
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

10 วนั ล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเนียน 
MSC MERAVIGLIA (เอม็เอสซี เมอร์ราวเิกยี) 

เรือส าราญใหญ่ทีสุ่ดของยุโรป ปี 2017 
โรม – ชิวคิตาเวคเคยี – ปาแลร์โม (ซิซิล)ี – มอลต้า – บาร์เซโลนา – โพรวองซ์ – ปอร์โตฟิโน่ 

 

 
โปรโมช่ันพเิศษ... สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ส (EY) 

3-12 ธันวาคม 2560 
(กรุ๊ปเดยีวเท่าน้ัน, บนิเข้า – ออก โรม - FCO) 

เร่ิมต้นที่….  79,900 บาท  

(พเิศษ!! ราคานีร้วมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น) 
ขอสงวนสิทธ์ิหากเรือมีการปรับเปลีย่นท่าเทยีบเรือ ซ่ึงทางทวัร์จะท าการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป 



 

MSC MERAVIGLIA (เอม็เอสซี เมอร์ราวเิกยี) 
เรือมขีนาด 167,600 ตัน จุผู้โดยสารได้กว่า 5,700 คน มทีั้งหมด 18 ช้ัน 

 

 
 

เส้นทางเดนิเรือ MSC MERAVIGLIA 
 

 

 
 
 



 

10 วนั ล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเนียน 
MSC MERAVIGLIA (เอม็เอสซี เมอร์ราวเิกยี) 

โรม – ชิวคิตาเวคเคยี – ปาแลร์โม (ซิซิล)ี – มอลต้า – บาร์เซโลนา – โพรวองซ์ – ปอร์โตฟิโน่ 
 

3 ธันวาคม 2560  กรุงเทพมหานคร – อาบูดาบ ี
 

17.30 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้ เคาน์เตอร์เชคอิน สายการบินเอทิฮดั แอร์เวยส์ แถว Q (Row Q) ประตู
ทางเขา้ท่ี 8 อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  

20.10 น. ออกเดินทางสู่นครอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอทิฮดั แอร์เวยส์ เท่ียวบิน EY401 
(ใชเ้วลาบินประมาณ 6.45 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวส่ีวนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการ
บินฯ บริการ อาหารค ่า ระหวา่งเท่ียวบินสู่อาบูดาบี  

 

 4 ธันวาคม 2560  อาบูดาบี – โรม – ชิวคิตาเวคเคีย 
 

00.05 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี แวะเปล่ียนเคร่ืองเท่ียวบิน EY7065 อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี
ภายในสนามบิน ตามอธัยาศยั 

02.25 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอาบูดาบี (AUH) สู่สนามบินโรม (FCO) โดยเท่ียวบิน EY7065 (ใชเ้วลาบินประมาณ 7 
ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน (กระเป๋าเดินทางท าการส่งต่อไปยงัสนามบินโดยอตัโนมติั 
Check through)  

06.20 น. เดินทางถึงสนามบินฟูมิชิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 น าทา่นเดินทางสู่เมืองชิวคิตาเวคเคีย 

น าท่านถ่ายรูปกบัปราสาทไมเคิลแองเจโล (Michelangelo Castle) และป้อมปราการไมเคิลแองเจโล (Forte 
Michelangelo) เป็นปราสาทยุคโบราณสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 16 โดยมีการสร้างก าแพงลอ้มรอบปราสาท 
เพื่อใช้เป็นป้อมปราการป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึกในอดีต ปราสามแห่งน้ีสร้างข้ึนใกลก้บัท่าเรือและใช้เป็น
ป้อมปราการด่านหนา้ในการเรียกเก็บระวางเรือและภาษีในสมยัก่อน โดยหอคอยตรงกลางป้อมปราสาทแห่งน้ี
ออกแบบโดยไมเคิล แองเจโล สร้างในสมยัโรมนัโบราณ โดยผนงัของป้อมปราการแห่งน้ีมีความหนากว่า 6 
เมตร น าท่านเขา้ชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทไมเคิงแองเจโล และชมความยิ่งใหญ่ในการสร้างป้อมปราการท่ี
ยงัคงตั้งตระหง่านในเมืองชิวคิตาเวคเคียแห่งน้ี 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมภายในตวัเมืองชิวิคตาเวคเคีย ชมก าแพงเมืองเก่าท่ีไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ย่างดีเยี่ยม น าท่านชม
น ้ าพุ เบเนดิกทท่ี์ 14 (Benedict XIV’s fountain) น าท่านชมจตุัรัสใจกลางเมืองอนัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั
และเป็นบริเวณชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม และ สินคา้พื้นเมือง ของฝากและของท่ีระลึกมากมาย จากนั้นน าท่าน



