10 วันล่องเรือสำรำญทะเลเอเจีย้ น & แอนเดรียติก (MSC MUSICA)
เวนิส – บรินดิซี่ (อิตำลี) – คำทำโคลอน – ซำนโตรินี่ – เอเธนส์ – คอร์ ฟู (กรีซ)
กอเตอร์ (มอนเตเนโกร) – เวนิส

***โปรโมชั่น...สำยกำรบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ ส ***
(บินเข้ ำ- ออก เวนิส)

7-16 เมษำยน 2561

89,900 บำท

รำคำ….

(พิเศษ!! รำคำนีร้ วมทัวร์ พำเที่ยวทุกประเทศ ไม่ รวมค่ำวีซ่ำเชงเก้น)
ขอสงวนสิ ทธิ์หำกเรือมีกำรปรับเปลีย่ นท่ ำเทียบเรือ ซึ่งทำงทัวร์ จะทำกำรแจ้ งให้ ลูกค้ ำทรำบล่ วงหน้ ำต่ อไป

10 วันล่องเรือสำรำญทะเลเอเจีย้ น & แอนเดรียติก (MSC Orchestra)
เวนิส – บรินดิซี่ (อิตำลี) – คำทำโคลอน – ซำนโตรินี่ – เอเธนส์ – คอร์ ฟู (กรีซ)
กอเตอร์ (มอนเตเนโกร) – เวนิส
7 เม.ย. 2561
18.30 น.
21.30 น.

8 เม.ย. 2561
03.55 น.
06.50 น.
08.25 น.

กรุ งเทพมหำนครฯ
คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์ เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคาร
ผูโ้ ดยสาร เคาน์เตอร์ สายการบินเตอร์ 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
อิสตันบูล – เวนิส
เดินทางถึงกรุ งอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเที่ยวบินเป็ น TK 1867 อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าปลอด
ภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย
ออกเดินทางจากอิสตันบูล สู่ สนามบินเวนิส ประเทศอิตาลี (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านลงเรื อเพื่อเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice) เมืองที่ไม่มีรถวิง่ เข้าถึงได้ นาท่านชมเมืองเวนิส เมืองหลวงของ
แคว้นเวเนโต เมืองสุ ดยอดแห่งความโรแมนติก เวนิ สถูกสร้างขึ้นจากการเชื่ อมเกาะเล็กๆจานวนมากเข้าด้วยกัน
ในบริ เวณทะเลสาบเวนิเทียซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของทะเลเอเดรี ยติก เป็ นเมืองท่าโบราณและเป็ นเมืองที่ใช้คลองใน
การคมนาคมมากที่สุด โดดเด่นด้วยบ้านเรื อนริ มน้ าและเรื อกอนโดลาอันน่าหลงใหล เมืองเวนิ สได้รับฉายาว่า
ราชิ นีแห่ งทะเลเอเดรี ยติก (Queen of the Adriatic), เมืองแห่ งสายน้ า (City of Water), เมืองแห่ งสะพาน (City of
Bridges), และ เมืองแห่ งแสงสว่าง (The City of Light) นาท่านชมเมืองเวนิ ซ เมืองในฝั นของนักท่องเที่ยว
หลายๆ คน นาท่านชมความสวยงามของ จัตุรัสซานมาร์ โค (Piazza San Marco) ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ นจัตุรัสที่สวย
ที่สุดแห่ งหนึ่ งในอิ ตาลี รอบๆจัตุรัสมีอาคารที่ สาคัญสองแห่ งคื อ หอระฆัง และหอนาฬิ กา ผ่านชม วังดูคาเล
(Palazzo Ducale) หรื อ วังดอจ (Doge Palace) อันเป็ นที่ประทับของผูป้ กครองเวนิ ส ซึ่ งเรี ยกว่า ดอจ ถูกก่อสร้าง
มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 แต่ได้รับการตกแต่งและก่อสร้างเพิม่ เติมหลายครั้ง รู ปโฉมด้านนอกในปั จจุบนั เป็ นผลงาน
จากศตวรรษที่ 19 ในศิลปะแบบโกธิ ค ได้รับการตกแต่งด้วยหิ นอ่อนสี ชมพูจากเมืองเวโรนา ภายในตกแต่งด้วย
ศิลปะหลายยุคสมัย แบ่งเป็ นห้องต่างๆ มากมาย ประดับด้วยภาพวาดโดยศิลปิ นเวนิ สหลายราย จากนั้นนาท่าน
ชมและถ่ายรู ปกับ มหาวิหารเซนต์มาร์ ค (Saint Mark’s Basilica) โบสถ์สมัย ไบเซนไทน์ ที่ประดับประดาทั้ง
ภายนอกและภายในด้วยรู ปปั้ นชดช้อย โมเสคและทองคา รวมถึ งศิลปะการออกแบบอันโดดเด่นจนกลายเป็ น
สัญลักษณ์ ของอานาจและความมัง่ คัง่ ของเวนิ ส และได้รับการขนานนามว่า มหาวิหารทองคา อิ สระให้ท่าน
ถ่ายภาพรอบๆจัตุรัสและริ มฝั่งน้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งซื้ อของที่ระลึก หรื อสิ นค้าแบรนด์เนมซึ่ งมีให้เลือกซื้ อมากมาย เช่น HERMES, GUCCI,
PRADA, CHANEL, DIOR, LOUIS VUITTON, TODS และสิ นค้าแบรนด์อื่นๆอีกมากมาย

