ น
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์) หรื อ มีแชล เดอ นอสทร์ ดาม (Michel de Nostredam) นักโหราศาสตร์ ชื่อดังของโลก
ผูซ้ ่ ึ งใช้ชีวิตในบั้นปลาย ณ เมืองนี้ กว่า 19 ปี ก่อนสิ้ นชี วิตลง จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ปกับ Chateau de l'Emperi
ป้ อมปราการกึ่ งปราสาทยุคศตวรรษที่ 9 ซึ่ งอดีตเป็ นที่พานักของขุนนางประจาเมืองหรื อผูค้ รองเมือง ไม่ว่าจะ
เป็ น อาร์ คบิชอปแห่ ง Arles รวมถึงจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่ เมือง
มาร์กเซย์ (ระยะทาง 51 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเข้าชมโบสถ์นอเทรอดาม เดอลาการ์ ด (Basilique Notre-Dame de la Garde) ที่ต้ งั อยูบ่ นยอดเขา โบสถ์
แห่งนี้สร้างขึ้นอย่างงดงามด้วยรู ปแบบสถาปั ตยกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ โดยมีรูปพระแม่มารี เป็ นองค์ประธาน เล่า
กันว่าในสมัยก่อนคนแถบนี้ มกั มาขอพรกับพระนางเพื่อให้การเดินเรื อปลอดภัย และเมื่อเดินเรื อปลอดภัย กลับ
มาแล้วก็มกั จะนาเอาเครื่ องแขวนมาเป็ นของแก้บน แต่เมื่อเวลาผ่านไปทางเทศบาลเมืองได้ปรับปรุ งให้สถานที่
แห่ งนี้ เป็ นอนุ สรณ์ สถานอันศักดิ์สิทธิ์ และกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงของเมืองมาร์ กเซย์ จากนั้นนา
ท่านชมบริ เวณท่าเรื อ Le Vieux Port เป็ นท่าเรื อเก่าแก่ของเมืองมาร์ กเซย์ บริ เวณท่าเรื อแห่ งนี้ เป็ นที่รู้จกั กันใน
นามประตูสู่เมดิเตอร์ เรเนี ยน สมัยโบราณก็ยงั เคยเป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สาคัญในการค้าขายระหว่างประเทศ
แถบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์ เรเนียนและประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศส

16.00 น.
17.00 น.
ค่า

นาท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อมาร์กเซย์
เรื อออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อมาร์ กเซย์ มุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรื อเจนัว
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
วันนี้จะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ให้ท่านได้แต่งตัวสวยงามร่ วมงานเลี้ยงในค่าคืนนี้
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

หมายเหตุ

ก่อนเรื อกลับเทียบท่าในค่าวันนี้ท่านจะได้รับป้ ายผูกกระเป๋ าสี ต่างๆ ซึ่ งเป็ นตัวกาหนดลาดับการนากระเป๋ าลง
จากเรื อ ท่านจะต้องจัดกระเป๋ าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่ องใช้ที่จาเป็ นไว้ในกระเป๋ าเดินทาง
ใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรื อจะมาเก็บกระเป๋ าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชี ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะ
ถูกส่ งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทาการชาระในวันรุ่ งขึ้น สาหรับท่านที่ตอ้ งการชาระผ่านบัตรเครดิต ทางบริ ษทั
เรื อจะชาร์ จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

15 เมษายน 2561

เจนัว - มิลาน

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อจอดเทียบท่าที่ท่าเรื อเจนัว (อิตาลี)
นาท่านเดินทางสู่ หนึ่งในช้อปปิ้ งเอาท์เลทขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป SERRAVALLE Shopping Outlet ซึ่งตั้งอยู่
ใกล้เมืองมิลาน สถานที่รวมสิ นค้าแฟชัน่ แบรนด์เนมจากหลากหลายเมือง และจากดีไซเนอร์ ช้ นั นาระดับแถว
หน้าของอิตาลี มีร้านค้าแฟชัน่ และสิ นค้าต่างๆกว่า 180 ร้าน ทั้ง Versace, Dolce & Gabbana, Prada, Roberto
Cavalli, Bulgari, Trussardi, Calvin Klein, Guess, Etro, Nike, Mariella Burani, Swarovski และอื่นๆอีกมากมาย
โดยสิ นค้าแฟชัน่ จะลดราคาตั้งแต่ 30% - 70% ตลอดปี อิสระให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านถ่ายรู ปกับมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรื อที่เรี ยกว่าดูโอโม่ (Duomo) เป็ นมหาวิหารที่ใหญ่เป็ นอับดับสอง
รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรุ งวาติกนั (เป็ นมหาวิหารแบบโกธิ คและใหญ่เป็ นอันดับสามของยุโรป)
สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1386 แล้วเสร็ จในปี ค.ศ.1813 ด้านนอกเป็ นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีชื่อเรี ยกว่า "มหาวิหาร
เม่น" มีรูปสลักหิ นอ่อนจากยุคต่างๆ ประดับอยูก่ ว่าสามพันรู ป บนยอดของมหาวิหารมีรูปปั้ นทองขนาด 4 เมตร
ของพระแม่มาดอนน่า

16.30 น.
19.55 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินมิลาน (MXP) เพื่อเชคอินและทา Tax Refund
ออกเดินทางจากสนามบินมิลาน สู่ สนามบินอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK1876 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.50
ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหาร เครื่ องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่ องบิน
เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่ อง

23.45 น.

