
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

10 วนั ล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเนียน 
ROYAL CARIBBEAN SYMPHONY OF THE SEA 

(รอยลั แคริบเบีย้น ซิมโฟน่ี ออฟ เดอะ ซีส์) 

เรือส ำรำญใหญ่และใหม่ทีสุ่ดในโลกปี 2018 
 

 
***โปรโมช่ัน...สำยกำรบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ส (TK)*** 

16-25 มิ.ย./ 7-16 ก.ค./ 11-20 ส.ค. 2561 

เร่ิมต้นที่….  109,900 บำท  

บำร์เซโลนำ – ปัลมำเดอมำยอร์ก้ำ – ซี นองค์ (ชมทุ่งลำเวนเดอร์) – ซำลง เดอ โพรวองซ์ – คำร์รำร่ำมำซซำ  
 ซำร์ซำน่ำ – วเิตอร์โบ – โบมำร์โซ – แตร์นี – กำแซร์ตำ – อเวลลโิน่ – บำร์เซโลนำ 

(พเิศษ!! รำคำนีร้วมทัวร์พำเที่ยวทุกประเทศ รวมทปิต่ำงๆ และ วซ่ีำทุกอย่ำงแล้ว) 
ขอสงวนสิทธ์ิหำกเรือมีกำรปรับเปลีย่นท่ำเทยีบเรือ ซ่ึงทำงทวัร์จะท ำกำรแจ้งให้ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำต่อไป 



 

ROYAL CARIBBEAN SYMPHONY OF THE SEA 
(รอยลั แคริบเบีย้น ซิมโฟน่ี ออฟ เดอะ ซีส์) 

เรือมขีนำด 230,000 ตัน จุผู้โดยสำรได้กว่ำ 5,500 คน มทีั้งหมด 16 ช้ัน 
ประเภทห้องพกั (เตยีงสำมำรถแยกเป็น เตยีงคู่ได้) 

ห้องพกัมีระเบียงววิทะเล  (Ocean View with Balcony) 

 
ห้องพกัมีระเบียงววิสวน  (Central Park View with Balcony) 

 
ห้องพกัแบบ Inside  

 

เส้นทำงเดนิเรือ RCB, Symphony of the Seas 

 
 
 
 
 



 

10 วนั ล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเนียน 
ROYAL CARIBBEAN SYMPHONY OF THE SEA 

บำร์เซโลนำ – ปัลมำเดอมำยอร์ก้ำ – ซี นองค์ (ชมทุ่งลำเวนเดอร์) – ซำลง เดอ โพรวองซ์ – คำร์รำร่ำมำซซำ  
 ซำร์ซำน่ำ – วเิตอร์โบ – โบมำร์โซ – แตร์นี – กำแซร์ตำ – อเวลลโิน่ – บำร์เซโลนำ 

 

วนัแรก กรุงเทพมหำนคร  
 

20.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.40 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 69 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบั
ภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง สายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เท่ียวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี  

 

วนัทีส่อง อสิตันบูล – บำร์เซโลน่ำ 
 

05.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน TK1853 อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตนับูลซ่ึงมีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย  

07.20 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่สนามบินบาร์เซโลนา (BCN) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส 
บริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 4 ชม.) 

10.05 น. เดินทางถึงสนามบินบาร์เซโลนา ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าทุกท่านเขา้ชมมหาวหิารซากราดา้ ฟามิเลียร์” (Sagrada Familia) สัญลกัษณ์แห่งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีสูงใหญ่ถึง 170 
เมตร ออกแบบก่อสร้างอยา่งสวยงามแปลกตาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 โบสถ์ท่ีสร้างไม่เสร็จน้ีเป็นสัญลกัษณ์ของบาร์
เซโลนา  เป็นงานชั้นยอดท่ีแสดงถึงอจัฉริยภาพของ เกาด้ี สถาปนิกผูเ้ล่ืองช่ือ มหาวิหารแห่งน้ีมีความสูง 170 
เมตร ตั้งอยูบ่นถนน Carrer de Mallorca งานช้ินน้ีมีความแปลกตาจากงานช้ินอ่ืนของเกาด้ี ตรงสีสันอนัเรียบน่ิง
แบบโทนสีธรรมชาติ ให้ความรู้สึกท่ีสงบผอ่นคลายและเยือกเยน็เพราะความท่ีเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ แต่ก็ยงัคง
รายละเอียดละเมียดท่ีละไม ดูจากลวดลายสลกัเสลาท่ีดา้นนอกตวัโบสถ์และภายใน แสดงให้เห็นถึงแรงศรัทธา
ในศาสนาอยา่งท่วมทน้  