14.00 น.
17.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อเวนิส (Venice) เพื่อเชคอินขึ้นเรื อ MSC MUSICA
เรื อออกจากท่าเทียบเรื อมุ่งหน้าสู่ เมืองบารี ประเทศอิตาลี

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

9 เม.ย. 2561

เมืองเวนิส – เมืองบรินดิซี่ (อิตำลี)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ ต์ หรื อ อาลาคาท ภายในเรื อ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสาราญหรู ตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนัง่ เล่นใน
คลับ เลาจน์ หรื อทากิ จกรรมที่มีภายในเรื อสาราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่วา่ จะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้า
ปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่าน
สามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสาราญ เช่น
Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เนต
Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อมีจดั แสดงหรื อจะเลือกนัง่ เล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ ต่างๆหลากหลายสไตล์,
คาสิ โน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
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

13.30 น.

เรื อจอดเทียบท่าที่ เมืองบริ นดิซี่ (ประเทศอิตาลี)

นาท่านเดินทางสู่ เมืองออสตูนี่ (Ostuni) เมืองท่องเที่ยวที่สวยงามอีกเมืองตั้งอยูใ่ นเขตจังหวัดบริ นดีซี (Provincia
di Brindisi) 1 ใน 6 จังหวัด ของแคว้นปูลยา (Puglia) และตั้งอยูบ่ ริ เวณตอนปลายสุ ดของคาบสมุทรอิตาลี เป็ น
เมืองที่ถือได้ว่าเป็ นอัญมณี ทางด้านสถาปั ตยกรรมที่มีชื่อ เสี ยงมากแห่ งหนึ่ ง ได้รับการยกย่องให้เป็ น "เมืองสี
ขาว" (White City) แห่ ง อิ ตาลี อีก ด้วย เมื องนี้ มี ค วามโดดเด่ นทางด้า นภู มิ ศ าสตร์ ที่ ส วยงามไม่ แพ้เมื องอื่ นๆ
โดยเฉพาะสภาพภูมิทศั น์ของชายหาด ไร่ องุ่น รวมไปถึงไร่ มะกอกสี เขียวขจีตดั กับท้องฟ้ าสี ฟ้าครามสดใส นา
ท่านเที่ยวชมความสวยงามของเมือง บริ เวณ ย่านเมืองเก่าออสตูนี่ (Old Town) ที่มีลกั ษณะเป็ นเมืองป้ อมปราการ
ขนาดใหญ่ ซึ่ งถูกสร้างขึ้นบนเนิ นเขาและถูกล้อมรอบไปด้วยกาแพงโบราณสู งตระหง่าน นาท่านชม จัตุรัสออ
สตูนี่ (Ostuni square) หรื อ เปี ยซา เดลลา ลิเบอร์ ตา้ (Piazza della liberta) โดยบริ เวณจัตุรัสนั้นเป็ นที่ต้ งั ของ
อาคารสิ่ งก่อสร้างที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ มากมาย อีกทั้งยังเป็ นที่ต้ งั ของอนุสาวรี ยเ์ ซนต์ โอรอนโซ
(Saint Oronzo 's column) นักบุญที่มีชื่อเสี ยงของคริ สตจักรนิกายโรมันคาทอลิก ได้เวลานาท่านเข้าชมโบสถ์
เซนต์ วิโต มาร์ตีร์ (San Vito Martire) หนึ่งของอนุสรณ์สถานทางศาสนาที่มีความสาคัญมากแห่ งหนึ่ งของเมือง
ออสตูนี่ โดยโบสถ์สร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1750 - 1752 ในสไตล์นีโอคลาสสิ ค เป็ นอีกหนึ่ งสิ่ งก่อสร้างที่มี
ความโดดเด่นทางด้านสถาปั ตยกรรมที่นกั ท่องเที่ยวนิยมแวะเวียนมาเยี่ยมชมเป็ นจานวนมาก ได้เวลานาท่านชม
มหาวิหารแห่ งออสตูนี่ (Ostuni Cathedral) มหาวิหารที่ต้ งั อยูท่ ี่ดา้ นบนสุ ดของเนิ นเขา เป็ นมหาวิหารที่สร้างขึ้น
แด่เซนต์แมรี่ อัสสัมชัญ (Santa Mariadell' Assunzione) โดยมหาวิหารถูกสร้ างขึ้นในแบบสไตล์โกธิ ค เมื่อปี
1435 แล้วเสร็ จในปี 1495 โดยเฟรดเดอริ กที่ 2 ได้เวลานาท่านถ่ายรู ปกับ วิลลาโนวา ออสตูนี่ (Villanova
(Ostuni) เป็ นที่ต้ งั ของปราสาทป้ อมปราการเล็กๆ ซึ่ งอยูไ่ ม่ไกลจากบริ เวณท่าเรื อ

17.30 น.
19.30 น.

นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อบริ นดิซี่
เรื อออกเดินทางจาก ท่าเรื อบารี มุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อคาทาโคลอน ประเทศกรี ซ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อต่างๆมากมาย

10 เม.ย. 2561 เมืองคำทำโคลอน (กรีซ) – โอลิมเปี ย– วิหำรโอลิมเปี ยนเซอุส – พิพธิ ภัณฑ์ โบรำณคดี
เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ ต์ หรื อ อาลาคาท ภายในเรื อ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสาราญหรู ตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนัง่ เล่นใน
คลับ เลาจน์ หรื อทากิ จกรรมที่มีภายในเรื อสาราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่วา่ จะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้า
ปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่าน
สามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสาราญ เช่น

Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์ เนต
Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อมีจดั แสดงหรื อจะเลือกนัง่ เล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ ต่างๆหลากหลายสไตล์,
คาสิ โน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
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

12.00 น.