16 เมษายน 2561
01.25 น.
14.50 น.

กรุ งเทพมหานคร

ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 68 สายการบินฯ มีบริ การอาหาร 2 รอบ คือ
อาหารค่า และ อาหารเช้า
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน
MSC MERAVIGLIA (เอ็มเอสซี เมอร์ ราวิเกีย)
เรือสาราญใหญ่ ทสี่ ุ ดของยุโรป ปี 2017
มิลาน – ปาเวีย – เจนัว – โรม – ปาแลร์ โม (ซิซิล)ี – วัลเลตตา (มอลต้ า) – เมดิน่า – บาร์ เซโลนา – ซาลง เดอโพรวองซ์

อัตราค่ าบริการ

7 – 16 เม.ย. 2561

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้ องคู่ INSIDE) ท่านละ

89,900

อัพเกรดเป็ นห้องพักแบบมีหน้าต่าง (พักห้ องคู่ Ocean View) ท่านละ มีเพียง 3 ห้องเท่านั้น

8,000

อัพเกรดเป็ นห้องพักแบบมีระเบียงทะเล (พักห้ องคู่ Sea-View Balcony) ท่านละ

11,000

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ (คิดที่ห้องพักแบบ INSIDE ซึ่ งเป็ นราคาเริ่ ม)

30,000

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องเดียวกัน 3 ท่าน) ท่านละ

87,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

85,900

เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี (นับอายุจนถึงวันเดินทางกลับ)

16,900

ชั้นธุ รกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยันได้กต็ ่อเมือ่ ทีน่ ั่ง confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักค่าใช้จ่าย (ผูใ้ หญ่) (ไม่รวมตัว๋ BKK-IST-FCO-IST-BKK)
กรณี มีวซี ่าแล้วหรื อไม่ตอ้ งยื่นวีซ่า หักค่าใช้จ่าย

85,000-110,000
25,000
ไม่ รวมวีซ่า

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ ง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 8 สิ งหาคม 2560) **
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรื อสาราญ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตรานีไ้ ม่ รวมถึง
 ค่ าวีซ่าเชงเก้น ประมาณ 2,800 – 3,000 บาท
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 10 วัน เท่ากับ 20 ยูโร)
 ค่ าบริการเรือ (Service Fee) ท่านละ EUR 70 ซึ่งเรือจะชาร์ ตเข้ าครุ ยส์ การ์ ด
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองที่นงั่ จ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ ปออกเดินทางแน่นอน
สารองที่นั่ง (ผู้เดินทางพักเดี่ยว) ท่ านละ 50,000 บาท
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 60 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
* ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
* ยกเลิก 90-119 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจา 25%
* ยกเลิก 60-89 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจา 50%
* ยกเลิก 30-59 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจาเต็มจานวน
* ยกเลิก 08-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจานวน
* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจานวน
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนาเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิกวี
ซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางใน กรณี ที่มีผูเ้ ดิ นทางต่ ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 การท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องเงิ นคืน ในกรณี ที่
ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้น ท่านได้ทาการตกลงหรื อแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ มาแล้ว หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคธรรมดา

กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋ าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด

สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิม่ เป็ นสิ ทธิ์ ของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วน
ที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋ าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋ าใบใหญ่ทเี่ ช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิ ดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิ น) โดยปกติ ประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะ
พิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามน้ าหนักกระเป๋ า คูณ
ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหาก
เกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้ นประเทศอิตาลี
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทาการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ เพื่อ
ขอยืน่ วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ และกรุ ณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยืน่ ในสมัยก่อน )
หากท่านต้ องการเปลี่ยนแปลงคิวกรุ๊ ปทีไ่ ด้ มีการจองแล้ว ท่ านอาจต้ องชาระค่ าคิวยืน่ วีซ่า 2,200 บาทให้ กบั ศู นย์ ยื่นคาร้ อง
1. หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสื อเดินทางเล่มเก่ากรุ ณาแนบมาด้วย
2. รู ปถ่ายสี หน้าตรงปั จจุบนั พื้นฉากหลังรู ปต้องมีสีขาวเท่านั้น รู ปจะต้องเป็ นภาพที่คมชัดห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมี
เงา ห้ามถ่ายรู ปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รู ป

3.
4.
5.
6.
7.

สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า / เอกสารเพิม่ เติมกรณี อื่น ๆ
สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
สู ติบตั ร (สาหรับเด็กต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์)
กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: เดินทางต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้
ระบุวา่ มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้
ระบุวา่ บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
- กรณี พอ่ และแม่หย่าร้าง หรื อเสี ยชีวติ ต้องแนบใบหย่า หรื อ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็ นการยืนยัน
- ให้แนบสาเนาพาสปอร์ ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่)
8. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริ งเท่านั้น**
จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต)
โดย ไม่ตอ้ งระบุวนั และประเทศที่เดินทาง

- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่ อผูป้ ระกอบกิจการ
- กรณี ผเู้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณี ท่ีเป็ นพนักงานบริ ษทั ฯ : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง
เงินเดือน พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- กรณี เกษียณอายุราชการ ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากาลังศึกษาอยูร่ ะบุช้ นั ปี ที่ศึกษา พิมพ์เป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น
- กรณี เป็ นแม่คา้ , ทาธุ รกิจส่ วนตัว, ทาอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษ
9. หลักฐานการเงิน (สาคัญมาก เพราะสถานฑูตแจ้งกฎใหม่เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557)
9.1 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น พร้อมหนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคาร
(BANK CERTIFICATE) เป็ นภาษาอังกฤษ **ต้องเป็ นบัญชีเดียวกันเท่านั้น**
- เงินฝากออมทรัพย์/ เผื่อเรี ยก/ สะสมทรัพย์
(ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยืน่ วีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้าออกของ
เงินสม่าเสมอ ห้ามทาการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็ นยอดใหญ่ก่อนการยืน่ วีซ่าเด็ดขาด!!)
- การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปั จจุบนั และ ถ่ายสาเนาย้อนหลัง 6 เดือน โดยการ
ปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องปรับสมุ ดก่ อนวันที่จะยื่นวีซ่า 7 วัน เช่ นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 3 กันยายน 2556
สาเนาสมุดบัญชี ที่ท่านต้องใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องปรับสมุด ณ วันที่ 28 สิ งหาคม 2556 หรื อ หลังจากนั้น หาก
ท่านปรั บสมุ ดบัญชี ก่อนหน้านั้น จะใช้เป็ นเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงิ นไม่ได้ สถานฑู ตจะขอเอกสาร
เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่ งเอกสารมาทางบริ ษทั ทัวร์ ฯ เพื่อเตรี ยมการล่วงหน้า และ ส่ ง Fax สมุด
บัญชีหน้าสุ ดท้ายที่ได้ทาการปรับสมุดมาให้ทางบริ ษทั ทัวร์ เพื่อใช้ในการแนบเป็ นเอกสารยืน่ วีซ่าต่อไปได้
- การขอหนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคาร ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า พร้อมทั้ง
ต้องระบุ จานวนเงินเป็ นตัวเลขลงในหนังสื อรับรองด้วย เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 3 กันยายน 2556 หนังสื อ
รับรองการเงินจากทางธนาคารที่ ใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 20 สิ งหาคม 2556 หรื อ หลังจากนั้น
เท่านั้น จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต) โดยไม่
ต้องระบุวนั และประเทศที่เดินทาง

(สถานฑูตไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี)
Thank you for contacting VFS Italy Visa Application Centre.
เนื่ องจากสถานทูตได้แจ้งเพิ่ม เติ ม เกี่ ยวกับ เอกสารด้านการเงิ นของผูส้ มัค รวีซ่ าทุ กประเภทโดย ผูส้ มัค รทุ กคนที่
ต้องการยื่นคาร้ องขอวีซ่าฯต้องแสดงหลักฐานทางการเงิ น 2 ประเภทคู่กนั คือ หนังสื อรั บรองทางการเงิ นจากทาง
ธนาคาร ( Bank Certificate ) ซึ่ งมีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันยื่นคาร้องวีซ่า พร้ อมกับสาเนาสมุดบัญชี เงิ นฝากที่
แสดงยอดเงินล่าสุ ดไม่เกิน 7 วันนับจากวันยืน่ คาร้องขอวีซ่า โดยไม่มีขอ้ ยกเว้นใดๆทั้งสิ้ น

10. ในกรณี ที่มีผรู ้ ับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- จดหมายจากผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางกับผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็ นบุคคลใน
ครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กนั
และกันได้ / (ปู่ , ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)
- กรณี เป็ นสามีภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้
o เขียนจดหมาย decare เป็ นภาษาอังกฤษ มาว่าอยูด่ ว้ ยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
o กรณี มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกิดของลูก แปลเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมกับแนบภาษาไทย
o กรณี ไม่มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ทะเบียนบ้านทั้งของสามีและภรรยา แปลเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมกับแนบ
ภาษาไทย โดยทะเบียนบ้านของทั้งสองต้องอยูบ่ า้ นเดียวกัน
- กรุ ณาแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกาหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยนื่ วีซ่า 1 ชุดของผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พร้อมทั้ง
ใน หนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบุชื่อผูถ้ ูกรับรองค่าใช้จ่าย ด้วย