 
เขา้ชมโบสถ ์ซานฟรานซิสโก เดอ อาซิสซ่ี (San Francesco d’ Assisi) เป็นโบสถท่ี์สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 12 
และไดรั้บการบูรณะใชเ้ป็นอารามหลวงในศิลปะแบบ บาโรค นิโอคลาสสิค ในสมยัศตวรรษท่ี 17 และโป๊ป เก
รกอร่ี ท่ี 9 ไดน้ าหินกอ้นแรกวางลาดเพื่อใชเ้ป็นหินสร้างโบสถแ์ห่งน้ีในปี 1228 โบสถ์แห่งน้ีสร้างแลว้เสร็จในปี 
1253  ภายในมีการตกแต่งดว้ยกระจกสสวยงามและมีภาพวาดปูนเปียก หรือ เฟรสโก ้เช่นกนั จากนั้นน าท่าน
เดินเล่นภายในเมือง อนัเป็นท่ีตั้งของหมู่อาคารหลากสีมากมาย อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมือง
ชิวคิตาเวคเคีย หรือจะเลือกชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศยั  

 

15.00 น. น าท่านเชคอินข้ึนเรือส าราญ MSC Meraviglia 
18.00 น. เรือส าราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือชิวคิตาเวคเคีย มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเมืองปาแลร์โม 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 
 

5 ธันวาคม 2560  ปาร์แลโม่ (เกาะซิซิล ีประเทศอติาลี) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
10.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี เมืองปาร์แลโม่ (เกาะซิซิลี ประเทศอิตาลี) เมืองหลวงของแควน้ปกครองตนเองซิซิลี  ซ่ึงเป็น

เกาะใหญ่ปลายรองเทา้บู๊ตของอิตาลี มีประวติัต่อเน่ืองยาวนานกวา่ 4,000 ปี เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคญัแห่งหน่ึง
ของยุโรปจึงตกเป็นเป้าหมายของการยึดครองจากชนชาติท่ีมีอ านาจเขม้แข็งในช่วงเวลาต่างๆเร่ิมตั้งแต่กรีก 
โรมนั คาร์เทธ อาหรับ นอร์มงั เยอรมนั ฝร่ังเศส และสเปน แต่ละชาติผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัเขา้มาปกครอง
ดินแดนน้ีขณะเดียวกนัก็ไดน้ าเอาศิลปวฒันธรรมของตนเขา้มาดว้ย เกาะน้ีจึงมีสถาปัตยกรรมและวฒันธรรมท่ี
หลากหลายผสมผสานกนัหากแต่ลงตวั นอกจากน้ียงัอุดมไปดว้ยความงามทางธรรมชาติ ของทั้งชายหาด ทะเล 
และภูเขาไฟ ดว้ยความท่ีอยูห่่างไกลออกมาจะสามารถสัมผสัไดถึ้งความเป็นอิตาเลียนดั้งเดิม อยา่งท่ี              หา
ไม่พบอีกแลว้ตามเมืองใหญ่ในอิตาลีภาคพื้นทวีป น าท่านเขา้ชมมหาวิหารมอนเรอาเล (Monreale Duomo)     ท่ี
ไดรั้บการยกย่องว่าเป็นสุดยอดสถาปัตยกรรมไบเซนไทน์แห่งหน่ึงของโลก สร้างข้ึนโดยกษตัริยว์ิลเล่ียมท่ี 2 
ผูป้กครองดินแดนซิซิลี ในช่วงปี ค.ศ. 1060 ภายในวหิารท่านจะไดพ้บกบัความอลงัการของโมเสกทอง ซ่ึงวา่กนั
วา่ใชท้องในการประดบัประดาทั้งหมด 2,200 กก.เลยทีเดียว นบัเป็นโบสถ์โมเสกท่ีใหญ่อนัดบั 2 ของโลก  รอง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B5