เรื อจอดเทียบท่าที่ ท่าเรื อคาทาโคลอน (Katakolon) เมืองชายทะเลเล็กๆ แต่มีชื่อเสี ยงในเรื่ องของท่าเรื อที่
ทันสมัยของกรี ซ นาท่านชม เมืองโอลิมเปี ย (Olympia) แหล่งโบราณคดีที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังอีกแห่งหนึ่งของกรี ซ
สร้างขึ้นเมื่อ 776 ปี ก่อนคริ สตกาล ซึ่ งเป็ นสถานที่จดั โอลิมปิ กเกมส์เป็ นที่แรกเพื่อเป็ นเกียรติให้แก่เทพเจ้า
โอลิมเปี ยเซอุส เมื่อประมาณ 2,800 ปี ก่อน ซึ่ งจะมีการแข่งขันกีฬาเช่น วิง่ มวยปล้ า ชกมวย ทุ่มน้ าหนัก
กระโดดไกล ขี่มา้ ขับรถม้า แข่งขันการประพันธ์ การแต่งกลอน และการอ่านประวัติศาสตร์ จะจัดสาหรับ
ผูช้ ายชาวกรี ซและโรมันเท่านั้น โดยมีข้ ึนทุกๆ 4 ปี ห้ามผูห้ ญิงเข้าชม นาท่านชม วิหารโอลิมเปี ยนเซอุส
(Temple of the Olympian Zeus) ซากโบราณสถานต่างๆ ที่มีอายุร่วม 1,500 – 2,500 ปี ถือว่าครั้งหนึ่งที่นี่คือ
สถานสักการะบูชา ที่มีความสาคัญมากกว่าวิหารกรี กอื่นใดทั้งหมดในสมัยนั้น อริ สโตเติลได้กล่าวยกย่องความ
ยิง่ ใหญ่เท่าเทียมกับพีระมิดแห่งอิยปิ ต์ ปั จจุบนั มีเสาแบบโคริ นเธี ยนเหลืออยูเ่ พียง 15 ต้น จากเดิมทั้งหมดที่มีอยู่
104 ต้น จากนั้นนาท่านชม พิพิธภัณฑ์โบราณคดี (Archaeological Museum)เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวม
โบราณวัตถุอนั สาคัญในอดีตที่มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานและมีความสาคัญอย่างมากให้ท่านได้สัมผัสสมบัติ
และความสาคัญของสิ่ งต่างๆ ที่เก็บอยูใ่ นพิพิธภัณฑ์ อาทิเช่น ชิ้นส่ วนจากวิหารต่างๆ, รู ปปั้ น ชิ้นส่ วนสาคัญๆ
ตามโบราณสถานที่ได้นามาไว้ ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ซึ่ งควรค่าแก่การเก็บรักษา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จดั ได้วา่ เป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้ทางประวัติศาสตร์ ที่สาคัญมากแห่งหนึ่งกรี ซ

17.00 น.
18.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อคาทาโคลอน
เรื อออกเดินทางจากท่าเรื อคาทาโคลอน เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อซานโตริ นี่ ประเทศกรี ซ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อ
หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อต่างๆมากมาย

11 เม.ย. 2561 เกำะซำนโตรินี่ – หมู่บ้ำนเอีย – เมืองหลวงฟี ร่ ำ
เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ ต์ หรื อ อาลาคาท ภายในเรื อ