 

 
 

15.00 น. น าท่านเชคอินข้ึนเรือส ำรำญที่ใหญ่ที่สุดในโลกล ำใหม่ล่ำสุดของ Royal Caribbean “Symphony of the SEAs” 
ซ่ึงเป็นเรือส าราญท่ีจะเปิดปฐมฤกษใ์นเส้นทางล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในปี 2018 ร่วมเป็นสักขีพยานเปิดหนา้
ประวติัศาสตร์ของเรือส าราญท่ีจะทุบสถิติ เป็นเรือล ำใหญ่ที่สุดในโลก ประจ ำปี 2018 ด้วยระวำงเรือขนำด 
230,000 ตัน จุผู้โดยสำรได้กว่ำ 5,500 คน พร้อม Entertainment Complex ขนาดใหญ่ ท่ีพร้อมให้บริการบนเรือ
ส าราญระดบัโลกล าน้ี 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 
 

วนัทีส่ำม ปัลมำ เดอมำยอร์ก้ำ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca)  

น าท่านเท่ียวชมเมืองปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) แห่ง หมู่เกาะมายอร์กา (Mallorca) หมู่เกาะแสน
สวยในประเทศสเปน ซ่ึงตั้งอยูใ่นทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเกาะใหญ่ท่ีสุดในหมู่เกาะแบลีแอริก เมืองหลวงของ
เกาะคือเมืองปัลมา เมืองซ่ึงเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวในวนัหยุดท่ีได้รับความนิยมมาก น าท่าน
เดินทางสู่ ถ ้าแดรค (Drach Cave) แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะมายอร์กา้ โดยถ ้าใตดิ้นแห่งน้ีถือวา่
เป็นหน่ึงในถ ้าใตดิ้นท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย ชมความงดงามของธรรมชาติท่ีสรรคส์ร้างหินงอกหินยอ้ย และ
ทะเลสาบใตดิ้น  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2_(%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2)


 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) โบสถ์สไตล์โกธิคโรมนัคาทอลิก คู่บา้นคู่เมือง
ของเกาะมายอร์กา สร้างข้ึนตามบญัชาของกษตัริยเ์จมส์ท่ี 1 แห่งอารากอนในปี ค.ศ. 1229 และเสร็จส้ินในปี 
ค.ศ.1601 โดยใช้เวลาร่วม 370 ปีในการก่อสร้าง และไดมี้การปรับปรุงตามแบบฉบบัของอนัโตนิโอ เกาด้ี 
สถาปนิกและผูอ้อกแบบผูมี้ช่ือเสียงแห่งเมืองบาร์เซโลน่าในช่วงระหวา่งปี ค.ศ.1901-1914 น าท่านเขา้ชมความ
งดงามภายในมหาวิหารแห่งปัลมา ชมความงามของสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคโรมันท่ีตกแต่งด้วย
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ตกแต่งดว้ยกระจกลายสีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย จากนั้นอิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่น
และเก็บภาพความสวยงามของเมืองตามอธัยาศยั หรือจะเลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกท่ีมีจ  าหน่ายมากมาย 

 
 

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปัลมา เดอ มายอร์กา 
16.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ ปัลมา เดอ มายอร์กา มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย ์(โพรวองซ์) 

อิสระใหท้่านพกัผอ่น บนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นใน
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่าน
สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 

วนัทีส่ี่ โพรวองซ์ – ซีนองค์ (ทุ่งลำเวนเดอร์) – ซำลง เดอ โพรวองซ์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือมาร์กเซย ์(โพรวองซ์) ประเทศฝร่ังเศส 