 
จากโบสถเ์ซนตโ์ซเฟียท่ีตุรกี และท่ีน่าอศัจรรยคื์อ โมเสกท่ีเห็นทั้งหมดน้ีใชเ้วลาสร้างแค่ 8 ปีเท่านั้น จากนั้นน า
ท่านถ่ายรูปกบั Palazzo dei Normanni อดีตราชวงัของกษตัริยน์อร์แมน ปัจจุบนัใชเ้ป็นสภาทอ้งถ่ินประจ าเมือง  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูป Cappella Palatina โบสถ์ส่วนพระองคข์องกษตัริยโ์รเจอร์ท่ี 2 พระราชาซ่ึงเคยไดช่ื้อว่ามี
ฐานะล ่าซ าท่ีสุดในยุโรป โดยโบสถ์น้ียงัถือเป็นตน้แบบของวิหาร Monreale ท่ีสร้างข้ึนในอีก 40 ปีให้หลงัดว้ย 
หลงัคาโดมประดบัดว้ยโมเสกทองรูปพระเยซูและเทวดาทั้งแปด น าท่านชม น ้ าพุ Fontana della Vergogna น ้ าพุ
แกะสลกัสไตล์ไฮเรเนอซองส์ซ่ึงสั่งท าจากเมืองฟลอเรนซ์ หลงัจากนั้นแวะถ่ายรูปกบั โบสถ์                        La 
Matorana โบสถ์สไตล์ไบเซนไทน์ประดบัประดาดว้ยโมเสกทอง แต่บริเวณทางเขา้เป็นสถาปัตยกรรมแบบ
บาร็อค และแวะถ่ายรูปกบั โบสถ์ San Cataldo โบสถ์ซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัปี ค.ศ. 1160 แต่การก่อสร้างก็ตอ้ง
หยดุชะงกัลงเม่ือผูล้งทุนทรัพย ์เสียชีวติลง จึงมีสภาพเปลือยเปล่าดูคลาสสิกตามสไตลโ์บสถท์อ้งถ่ิน 

 

16.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือปาร์แลโม่ 
17.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือปาร์แลโม่ เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือวลัเลตตา ประเทศมอลตา้ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

 

 
 
 
6 ธันวาคม 2560  วลัเลตตา (ประเทศมอลต้า) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
10.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองวลัเลตตา ประเทศมอลตา้ ซ่ึงเป็นประเทศท่ีเป็นเกาะขนาดเล็กสองเกาะใน

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีเมืองหลวงช่ือเมืองวลัเลตตา (Valletta) ตั้งอยูท่างตอนใตข้องยุโรปถดัลงมาจากตอนใต้
ของอิตาลี นบัเป็นประเทศท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานแห่งหน่ึงในยุโรป มีผูม้าครอบครองและถูกแยง่ชิงนบั
คร้ังไม่ถว้นในอดีต น าท่านชมเมืองหลวงของสาธารณรัฐมอลตา้ ซ่ึงไดต้ั้งช่ือเมืองตามช่ือของ Jean Parisot De 
La Valetta ผูซ่ึ้งสามารถป้องกนัการรุกรานเกาะมอลตา้ จากออตโตมานในปี 1565 เมืองวลัเลตตาไดรั้บการข้ึน