เรื อจอดเทียบที่ ท่าเรื อซานโตริ นี่ (Santorini)
นาท่านเดินทางสู่ เกาะซานโตริ นี่ โดยลงเรื อเทนเดอร์ โบท ที่ทางเรื อจัดเตรี ยมไว้ให้ (เนื่องจากเรื อสาราญมีขนาด
ใหญ่ตอ้ งจอดกลางทะเล) ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นงั่ เรื อเข้าสู่ ท่าเทียบเรื อ เกาะซานโตริ นี่ เกาะในฝันของ
หลายคนที่ผคู ้ นทัว่ โลกต่างใฝ่ ฝันจะได้มาเยือนสักครั้งหนึ่ ง เกาะนี้ ถือว่าเป็ นหัวใจของเกาะทั้งหลายในกรี ซ เป็ น
เกาะที่ได้รับการยกย่องให้เป็ น ราชินีแห่งหมู่เกาะไซคลาติส เพราะทัว่ โลกต่างชื่ นชมในทิวทัศน์ที่สวยงามแปลก
ตาของเกาะภูเขาไฟแห่ งนี้ ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟในปี 1450 ก่อนคริ สตกาล จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
ทางเหนื อของเกาะเพื่อชมหมู่บา้ นเอีย (Oia village) ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของเกาะนี้ มีความสวยงามตามแบบ
ฉบับของจินตนาการถึงเกาะในกรี ซ บ้านสี ขาวและยอดโบสถ์ทรงโดมที่รายล้อมด้วยสี ฟ้าสดจากทุกทิศไม่วา่ จะ
เป็ นทะเล ท้องฟ้ า หรื อแม้แต่กรอบประตูหน้าต่างสี สันสดใส เป็ นศูนย์กลางการค้าที่เก่าแก่ มีคฤหาสน์หรู หรา
เป็ นพยานถึงความมัง่ คัง่ ของชาวเรื อที่อาศัยอยูท่ ี่นี่ลดหลัน่ ไล่ระดับตามหน้าผาสู งชัน โบสถ์ทาสี ขาวสะอาดตา
ภายในหมู่บา้ นเป็ นตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ที่สามารถเดินชมวิวหรื อเลือกซื้ อสิ นค้างานฝี มือมากมาย อิสระให้ท่าน
ได้ชอ้ ปปิ้ ง และถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟิ ร่ า (Fira) เมืองหลวงของซานโตริ นี่ ซึ่ งออกเสี ยงได้อีกอย่างว่า ธีรา (Thira) นาท่านสู่
ตลาดสิ นค้าพื้นเมือง ที่มีสินค้าหลากหลายทั้งของที่ระลึก ที่ลว้ นนามาวางจาหน่ายให้กบั นักท่องเที่ยวเป็ นถนน
ทอดยาวริ มผา สามารถมองเห็นเรื อสาราญที่จอดอยูก่ ลางทะเลเบื้องล่าง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงาม
ของเกาะซานโตริ นี่ หรื อเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองที่มีวางจาหน่ายนับร้อยร้าน แบ่งเป็ นซอกซอยมากมาย
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อซานโตริ นี่ สัมผัสประสบการณ์การนัง่ กระเช้าไฟฟ้ าลงจากริ มผาของเกาะ
จากนั้นนาท่านนัง่ เรื อเล็กเทนเดอร์ โบทเพื่อกลับสู่ เรื อสาราญ
เรื อเดินทางออกจากท่าเรื อซานโตริ นี่ เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อเอเธนส์ ประเทศกรี ซ