 น าท่านเดินทางสู่ ซาลง เดอ โพรวองซ์ (Salon de provence) (ระยะทาง 51 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 
เมืองเก่าแก่อีกเมืองหน่ึงของโพรงวองซ์ ซ่ึงตั้งอยูร่ะหวา่งเมืองมาร์กเซย ์และเมืองเอ็กซ์อองโพรวองซ์    น าท่าน
เดินชมเมืองเก่าซ่ึงยงัคงกล่ินอายของอารายธรรมยคุศตวรรษท่ี 17 ไดเ้ป็นอยา่งดี  เร่ิมจากจตุัรัส Crousillat (Place 
Crousillat)  ต่อไปยงัศาลาวา่การประจ าเมือง (City Hall) และผา่นชมบา้นของนอสตราดามุส (ปัจจุบนัเปิดเป็น
พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์) หรือ มีแชล เดอ นอสทร์ดาม (Michel de Nostredam)  นกัโหราศาสตร์ช่ือดงัของโลก 
ผูซ่ึ้งใชชี้วิตในบั้นปลาย ณ เมืองน้ีกวา่ 19 ปีก่อนส้ินชีวิตลง จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั Chateau de l'Emperi 
ป้อมปราการก่ึงปราสาทยุคศตวรรษท่ี 9 ซ่ึงอดีตเป็นท่ีพ  านกัของขุนนางประจ าเมืองหรือผูค้รองเมือง ไม่ว่าจะ



 
เป็น อาร์คบิชอปแห่ง Arles  รวมถึงจกัรพรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมือง
มาร์กเซย ์(ระยะทาง 51 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองซีนองค ์(Senanque) เพื่อชมทุ่งลาเวนเดอร์ (ระยะทาง 50 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 
ชม.) น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกบัโบสถ์นอเทรอดาม เดอ ซีนองค์ (Notre Dame De Senanque) ซ่ึงบริเวณ
โดยรอบรายลอ้มไปดว้ยทุ่งลาเวนเดอร์ น าท่านชม ทุ่งลาเวนเดอร์ ท่ีกวา้งใหญ่ไกลสุดลูกหูลูกตา อิสระให้ท่าน
ไดถ่้ายรูปเพื่อเก็บความประทบัใจหรือเลือกซ้ือสินคา้แปรรูปจากดอกลาเวนเดอร์ไดต้ามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่าน
เดินทางสู่ทางเรือเมืองมาร์กเซย ์

 
16.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย ์
18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือมาร์กเซย ์มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือลาสเปเซีย 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
 

วนัที่ห้ำ  ซำร์ซำน่ำ – คำร์รำร่ำ มำซซำ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองลา สเปเซีย 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์ซาน่า (Sarzana) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นแควน้ลิกูเรีย ของอิตาลี และเปรียบเสมือนประตู
สู่หุบเขามากร้า (Magra Valley) เป็นเมืองท่ีสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 10 น าท่านเขา้ชมป้อมปราการซาร์ซาเนล
โล่ (Fortress of Sarzanello) จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัโบสถ์ซาร์ซาน่า (Sarzana Cathedral) ซ่ึงเป็นโบสถ์ท่ี
สร้างข้ึนในปี 1138 ในศิลปะแบบโรมาเนสก ์และไดช่ื้อวา่เป็นโบสถ ์Blood of Christ น าท่านเขา้ชมความงดงาม
และความศกัด์ิสิทธ์ิของโบสถแ์ห่งน้ี ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองคาร์ราร่า มาซซ่า 
 



 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมดูโอโมแห่งคาร์ราร่า (Duomo of Carrara) ซ่ึงเป็นโบสถ์ท่ีสร้างดว้ยหินอ่อนทั้งหลงั เน่ืองจาก
บริเวณเมืองคาร์ราร่า อุดมไปดว้ยหินอ่อนอนัเล่ืองช่ือจากเทือกเขาเอลป์ ซ่ึงหินอ่อนบริเวณเทือกเขาเอลป์แห่งน้ี
มีสีขาว จึงเป็นท่ีมาของหินอ่อนสีขาว (White Marble) จากนั้นน าท่านเท่ียวชมตวัเมืองเก่าแห่งแควน้ทชัคานี 
(Tascany) อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมืองน้ีตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางเขา้ชมปราสาท
มาลาสปินา (Castello Malaspina) เป็นปราสาทท่ีสร้างข้ึนบนผาหิน ในสมยัศตวรรษท่ี 17 เพื่อใช้เป็นป้อม
ปราการทางทหาร และเป็นคุกคุมขงันกัโทษทางทหารในอดีตจนถึงปี 1946 น าท่านเขา้ชมความยิ่งใหญ่อลงัการ
ของปราสาททางการทหารแห่งน้ี 