 
ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี 1980  น าท่านชมบรรยากาศบริเวณอ่าว Grand Harbor จดัไดว้า่
เป็นท่าเรือธรรมชาติบนเกาะมอลตา้ เป็นท่าเรือท่ีสร้างและใชง้านมาตั้งแต่สมยัโบราณ มีอู่ต่อเรือ โรงเก็บสินคา้ 
และป้อมปราการขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพบริเวณท่าเรือ Grand Harbor ซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นจุดชมวิวท่ี
สวยและข้ึนช่ือแห่งหน่ึงของมอลตา้ ไดเ้วลาน าท่านชม สวนบารัคคา (Barracca Garden) สวนสวยท่ีคร้ังหน่ึงเคย
เป็นสถานท่ีส่วนบุคคล แต่ภายหลงัไดเ้ปิดให้สาธารณชนเขา้ชมในปี 1824 ภายในสวนประกอบไปดว้ย Upper 
Barracca และ Lower Barracca ในส่วน Upper นั้นไดส้ร้างข้ึนในปี 1661 โดยอศัวินชาวอิตาเลียน จากบริเวณ
สวนจะเห็นววิของอ่าวแกรนดฮ์าร์เบอร์ไดช้ดัเจน จากนั้น ชม Auberge De Castille อาคารท่ีมีความสง่างามและ
ใหญ่โตท่ีสุดแห่งหน่ึง ในเมืองวลัเลตตา ตั้งอยู่บนจุดท่ีสูงท่ีสุดของคาบสมุทรซ่ึงถูกออกแบบให้เป็นสถานท่ี
หรูหราท่ีสุด ปัจจุบนัใช้เป็นท่ีพ  านกัของนายกรัฐมนตรีของประเทศสาธารณรัฐมอลตา้ สร้างข้ึนคร้ังแรกในปี 
1574 โดยสถาปนิกชาวมอลตา้ช่ือ GIROLAMO CASSAR และมีการสร้างบูรณะใหม่อีกคร้ังในปี 1741 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชม พระราชวงัแกรนด์มาสเตอร์ (Grand Master Palace) อดีตพระราชวงัยุคศตวรรษท่ี 16 ถือครอง
โดย อุสตาจิโอ ้เดล มอนเต ้ญาติคนสนิทของผูค้รองแควน้มอลตา้นาม ฌองป์ เดอลา วาเลตเต ้แรกเร่ิมเดิมทีถูก
ใชเ้ป็นสถานท่ีบญัชาการรบของอศัวนิในยุคนั้น และภายหลงัเสร็จส้ินสงคราม ไดถู้กต่อเติมเป็นพระราชวงั แต่
แลว้ถูกโอนยา้ยเปล่ียนมือเป็นสถานท่ีพ านกัของผูป้กครองจากประเทศองักฤษในช่วงศตวรรษท่ี 19 และกลบัมา
ถือครองโดยประเทศมอลตา้ภายหลงัประกาศเอกราชในปี ค .ศ.1964 และในปัจจุบนัถูกใช้เป็นอาคารรัฐสภา
แห่งมอลตา้ สถานท่ีท างานของประธานาธิบดีแห่งมอลตา้ ภายในตวัอาคารตกแต่งแบบนิโอคลาสสิค และเปิด
ให้นักท่องเท่ียวเข้าชมในบางส่วนท่ีจัดแสดงเป็นพิพิธภณัฑ์ส าหรับจดัแสดงเร่ืองราวประวติัศาสตร์และ
ยุทโธปกรณ์ของอศัวินในอดีต น าท่านชม ย่านถนนรีพบัลิก (Republic Street) และถนนพ่อคา้ (Merchant’s 
Street) ถนนสายหลกัสองสาย เต็มไปดว้ยร้านคา้มากมาย อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ของฝาก ของท่ีระลึก
ตามอธัยาศยั  จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัวิหารเซนตจ์อห์น (St. John’s Cathedral) สร้างโดยอศัวิน เซนตจ์อห์น
เพื่อมอบเป็นเกียรติแก่ผูอุ้ปถมัภ์เหล่าอศัวินทั้งหลาย ความพิเศษของวิหารแห่งน้ีคือการ ออกแบบตกแต่งโดย
สถาปนิกและศิลปินชาวมอลตา้ในช่วงศตวรรษท่ี 16  

17.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองวลัเลตตา 
18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือวลัเลตตา เพื่อมุ่งหนา้สู่ กรุงบาร์เซโลนา ประเทศสเปน 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 



 
 

7 ธันวาคม 2560  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 
 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
8 ธันวาคม 2560  บาร์เซโลนา  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ บาร์เซโลนา ประเทศสเปน 
10.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามฟุตบอลคมัป์นู (Camp Nou) สนามฟุตบอลของทีมสโมสรบาร์ซา อิสระให้ท่านได้