15.00 น.
17.00 น.
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

12 เม.ย. 2561 เอเธนส์ – อะโครโปลิส – วิหำรพำร์ เธนอน – สนำมกีฬำโอลิมปิ ค
เช้า
07.30 น.

รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ ต์ภายในเรื อ
เรื อจอดเทียบท่าที่ ท่าเรื อพีราอุส
นาท่านเที่ยวชมอะโครโปลิส โบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีซ่ ึ งตั้งอยูบ่ นภูเขาสู ง
เชื่ อกันว่าบนเนิ นเขาแห่ งนี้ เป็ นที่สถิ ตของเทพีเอเธน่ า นาท่านชมวิหารพาร์ เธนอน วิหารศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างขึ้น
เพื่ออุทิศแด่เทพีเอเธน่ า อันเป็ นวิหารที่สร้ างด้วยหิ นอ่อนทั้งหลังรายล้อมด้วยเสาหิ นแบบดอริ คซึ่ งได้รับการ
ยอมรับว่าเป็ นสถาปั ตยกรรมชิ้ นเอกของโลกที่สร้ างขึ้นในโลกยุคคลาสสิ คหรื อยุคทองของกรี ซ ช่ วงประมาณ
450-300 ปี ก่อนคริ สตกาล และทัว่ โลกต่างยอมรับกันว่าเป็ นวิหาร แบบดอริ คที่ใหญ่และสมบูรณ์แบบที่สุดใน
โลกศิลปะของกรี ซ ผ่านชมสถานที่สาคัญในสภาพซากปรักหักพังต่างๆซึ่ งแสดงให้เห็ นถึงความยิ่งใหญ่ของ
ชุ มชนในอดี ต ชมประตูชยั เฮเดรี ยน หอสมุ ดแห่ งชาติ ศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณ นาท่านถ่ายรู ปกับ
สถานกี ฬาโอลิ มปิ ค ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่และใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ คเป็ นครั้งแรกในปี ค.ศ.1896
นาชมจัตุรัสซิ นตัก๊ ม่า (Syntagma Square) ที่ต้ งั ของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ ยา่ นเก่าแก่บริ เวณเชิงเขาอะโครโปลิส ที่เรี ยกว่า พลาก้า (PLAKA) แหล่งรวมนักท่องเที่ยวจาก
ทัว่ ทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วย ร้านค้า บาร์ ภัตตาคารคึกคักพลุกพล่านไปด้วยผูค้ นทั้ง
กลางวันและยามค่าคืน อิสระเชิญให้ท่านช้อปปิ้ งของฝากของที่ระลึกมากมาย สุ ดเขตย่านพลาก้า คือย่านเมือง
ใหม่อุดมไปด้วยร้านค้าแฟชัน่ หรู ระดับโลก และ ถนนคนเดินที่เป็ นระเบียบสวย

15.30 น.
16.30 น.

นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อพีราอุส
เรื อออกเดินทางจากท่าเรื อพีราอุส เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อคอร์ ฟู ประเทศกรี ซ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
13 เม.ย. 2561 เมืองคอร์ ฟู (กรีซ)
เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ ต์ หรื อ อาลาคาท ภายในเรื อ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสาราญหรู ตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนัง่ เล่นใน
คลับ เลาจน์ หรื อทากิ จกรรมที่มีภายในเรื อสาราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่วา่ จะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้า
ปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่าน
สามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสาราญ เช่น
Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เนต
Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อมีจดั แสดงหรื อจะเลือกนัง่ เล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ ต่างๆหลากหลายสไตล์,
คาสิ โน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
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

12.30 น.

เรื อจอดเทียบท่าที่ ท่าเรื อคอร์ ฟู (Corfu) ซึ่งเป็ นที่รู้จกั กันดีในนาม “เกาะมรกต” เนื่องด้วยความเขียวชอุ่มและ
สวยงามในตัวมันเอง อันเปี่ ยมไปด้วยวัฒนธรรมอันหลากหลายและแนวชายฝั่งที่สวยงามหาใดเปรี ยบ นาท่าน
เดินทางเข้าสู่ เขต Paleokastritsa สู่ จุดชมวิวบนยอดเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองเก่าและทะเลไอโอเนี่ยน กับอ่าว
ต่างๆ อันเป็ นที่มาของเทพนิยายกรี กของการพบกันระหว่าง Odysseus และ Nausica ระหว่างทางชมวิถีชีวติ ของ
ชาวท้องถิ่นโดยเฉพาะการปลูกต้นมะกอกและต้น Cyprus ผ่านหมู่บา้ นเล็กๆหลากสี สนั นาท่านชมโบสถ์
Vlacheraina monastery โบสถ์เล็กๆ ตั้งอยูก่ ลางเกาะขนาดเล็กยืน่ ออกไปในทะเล อิสระให้ท่านถ่ายภาพหรื อจาก
เดินไปยังโบสถ์กลางทะเล จากนั้นนาท่านสู่ เมืองเก่าคอร์ฟู เมืองเก่าที่ต้ งั อยูบ่ นเกาะคอร์ ฟู (Corfu) โดยมีพ้นื ที่
เพียง 593 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูน่ อกชายฝั่งตะวันตกของแอลเบเนีย (Albania) และกรี ซ เมืองเก่าคอร์ ฟู ได้รับ
การรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก ในปี 2007 นาท่านแวะถ่ายรู ปกับป้ อม Palaio Frourio ซึ่งมี
ความเก่าแก่ แม้วา่ บางส่ วนจะถูกกัดเซาะจากน้ าและลมทะเลไปบ้างแล้วก็ตาม ตัวป้ อมได้รับการบูรณะมาเป็ น
อย่างดี ปั จจุบนั ถูกใช้เป็ นสถานที่สาหรับกิจกรรมหลายอย่าง เช่น งานคอนเสิ ร์ต และอื่นๆ นาท่านชมอาคาร
บ้านเรื อนแบบนีโอคลาสสิ คในเมืองเก่า ส่ วนหนึ่งสร้างขึ้นจากยุคเวนิส อีกส่ วนหนึ่งเป็ นการก่อสร้างยุคหลัง

17.30 น.
18.30 น.
ค่า

นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อคอร์ ฟู
เรื อออกเดินทางจากท่าเรื อคอร์ฟู เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อกอเตอร์ ประเทศมอนเตเนโกร
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