 

18.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองลา สเปเซีย 
20.30 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือลา สเปเซีย เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือ ชิวคิตาเวคเคีย 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

วนัที่หก วเิตอร์โบ – โบมำร์โซ – แตร์นี  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือชิวคิตาเวคเคีย 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองวิเตอร์โบ (Viterbo) เมืองเก่าแก่ท่ีสุดแห่งแควน้ลาซิโอ ของอิตาลี เป็นเมืองท่ีสร้างข้ึนใน

สมยัศตวรรษท่ี 11-12 และยงัเป็นเมืองส าคญัทางการทหารอีกดว้ย เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของกองทพัอากาศอิตาลี 
น าท่านเขา้ชมพระราชวงัโป๊ป (The Palace of the Popes) ซ่ึงเป็นพระราชวงัของเหล่าบิชอป สร้างข้ึนในสมยั
ศตวรรษท่ี 12 น าท่านเขา้ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวงัโป๊ป ซ่ึงเรียกไดว้า่ศาสนจกัรในอดีตมีความยิ่งใหญ่ไม่
นอ้ยไปกว่ากษตัริยผ์ูป้กครองแควน้ อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพตามมอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองโบ
มาร์โซ (Bomazzo) น าท่านเขา้ชมสวนสัตวป์ระหลาด (Park of Monsters)  แหล่งท่องเท่ียวหลกัของเมือง ภายใน
สวนมีการจดัแสดงเก่ียวกบังานประติมากรรมขนาดใหญ่รวมไปถึงงานแกะสลกัหินภูเขาไฟจ านวนมาก โดย
ผลงานส่วนใหญ่ไดรั้บการออกแบบโดย Pirro Ligorio และ Simone Moschino ประติมากร และสถาปนิกชาว
อิตาลี สวนแห่งน้ีสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 16 ต่อมาในช่วงศตวรรษท่ี 19 สวนได้ถูกละเลยไปสักระยะ 
ภายหลังสวนได้ถูกบูรณะใหม่อีกคร้ัง โดยครอบครัว Bettini และในปัจจุบนัยงัคงทรัพยสิ์นส่วนตวัของ



 
ครอบครัวน้ีอยู ่ส าหรับงานประติมากรรมท่ีน่าสนใจภายในสวนนั้นมีมากมาย เช่น เพกาซสั สัตวใ์นเทพปกรณัม
กรีก เป็นมา้ร่างก าย  ามีปีกเหมือนนกปลาวาฬ มงักรก าลงัต่อสู้กบัสิงโต โรงละครขนาดเล็ก ไททนั ผลไมย้กัษ ์
และอ่ืนๆ อีกจ านวนมาก  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองแตร์นี (Terni) เมืองทางตอนใตข้องแควน้อุมเบรีย ทางตอนกลางของประเทศอิตาลี เป็น
เมืองหลวงของจงัหวดัแตร์นี ตั้งอยูบ่นท่ีราบริมฝ่ังแม่น ้าเนรา เมืองแตร์นีตั้งอยูใ่นใจกลางประเทศอิตาลี เป็น
สถานท่ีแห่งทศันียภาพอนังดงามท่ีมัง่คัง่ดว้ยทรัพยส์มบติัทางดา้นประวติัศาสตร์  และเป็นเมืองอุตสาหกรรมท่ี
ก่อตั้งข้ึนเม่ือกวา่ 2,000 ปีมาแลว้ นอกจากน้ี ยงัเป็นท่ีรู้จกัวา่เป็นเมืองของคนรักเน่ืองจากนกับุญวาเลนไทน์ถือ
ก าเนิดท่ีน่ีและไดก้ลายมาเป็นบิชอปของเมือง อยา่งไรก็ดีหลายส่วนของเมืองแตร์นีถูกสร้างข้ึนใหม่หลงัจากท่ี
ถูกท าลายจากการโจมตีดว้ยระเบิดในระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ี 2 แต่สถานท่ีโบราณหลายแห่งยงัคงยนืหยดัอยู่
ในปัจจุบนั น าท่านเขา้ชมมหาวหิารนกับุญวาเลนไทน์ ซ่ึงเป็นท่ีเก็บอฐิัของนกับุญ จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั
โบสถแ์ตร์นี แห่งศตวรรษท่ี 17 ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัในอีกช่ือหน่ึงวา่ Duomo of Santa Maria Assunta อิสระใหท้่านได้
เดินเล่นและเก็บภาพทศันียภาพท่ีสวยงามของเมืองแตร์นี แห่งแควน้อุมเบรีย 