ถ่ายรูปดา้นนอกและเลือกซ้ือสินคา้ของสโมสร จากนั้นน าท่านเขา้ชมมหาวิหารซากราดา้ ฟามิเลียร์ (Sagrada 
Familia) สัญลกัษณ์แห่งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอยา่งสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1882 เป็นผลงานชั้นยอดท่ีแสดงถึงอจัฉริยภาพของ อนัโตนี เกาด้ี สถาปนิกผูเ้ล่ืองช่ือ มหาวิหารแห่งน้ี 
ตั้งอยูบ่นถนน Carrer de Mallorca งานช้ินน้ีมีความแปลกตาจากงาน ช้ินอ่ืนของเกาด้ี ตรงสีสันอนัเรียบน่ิงแบบ
โทนสีธรรมชาติให้ความรู้สึกท่ีสงบผ่อนคลายและเยือกเย็น เพราะความท่ีเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และยงัคง
รายละเอียดไวอ้ย่างดี ดูจากลวดลายสลกัเสลาท่ีดา้นนอกตวัโบสถ์และภายในแสดงให้เห็นถึงแรงศรัทธาใน
ศาสนาอย่างท่วมท้น สมเป็นงานช้ินสุดท้ายท่ีเขาอุทิศตนให้กับศาสนจักร ปัจจุบนัมหาวิหารแห่งน้ียงัคง
ด าเนินการก่อสร้างและคาดวา่จะแลว้เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2026 อิสระให้ท่านไดบ้นัทึกภาพความยิ่งใหญ่ของ
มหาวหิารแห่งน้ี 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 



 
 

บ่าย  น าท่านสู่เนินเขามองตจ์ูอิค (Montjuïc) เป็นเนินเขาในบาร์เซโลนาท่ีมีทศันียภาพอนังดงาม ทางดา้นตะวนัออก
ของเนินเขายงัมีหน้าผาสูงชนัซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นดัง่ก าแพงเมือง ส่วนดา้นบนนั้นเป็นท่ีตั้งของป้อมปราการหลาย
แห่ง ซ่ึงในปัจจุบนัท่ีเป็นท่ีรู้จกัของนักท่องเท่ียว ได้แก่ Palau Nacional ท่ีมีความงดงามดว้ยสถาปัตยกรรม
สไตล์นีโอบาร็อค ซ่ึงแต่เดิมนั้นถูกสร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นสถานท่ีส าหรับจัดนิทรรศการต่าง ๆ และปัจจุบัน
กลายเป็นอีกหน่ึงแลนดม์าร์กของบาร์เซโลนาท่ีทุกคนจะตอ้งแวะมาแชะภาพคู่ดว้ย น าท่านถ่ายรูปกบัพิพิธภณัฑ์
แห่งชาติปาเลา (Palau Nacional) อีกหน่ึงแลนด์มาร์กสวยแห่งบาร์เซโลนา ผา่นชมบริเวณน ้ าพุ Font Magica ซ่ึง
จะมีการแสดงระบ าน ้ าพุสุดตระการตาท่ีมีทั้งแสง สี เสียง ประกอบอย่างลงตวั แถมวิวรอบดา้นยงัสวยงามไป
ดว้ยสถาปัตยกรรมของส่ิงปลูกสร้างแบบงามหยด ไม่วา่จะเป็นเสาขนาดใหญ่หนา้ Palau Nacional และยงัเห็น
ยอดของเนินเขา Montjuïc อยูลิ่บ ๆ พร้อมกบัส่ิงปลูกสร้างท่ีส่องแสงสะทอ้นลงมา ไดเ้วลาน าท่านสู่ถนนชอ้ป
ป้ิงสายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ยา่นท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเท่ียว
อนัเป็นท่ีช่ืนชอบของคนทุกวยั ถนนสายเล็กๆ ท่ีมีความยาวเพียง  1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทบัใจทั้ง
กลางวนัและกลางคืน    อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้และเส้ือผา้แบรนด์เนม
ทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมชั้นน าซ่ึงมีร้าน ตั้งอยูต่ลอดแนว
ถนน Passeig de gracia ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้อาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และ
อ่ืนๆ 

 

17.00 น.  น าท่านกลบัสู่ท่าเทียบเรือบาร์เซโลนา 
18.00 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือบาร์เซโลนา เพื่อมุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย ์
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