14 เม.ย. 2561 กอเตอร์ (มอนเตเนโกร)
เช้า
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ ต์ภายในเรื อ
เรื อจอดเทียบท่าที่ ท่าเรื อเมืองกอเตอร์ (Kotor) เมืองชายฝั่ งทะเลแสนสวยอีกเมืองของประเทศมอนเตเนโกร
ประเทศซึ่ งได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่ งทะเลเมดิเตอร์ เรเนี ยน” โดยประเทศสาธารณรัฐมอนเตเนโกรนี้
ตั้งอยูท่ างตอนใต้ของทะเลเอเดรี ยติค ถึงแม้สถานที่โดยรวมของประเทศจะมีขนาดเล็กมาก แต่ก็อุดมสมบูรณ์ไป
ด้วยธรรมชาติอนั งดงาม ชายหาดอ่อนละมุนคลื่นสงบไม่รุนแรงจนเกินไป ทะเลสาบน้ าเงินเข้มใส แม่น้ าใสไหล
เชี่ยวและภูเขาสวยสง่า บางแห่งจะเห็นเป็ นฟยอร์ ดสู งตระหง่านตระการตา นาท่านชมความงามของเมืองกอเตอร์
ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกเป็ นมรดกโลกด้านธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ.1979 เป็ นเมืองที่
สร้างภายในกาแพงสู ง (City Wall) ซึ่ งแบ่งตัวเมืองเป็ น 2 ส่ วนคือ เมืองเก่า (Old Town) และเมืองใหม่ (New
Town) โดยกาแพงเมืองแห่ งนี้ สร้ างโดยชาวเวนิ ส อีกทั้งสถาปั ตยกรรมในเมืองส่ วนใหญ่ยงั ได้รับอิทธิ พลจาก
ชาวเวนิ สเช่นกัน นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ โบสถ์เซ็นต์ไทรฟอน (Cathedral of Saint Tryphon) ซึ่ งสร้างขึ้นในปี
ค.ศ. 1166 ภายในตัวเมืองเก่า อิสระให้ท่านเดินเล่นและชมความงามภายในตัวเมืองเก่า หรื อเลือกซื้ อของฝากที่
ระลึกตามอัธยาศัย

12.00 น.
กลางวัน

นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อกอเตอร์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ

13.00 น.

เรื อออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อกอเตอร์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อเวนิส ประเทศอิตาลี

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
วันนี้จะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ให้ท่านได้แต่งตัวสวยงามร่ วมงานเลี้ยงในค่าคืนนี้
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

ก่อนเรื อกลับเทียบท่าในค่ าวันนี้ ท่านจะได้รับป้ 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 เม.ย. 2561 เวนิส
หมายเหตุ

เช้า
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อจอดเทียบท่า ณ เทียบเรื อเวนิส
นาท่านรับกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงจากเรื อ พร้อมทาการเชคเอาท์จากเรื อ
นาท่านสู่ เวนิสช้อปปิ้ งเอาท์เลต อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าและเสื้ อผ้าแบ
รนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP และอื่นๆอีกมากมาย

***** เพือ่ ให้ ท่ำนได้ ช้อปปิ้ ง แบบจัดเต็ม อิสระอำหำรกลำงวัน ตำมอัธยำศั ย*****
17.00 น.
20.25 น.
23.55 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเวนิส (VCE) เพื่อเช็คอิน และดาเนินการ TAX Refund ภายในสนามบิน
ออกเดินทางจากสนามบินเวนิส สู่ สนามบินอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK1870 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30
ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหาร เครื่ องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่ องบิน
เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่ อง

16 เม.ย. 2561 กรุ งเทพมหำนคร
01.25 น.
14.50 น.