 

18.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ 
20.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ ชิวคิตาเวคเคีย เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือเนเปิลส์ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 
 

วนัทีเ่จ็ด  กำแซร์ตำ – อเวลลโิน่ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ เนเปิลส์ ประเทศอิตาลี 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองกาแซร์ตา (Caserta) เมืองหลวงแห่งจงัหวดักาแซร์ตา แห่งแวน้คมัปาเนียของอิตาลี น าท่าน

เขา้ชมพระราชวงักาแซร์ตา (Palace of Caserta) เป็นอดีตพระราชวงัท่ีประทบัของกษตัริยแ์ห่งเนเปิลส์แห่ง
ราชวงศบ์ูร์บง ท่ีตั้งอยูท่ี่เมืองกาแซร์ตาในประเทศอิตาลี พระราชวงักาแซร์ตาเป็นหน่ึงในพระราชวงัแบบบาโรก
ท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีสร้างข้ึนในยโุรปในคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 พระราชวงัแห่งน้ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1997 ในฐานะท่ีเป็นงานช้ินเลิศของยุคบาโรก การก่อสร้างพระราชวงักาแซร์ตาเร่ิม
ข้ึนในปี ค.ศ. 1752 โดยพระเจา้ชาลส์ท่ี 7 แห่งเนเปิลส์ ผูท้รงท างานอยา่งใกลชิ้ดกบัสถาปนิกลุยจี วนัวีเตลลี เม่ือ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_3_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B5_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1


 
ทอดพระเนตรเห็นแบบจ าลองส าหรับพระราชวงั พระเจา้ชาลส์ก็ทรงพอพระทยัมาก แต่พระองคก์็มิไดมี้โอกาส
ท่ีจะไดบ้รรทมในพระราชวงัแมแ้ต่เพียงคืนเดียว พระเจา้ชาลส์ทรงสละราชสมบติัในปี ค.ศ. 1759 เพื่อไปเป็น
พระมหากษตัริยส์เปน การก่อสร้างด าเนินต่อมาโดยพระราชโอรสองคท่ี์สามและผูค้รองเนเปิลส์ต่อมาคือพระ
เจา้เฟอร์ดินานดท่ี์ 4 แห่งเนเปิลส์ 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองอเวลลิโน่ (Avellino) อีกเมืองสวยแห่งแควน้คมัปาเนีย ทางตอนใตข้องอิตาลี น าท่านเท่ียว
ชมเมืองเก่า (Old Town) จากนั้นน าท่านชมจตุัรัสปราสาท (Castle Square) หรือ เปียซ่า แคสเทลโล่ จากนั้นน า
ท่านชมน ้าพุแห่งเบลเลโรฟอน (The Fountain of Bellerophon) สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 17 น าท่านถ่ายรูปกบั
หอนาฬิกาโบราณ (Clock Tower) ซ่ึงตั้งอยูใ่นเมืองเก่าแห่งอเวลลิโน่ อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิงและเดินเล่นใน
เมืองเล็กๆน่ารักๆแห่งแควน้คมัปาเนีย 

18.00 น.  น าท่านกลบัสู่ท่าเทียบเรือเนเปิลส์ 
20.00 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือเนเปิลส์ เพื่อมุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือบาร์เซโลน่า 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
วนัทีแ่ปด At Sea  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นในคลบั 
เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอด
ภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่าน
สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  :บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment  :ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย 
 Sport and Activities :สระวา่ยน ้า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  :หอ้งสปา หอ้งสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferdinand_I_of_the_Two_Sicilies&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferdinand_I_of_the_Two_Sicilies&action=edit&redlink=1