9 ธันวาคม 2560  โพรวองซ์ - ป้อมปราการแซ็งต์ ฌอง 
 

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

น าท่านเดินทางสู่ป้อมปราการแซ็งต ์ฌอง (Fort Saint-Jean) สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1660 โดยพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ใน
บริเวณทางเขา้ท่าเรือเก่า เป็นตึกสีอิฐเก่าๆ สมยัปฏิวติัฝร่ังเศสเคยถูกใชเ้ป็นท่ีคุมขงันกัโทษ จากนั้นก็ถูกยึดครอง
โดยกองทพัเยอรมนัเพื่อหลบการโจมตีทางอากาศ แต่ไม่นานก็ถูกระเบิดท าลายจนป้อมปราการเสียหายเป็น
บริเวณกวา้ง ปรากฏใหเ้ห็นร่องรอยการถูกโจมตีจนถึงปัจจุบนั อยา่งไรก็ตามป้อมโบราณแห่งน้ีไดรั้บการบูรณะ
ซ่อมแซมจวบจนปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑ์อารยธรรมยุโรปและเมดิเตอร์เรเนียน (The Museum of European 
and Mediterranean Civilizations) จดัแสดงประวติัความเป็นมาและขา้วของเคร่ืองใชใ้นอดีต น าท่านเขา้ชม
ความสวยงามและความเก่าแก่ของป้อมปราการแห่งน้ี จากนั้นน าท่านเดินเล่นบนถนน เลอ พานีเยร์ (Le Panier) 
เขตท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง ชมความงามของอนุสาวรีย ์Vielle Charité น าท่านชมความงดงามท่ีมากเสน่ห์ของ
อาคารสถาปัตยกรรมในแบบเมดิเตอร์เรเนียน อิสระใหท้่านเก็บภาพความงามของเมืองตามอธัยาศยั 



 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านถ่ายรูปพระราชวงัลองชองป์ (The Palais Longchamp) สร้างข้ึนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการขุดคลอง
มาร์กเซย ์(Canal de Marseille) เพื่อการล าเลียงน ้ าจากแม่น ้ าดูแลนซ์ (Durance River) เขา้มาใชใ้นเมืองมาร์กเซย ์
โดน ดยุคแห่งออรีน ไดว้างรากฐานหินกอ้นแรก เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน ปี 1893 ซ่ึงใชเ้วลาก่อสร้างนานกวา่ 
30 ปี พระราชวงัแห่งน้ีออกแบบโดยสถาปนิกนามว่า องัเร เอสพีรานดี (Henry Esperrandieu) โดยการมี
ออกแบบสร้างน ้าพุอยูก่ลางพระราชวงั จึงไดรั้บการขนามนามวา่ “ปราสาทน ้ าพุ” (Water Castle) ไดเ้วลาน าท่าน
สู่ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ Les Terrasses du port ในเมืองมาร์กเซย ์อิสระให้ท่านเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้ เส้ือผา้
แฟชัน่ และของฝากตามอธัยาศยั ก่อนน าท่านลงเรือส าราญ 

 
16.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย ์
17.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือมาร์กเซย ์มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเจนวั 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 
 

10  ธันวาคม 2560 ปอร์โตฟีโน – เจนัว 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ีท่าเรือเจนวั (อิตาลี) 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองปอร์โตฟีโน (Portofino) เมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ีมีช่ือเสียงในระดบัโลก 

ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขต จงัหวดัของเจนวั ท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยท่าเรือเล็กๆ จนไดรั้บการขนานนามวา่เป็น "สวรรคแ์ห่ง
เมืองท่า" เมืองปอร์โตฟิโน เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีแสนน่ารัก ภายในตวัเมืองประกอบไปดว้ยดว้ยบา้นเรือนหลาก