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

ประเภทห้ องพัก
(เตียงนอนสำมำรถ แยกเป็ นเตียง แบบ Twin ได้ )
ห้องพักฝั่งด้านนอกแบบมีระเบียง (Outside cabin with balcony)
มีเตียงให้เลือก 2 แบบ คือ เตียงเดี่ยวและเตียงคู่ พร้อมตูเ้ สื้ อผ้า
ขนาดใหญ่ ห้องอาบน้ า ฝักบัวและอ่างล้างหน้า โทรทัศน์
โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต* (*ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) มินิบาร์ ตูเ้ ซพ
นิรภัย ไดรพ์เป่ าผม และ เครื่ องปรับอากาศ

ห้องพักฝั่งด้านใน (Inside Cabin)

มีเตียงให้เลือก 2 แบบ คือ เตียงเดี่ยวและเตียงคู่ พร้อมตูเ้ สื้ อผ้า
ขนาดใหญ่ ห้องอาบน้ า ฝักบัวและอ่างล้างหน้า โทรทัศน์
โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต* (*ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) มินิบาร์ ตูเ้ ซพ
นิรภัย ไดรพ์เป่ าผม และเครื่ องปรับอากาศ

10 วันล่องเรือสำรำญทะเลเอเจีย้ น & แอนเดรียติก (MSC MUSICA)
เวนิส – บรินดิซี่ (อิตำลี) – คำทำโคลอน – ซำนโตรินี่ – เอเธนส์ – คอร์ ฟู (กรีซ)
กอเตอร์ (มอนเตเนโกร) – เวนิส
รำคำทัวร์ 89,900 บำท : 7-16 เมษำยน 2561
อัตราค่าบริ การ

สงกรำนต์ 7-16 เมษำยน 2561

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องคู่ INSIDE) ท่านละ

89,900

อัพเกรดเป็ นห้องพักแบบมีหน้าต่าง (พักห้องคู่ Ocean Cabin) ท่านละ

10,000

อัพเกรดเป็ นห้องพักแบบมีระเบียงทะเล (พักห้องคู่ Sea View Balcony) ท่านละ

15,000

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ (คิดที่หอ้ งพักแบบ INSIDE)

30,000

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องเดียวกัน 3 ท่าน) ท่านละ

87,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

85,900

เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี (นับอายุจนถึงวันเดินทางกลับ)

16,000

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ (รำคำยืนยันได้ กต็ ่อเมือ่ ทีน่ ั่ง confirm เท่ ำนั้น)

85,000-110,000

ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักค่าใช้จ่าย (ผูใ้ หญ่) (ไม่รวมตัว๋ BKK-IST-VCE-IST-BKK)

25,000

กรณี มีวซี ่าแล้วหรื อไม่ตอ้ งยื่นวีซ่า หักค่าใช้จ่าย

ไม่ รวมวีซ่ำ

**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
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่ แบบ Inside Cabin)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่

 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าวีซ่าเชงเก้นประมาณ 2,800 – 3,000 บาท
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 10 วัน เท่ากับ 20 ยูโร)
 ค่าบริ การเรื อ (Service Fee) ท่านละ 10 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 7 วัน เท่ากับ 70 ยูโร) ซึ่งเรื อจะชาร์ตเข้าครุ ยส์การ์ 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
สำรองที่นั่ง (ผู้เดินทำงพักเดี่ยว) ท่ ำนละ 50,000 บำท
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
กรณีเดินทำงโดยลูกค้ ำจัดกำรตั๋วเครื่องบินเอง (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 ำเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณำใส่ ในกระเป๋ ำเดินทำงใบใหญ่ 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 มภำระและค่ ำพนักงำนยกสั มภำระ

 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ 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)
กำรชดเชยค่ ำกระเป๋ ำในกรณีเกิดกำรสู ญหำย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ ควรใส่ เข้ ำไปในกระเป๋ ำใบใหญ่ทเี่ 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 ทัวร์ได้จดั 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

เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำเชงเก้ นประเทศอิตำลี
(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 )
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 / เอกสารเพิ่มเติมกรณี อื่น ๆ
สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
สู ติบตั ร (สาหรับเด็กต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์)
กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: เดินทางต้องยืน่ เอกสารเพิม่ เติมดังนี้
- 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 ที่เป็ 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
รับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ ในการยื่นวีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 20 สิ งหาคม 2556 หรื อ หลังจากนั้น
เท่านั้น จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต) โดยไม่
ต้องระบุวนั และประเทศที่เดินทาง

(สถำนฑูตไม่ รับพิจำรณำบัญชีกระแสรำยวันในทุกกรณี)

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