 
 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
หมายเหตุ      ก่อนเรือกลบัเทียบท่าในค ่าวนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลง 

 จากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้ห้อง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทาง
ใบเล็ก เพราะเจา้หนา้ท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะ
ถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัรุ่งข้ึน ส าหรับท่านท่ีตอ้งการช าระผา่นบตัรเครดิต ทางบริษทั
เรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ีท่านไดใ้ห้หมายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 

 
 
 
 

วนัทีเ่ก้ำ บำร์เซโลนำ – พพิธิภัณฑ์ปีกสัโซ – ช้อปป้ิง 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
05.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ีท่าเรือบาร์เซโลน่า 
08.00 น. น าท่านเชคเอาทอ์อกจากเรือส าราญ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ 
 น าทา่นเดินทางเขา้ชมผลงานของปีกสัโซ ณ พิพิธภณัฑ์ปีกสัโซ (Picasso Museum) จิตกรเอกของโลกชาวสเปน 

เป็นบุคคลท่ีนิตยสาร TIME ยกยอ่งให้เป็นศิลปินท่ีมีพรสวรรคใ์นการสร้างสรรคม์ากท่ีสุดในคริสต์ศตวรรษท่ี 
20 ปีกสัโซ เกิดเม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม ค.ศ. 1881 ท่ีเมืองมาลากา แควน้อนัดาลูเซียทางตอนใตข้องสเปน พิพิธภณัฑ์
แห่งน้ีเก็บรวบรวมผลงานภาพเขียนตั้งแต่สมยัวยัเด็กของปีกสัโซ โดยพิพิธภณัฑ์น้ีตั้งอยูใ่นยา่นเมืองเก่า ภายใน
อาคารหลงัใหญ่ท่ีเป็นสถาปัตยกรรมในสไตล์โกธิค 5 หลงั ท่ีน่ีมีผลงานของปีกสัโซให้ไดช้มกนัทั้งภาพวาด 
ภาพเขียน รูปแกะสลกั และงานเซรามิกต่างๆ มากกวา่ 3,500 ช้ินเลยทีเดียว ทั้งน้ีทางพิพิธภณัฑ์ไดจ้ดัแสดงคอล
เลคชัน่ผลงานโดยจดัเรียงตามช่วงล าดบัเวลาตั้งแต่สมยัปีกสัโซยงัเด็กจนกระทัง่โต เพื่อให้เราไดช่ื้นชมความ
อจัฉริยะของศิลปินผูน้ี้ไดอ้ยา่งเต็มท่ี พร้อมทั้งยงัมีชีวประวติัของปีกสัโซให้ไดศึ้กษา และท่ีส าคญัอีกอยา่งก็คือ 
ท่ีน่ีไดเ้ก็บผลงานช้ินส าคญับางส่วนของเขาเอาไวด้ว้ย อิสระให้ท่านไดช่ื้นชมความเป็นศิลปินเอกของโลก ผา่น
ผลงานท่ีจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑปี์กสัโซแห่งน้ี 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2


 
 

บ่าย น าท่านสู่ถนนชอ้ปป้ิงสายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ยา่นท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของบาร์เซโล
นาแหล่งท่องเท่ียวอนัเป็นท่ีช่ืนชอบของคนทุกวยั ถนนสายเล็กๆ ท่ีมีความยาวเพียง  1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสัน
เสน่ห์น่าประทบัใจทั้งกลางวนัและกลางคืน    อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้
และเส้ือผา้แบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมชั้นน าซ่ึงมี
ร้าน ตั้งอยูต่ลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้อาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, 
GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ 

16.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินบาร์เซโลนา (BCN) เพื่อเชคอินและท า Tax Refund  
18.55น. ออกเดินทางจากสนามบินบาร์เซโลนา สู่ สนามบินอิสตนับูลโดยเท่ียวบินท่ี TK1856 (ใชเ้วลาบินประมาณ 4 

ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่น บนเคร่ืองบิน 
23.20 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี แวะเปล่ียนเคร่ือง 
 

วนัทีสิ่บ กรุงเทพมหำนคร 

01.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TK 68 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ  
 อาหารค ่า และ อาหารเชา้ 
14.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 วนั ล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเนียน 
ROYAL CARIBBEAN SYMPHONY OF THE SEA 

เรือส ำรำญใหญ่และใหม่ทีสุ่ดในโลกปี 2018 
 

อตัรำค่ำบริกำร 16-25 มิ.ย. 2561 7-16 ก.ค. 2561 11-20 ส.ค. 2561 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องคู่ INSIDE) ท่านละ 109,900 109,900 109,900 

อพัเกรดเป็นหอ้งพกัแบบมีระเบียงทะเล  
(พกัห้องคู่ Sea-View Balcony) ท่านละ 

17,000 23,000 23,000 

พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ  
(คิดท่ีห้องพกัแบบ INSIDE ซ่ึงเป็นราคาเร่ิม) 

42,000 45,000 45,000 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งเดียวกนั 3 ท่าน หอ้ง INS) ท่านละ 107,900 107,900 107,900 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน หอ้ง INS) 105,900 105,900 105,900 

เด็กทารก อายไุม่เกิน 2 ปี  (นบัอายจุนถึงวนัเดินทาง
กลบั) 

16,900 16,900 16,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(รำคำยนืยนัได้กต่็อเมือ่ทีน่ั่ง confirm เท่ำนั้น) 

85,000-110,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัค่าใชจ่้าย (ผูใ้หญ่)   
(ไม่รวมตัว๋ BKK-IST-BCN-IST-BKK) 

25,000 

กรณีมีวซ่ีาแลว้หรือไม่ตอ้งยื่นวซ่ีา หกัค่าใชจ่้าย 3,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 29 สิงหาคม 2560) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  

 

โปรแกรมท่องเท่ียวล่องเรือส าราญ (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ 



 
 ค่าบริการ (Service fee, Gratuties) บนเรือ 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ 
  

อตัรำนีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
    ส ำรองที่น่ัง (ผู้เดินทำงพกัเดี่ยว) ท่ำนละ 50,000 บำท 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 60 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ 
* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  
* ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ า 25% 
* ยกเลิก 60-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ า 50% 
* ยกเลิก 30-59 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ าเตม็จ านวน  
* ยกเลิก 08-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเต็มจ านวน 
* ยกเลิก นอ้ยกวา่ 7 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จ านวน 
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวี

ซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ :  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 
 

 การท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้  าการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธวซ่ีาและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ มาแลว้  หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 



 
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะ ไม่รับผดิชอบ หาก

ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคธรรมดา  
 

กรณเีดินทำงโดยลูกค้ำจัดกำรตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 
ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 
โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋ำเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 



 
 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สัมภำระและค่ำพนักงำนยกสัมภำระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสาย
การบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกรณเีกดิกำรสูญหำย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เข้ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึง
ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะ
พิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนกักระเป๋า คูณ 
ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหาก
เกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำเชงเก้นประเทศสเปน 
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 10-15 วนัท าการ) 

สถานฑตูไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อ
ขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 
หำกท่ำนต้องกำรเปลี่ยนแปลงคิวกรุ๊ปทีไ่ด้มีกำรจองแล้ว ท่ำนอำจต้องช ำระค่ำคิวยืน่วซ่ีำ 2,200 บำทให้กบัศูนย์ยื่นค ำร้อง 

 

1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรงปัจจุบนั พื้นฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่านั้น รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดัหา้มสวมแวน่สายตา หา้มมี

เงา หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป 
 
 
 
 
 
 
 

3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืน ๆ  
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. สูติบตัร (ส าหรับเด็กต ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี 
- เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)   
- เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมให้เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
- กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
- ใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนของพ่อและแม่) 

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั้น** 
จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต)  
โดย ไม่ตอ้งระบุวนั และประเทศท่ีเดินทาง  



 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง  

เงินเดือน พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา พิมพเ์ป็น

ภาษาองักฤษเท่านั้น 
- กรณีเป็นแม่คา้, ท าธุรกิจส่วนตวั, ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ 

9. หลกัฐานการเงิน (ส าคญัมาก เพราะสถานฑูตแจง้กฎใหม่เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2557)  
9.1 ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพยเ์ท่านั้น พร้อมหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร  
 (BANK CERTIFICATE) เป็นภาษาองักฤษ **ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนัเท่านั้น** 
- เงินฝากออมทรัพย/์ เผื่อเรียก/ สะสมทรัพย ์ 

(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยืน่วซ่ีา 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้ออกของ
เงินสม ่าเสมอ หา้มท าการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วซ่ีาเด็ดขาด!!) 