 
สีสัน ซ่ึงตั้งเบียดเสียดกนัไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่ม โอบลอ้มอ่าวท่ีมี เรือยอร์ช (Yatch )จอดเตม็ไปหมด น าท่าน
ชมความงดงามของ โบสถเ์ซนตม์าร์ติน (St. Martin) ซ่ึงสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 12 โดยตวัโบสถน์ั้นมีขนาดท่ีไม่
ใหญ่โต แต่ก็มีความสวยงามมากพอสมควร จากนั้นน าท่านชมความยิง่ใหญ่ของ ปราสาทและป้อมปราการ 
Castello Brown ซ่ึงสร้างมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 16 ในอดีตเคยใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกนัขา้ศึก แต่ปัจจุบนั
เป็นพิพิธภณัฑ ์และยงัป็นจุดชมววิท่ีสวยงามอีกแห่งของเมืองอีกดว้ย  

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเจนวั น าท่านแวะถ่ายรูปกบั อนุสาวรียข์องคริสโตเฟอร์ โคลมับสั นกัเดินเรือช่ือดงั
กอ้งโลก และเป็นชาวยุโรป  คนแรกท่ีคน้พบทวีปอเมริกา ซ่ึงถือก าเนิด ณ เมืองเจนวัแห่งน้ี น าท่านชมบริเวณ
อ่าวเจนวั อนัเป็นท่าเทียบเรือส าราญ เรือยอชท์หรู เรือใบสีขาวละลานตา และยงัคงมีเรือโบราณจ าลองขนาด
ยกัษ์ สลกัเสลาดว้ยรูปป้ันอนัวิจิตรคลา้ยย  ้าเตือนให้ระลึกถึงความส าเร็จอนัยิ่งใหญ่ของชาวเมืองเจนวัคนน้ี น า
ชมประภาคาร Lanterna สูงตระหง่าน ท่ีสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1543 เป็นฉากหลงั น าท่านเขา้ชมโบสถ์ประจ าเมือง 
หรือ ดูโอโม่ (Genoa Duomo) ท่ีสร้างข้ึนในแบบโรมนัเนสค์และโกธิคสมยัศตวรรษท่ี 12-14 และน ้ าพุกลาง
เมือง จากนั้นน าท่านเยี่ยมชมและช้อปป้ิงท่ี เปียซซ่า เฟร์ราร่ี ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ีเคยเป็นบริเวณท่ีโคลมับสัเคย
อาศยัอยูเ่ม่ือคร้ังตอนเด็กๆ จากนั้น อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนม Louis Vuitton, GUCCI และของ
ท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

17.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเจนวั  
18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือเจนวั เพื่อมุ่งหนา้สู่ท่าเรือซิวติาแวคเซีย ประเทศอิตาลี 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
 วนัน้ีจะมีการจดังานเล้ียง Gala Dinner ใหท้่านไดแ้ต่งตวัสวยงามร่วมงานเล้ียงในค ่าคืนน้ี 

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 
หมายเหตุ      ก่อนเรือกลบัเทียบท่าในค ่าวนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลง 

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

11 ธันวาคม 2560 โรม – โคลอสเซียม – น า้พุเทรวี ่– บันไดสเปน – ช้อปป้ิงเอาท์เลต 
 



 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ ชิวคิตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี 
09.00 น. น าท่านเดินทางสู่กรุงโรม (Rome) น าท่านชม กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงอนัยิ่งใหญ่ของจกัรวรรดิโรมนัซ่ึงมี

อายุเก่าแก่กวา่ 2,000 ปี น าท่านแวะถ่ายรูปกบั โคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก ไดรั้บ
การขนานนามว่าเป็นสนามกีฬากลางแจง้ขนาดใหญ่เร่ิมสร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิเวสปาเซียนแห่งอาราจกัร
โรมนัและสร้างเสร็จในสมยัจกัรพรรดิติตสั (Titus) สามารถจุคนกวา่ 50,000 คน 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

 
 

บ่าย  น าท่านชม น ้ าพุเทรวี่ (The Trevi Fountain) น ้ าพุท่ีเหล่านกัท่องเท่ียวนิยมมาโยนเหรียญอธิษฐานเพื่อให้ได้
กลับมาเยือนกรุงโรมอีกคร้ัง น าท่านสู่ย่าน บนัไดสเปน (Spanish Step) แหล่งนัดพบของชาวโรมและ
นกัท่องเท่ียวทัว่โลก เป็นจตุรัสท่ีมีอาคารสวยงามและจ าหน่ายสินคา้แบรนด์เนมต่างๆ อิสระให้ท่านช้อปป้ิง
สินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Prada, Dior, Chanel และอ่ืนๆอีกมากมาย หรือจะเลือกเก็บภาพ
บรรยากาศใจกลางเมืองบริเวณ บนัไดสเปน ให้ท่านสัมผสับรรยากาศเมืองหลวงของอิตาลี อิสระให้ท่าน        ช้
อปป้ิงแบบเตม็อ่ิม 