 
- การปรับสมุดบญัชีธนาคาร ท่านตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั และ ถ่ายส าเนายอ้นหลงั 6 เดือน โดยการ

ปรับยอดสมุดในบญัชี ตอ้งปรับสมุดก่อนวนัท่ีจะยื่นวีซ่า 7 วนั เช่นท่านไดคิ้วยื่นวีซ่าวนัท่ี 3 กนัยายน 2556 
ส าเนาสมุดบญัชีท่ีท่านตอ้งใช้ในการยื่นวีซ่า ตอ้งปรับสมุด ณ วนัท่ี  28 สิงหาคม 2556 หรือ หลงัจากนั้น หาก
ท่านปรับสมุดบญัชีก่อนหน้านั้น จะใช้เป็นเอกสารแสดงหลกัฐานทางการเงินไม่ได้ สถานฑูตจะขอเอกสาร
เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษทัทวัร์ฯ เพื่อเตรียมการล่วงหน้า และ ส่ง Fax สมุด
บญัชีหนา้สุดทา้ยท่ีไดท้  าการปรับสมุดมาใหท้างบริษทัทวัร์ เพื่อใชใ้นการแนบเป็นเอกสารยืน่วซ่ีาต่อไปได ้

- การขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ตอ้งมีอายุไม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัท่ีไดคิ้วยื่นวีซ่า พร้อมทั้ง
ตอ้งระบุ จ านวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสือรับรองดว้ย เช่นท่านไดคิ้วยื่นวีซ่าวนัท่ี 3 กนัยายน 2556  หนงัสือ
รับรองการเงินจากทางธนาคารท่ีใช้ในการยื่นวีซ่า ตอ้งออกให้ ณ วนัท่ี 20 สิงหาคม 2556 หรือ หลงัจากนั้น
เท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) โดยไม่
ตอ้งระบุวนั และประเทศท่ีเดินทาง 

(สถำนฑูตไม่รับพจิำรณำบญัชีกระแสรำยวนัในทุกกรณ)ี 
Thank you for contacting VFS Italy Visa Application Centre. 

เน่ืองจากสถานทูตได้แจ้งเพิ่มเติมเก่ียวกบัเอกสารด้านการเงินของผูส้มคัรวีซ่าทุกประเภทโดย ผูส้มคัรทุกคนท่ี

ตอ้งการยื่นค าร้องขอวีซ่าฯตอ้งแสดงหลกัฐานทางการเงิน 2 ประเภทคู่กนัคือ หนงัสือรับรองทางการเงินจากทาง

ธนาคาร ( Bank Certificate ) ซ่ึงมีอายุไม่เกิน 15 วนันบัจากวนัยื่นค าร้องวีซ่า พร้อมกบัส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากท่ี

แสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 7 วนันบัจากวนัยืน่ค  าร้องขอวซ่ีา โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ใดๆทั้งส้ิน 



 
10. ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี 
- จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น  
- หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรองค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลใน

ครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นั
และกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้ 

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 
o เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
o กรณีมีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลูก แปลเป็นภาษาองักฤษพร้อมกบัแนบภาษาไทย 
o กรณีไม่มีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชท้ะเบียนบา้นทั้งของสามีและภรรยา แปลเป็นภาษาองักฤษพร้อมกบัแนบ

ภาษาไทย โดยทะเบียนบา้นของทั้งสองตอ้งอยูบ่า้นเดียวกนั 
- กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พร้อมทั้ง

ใน หนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตอ้งระบุช่ือผูถู้กรับรองค่าใชจ่้าย ดว้ย 