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ใกลก้รุงโรม Castel Romano Designer Outlet ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลตท่ี
รวมเอาแบรนดสิ์นคา้จากดีไซน์เนอร์ชั้นน ามาลดราคาตลอดทั้งปี อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือของฝากหรือ
เลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมต่างๆไดต้ามอธัยาศยั 

19.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินฟูมิชิโน (FCO) เพื่อเชคอินและท า Tax Refund  
22.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินฟูมิชิโน (FCO) กลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี EY84 (ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง) 

บริการอาหารค ่า เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่นบนเคร่ืองบิน 
 

12 ธันวาคม 2560 กรุงเทพมหานคร 

06.05 น. เดินทางมาถึงอาบูดาบี แวะเปล่ียนเคร่ือง 
08.40 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี EY408 (ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหาร

อาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน 
18.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 



 

10 วนั ล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเนียน 
MSC MERAVIGLIA (เอม็เอสซี เมอร์ราวเิกยี) 

เรือส าราญใหญ่ทีสุ่ดของยุโรป ปี 2017 
โรม – ชิวคิตาเวคเคยี – ปาแลร์โม (ซิซิล)ี – มอลต้า – บาร์เซโลนา – โพรวองซ์ – ปอร์โตฟิโน่ 

 

อตัราค่าบริการ 3-12 ธันวาคม 2560 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องคู่ INSIDE) ท่านละ 79,900 

อพัเกรดเป็นหอ้งพกัแบบมีระเบียง SEAVIEW BALCONY ท่านละ 10,000 

พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ (คิดท่ีห้องพกัแบบ INSIDE ซ่ึงเป็นราคาเร่ิม) 25,000 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  75,900 

เด็กทารก อายไุม่เกิน 2 ปี (นบัอายจุนถึงวนัเดินทางกลบั) 16,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคายนืยนัได้กต่็อเมือ่ทีน่ั่ง confirm เท่านั้น) 85,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัค่าใชจ่้าย (ผูใ้หญ่)  (ไม่รวมตัว๋ BKK-AUH-FCO-AUH-BKK) 20,000 

กรณีมีวซ่ีาแลว้หรือไม่ตอ้งยื่นวซ่ีา หกัค่าใชจ่้าย ไม่รวมวซ่ีา 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  

 

โปรแกรมท่องเท่ียวล่องเรือส าราญ (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน Etihad Airways (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 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  
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 



 
อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าวซ่ีาเชงเก้น ประมาณ 2,800 – 3,000 บาท 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วนั (คิดเป็น 10 วนั เท่ากบั 20 ยูโร) 
 ค่าบริการเรือ (Service Fee) ท่านละ EUR 70 ซ่ึงเรือจะชาร์ตเข้าครุยส์การ์ด 
 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 ารองที่น่ัง (ผู้เดินทางพกัเดี่ยว) ท่านละ 50,000 บาท 
  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 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 การท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้  าการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

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

 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะ ไม่รับผดิชอบ หาก

ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคธรรมดา  
 
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 
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน 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 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 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 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตราฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระรับผดิชอบค่าใชจ่้ายน ้าหนกัส่วนเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

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



 
 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) ซ่ึงอยูใ่นความความ

รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์ โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยใน
กรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบิน
เท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้าหนกักระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควร
โหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหาย
ตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นประเทศอติาล ี
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 10-15 วนัท าการ) 

สถานฑตูไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อ
ขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 
หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงคิวกรุ๊ปทีไ่ด้มีการจองแล้ว ท่านอาจต้องช าระค่าคิวยืน่วซ่ีา 2,200 บาทให้กบัศูนย์ยื่นค าร้อง 

 

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 

(สถานฑูตไม่รับพจิารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณ)ี 
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 

 
 


