
 
 
 

ล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเนียน 10 วนั 7คนื 
MSC SEAVIEW (เอ็มเอสซี ซีวิว) 

เรือส ำรำญใหญ่ทีสุ่ดของยโุรป ปี 2018 

 
***โปรโมช่ัน...สายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ส (TK)*** 

11-20 ตุลาคม / 18-27 ตุลาคม 2562  
ราคาเร่ิมต้นที่….89,900 บาท 

บาร์เซโลน่า – อาจัคซิโอ (เกาะคอซิก้า) – เจนัว – ลา สเปเซีย - ปอร์โตฟิโน่ –- ชิงเกว่ แตร์เร 
โรม - คานส์ – ปัลมา เดอ มายอร์กา – บาร์เซโลน่า 

(พเิศษ!! ราคานีร้วมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น /รวมทปิไกด์ คนขบัแล้ว) 
ขอสงวนสิทธ์ิหากเรือมีการปรับเปลีย่นท่าเทยีบเรือ ซ่ึงทางทวัร์จะท าการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป 

ท่องเทีย่ว SHORE EXCURSION ของเรือ อาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ 



MSC SEAVIEW (เอม็เอสซี ซีววิ) 
เรือส าราญใหญ่ทีสุ่ดของยุโรป ปี 2018 

เรือมีขนาด 153,516 ตนั จุผู้โดยสารได้กว่า 5,179 คน มีทั้งหมด 18 ช้ัน 
ประเภทห้องพกั (เตยีงสามารถแยกเป็น เตยีงคู่ได้) 

 

▪ ห้องพักบนเรือแบบกรุ๊ปจะเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง                       
( TRIPLE ROOM ) ต้องท าการตรวจสอบกบับริษทั เน่ืองจากห้องพกับนเรือ ที่สามารถพกัได้ 3 ท่าน มจี านวนจ ากดั 

▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการจัดเลขห้องพักให้กับคณะ เน่ืองจากห้องพักบนเรือเป็นการจองแบบกรุ๊ป และ ขึน้อยู่กับข้อก าหนด
ของประเภทห้องพกัในระดบัที่ต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องพกัตดิกนัหรือ ช้ันเดยีวกนั ตามที่ลูกค้าต้องการ 

▪ ทั้งนีห้้องพกัแบบมรีะเบียงที่จองแบบกรุ๊ป อาจเจอห้องที่ตดิเรือชูชีพได้ 

• ห้องพกัแบบธรรมดา  (INTERIOR) 

 
 

• ห้องพกัมีระเบียงววิทะเล  (OCEAN VIEW WITH BALCONY) 

 
 

เส้นทางเดินเรือ MSC SEAVIEW (เอม็เอสซี ซีววิ) 

 
 
 
 



 

11/18 ต.ค.62  กรุงเทพมหานคร  
 

18.30 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.45 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 65 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10 ชัว่โมง) เพลิดเพลิน
กบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ สายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหวา่ง
เท่ียวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี  

 

12/19 ต.ค. อสิตันบูล – บาร์เซโลน่า 
 

04.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน TK1853 อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตนับูลซ่ึงมีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย  

07.20 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่สนามบินบาร์เซโลน่า (BCN) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์
ไลน์ส บริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 4 ชม.) 

10.05 น. เดินทางถึงสนามบินบาร์เซโลน่า ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านชม PARC DE LA CIUTADELLA สวนสาธารณะใจกลางเมืองบาร์เซโลน่า ไม่ไกลจากถนนลารัม 

บลามากนกั  มีพื้นท่ีรวมกวา่ 70 เอเคอร์ หรือประมาณ 280,000 ตารางเมตร เป็นพื้นท่ีสีเขียวขนาดใหญ่เพียง
แห่งเดียวของเมือง ซ่ึงพื้นท่ีส่วนหน่ึงเป็นท่ีท าการของสวนสัตว ์พิพิธภณัฑ์ศิลปะแบบ ART MODERN และ
ท่ีตั้งของรัฐสภาแห่งแควน้คาตาลนั นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองในยามวา่งและ
วนัหยุด เน่ืองจากมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติอนัเขียวชะอุ่ม และมีทะเลสาบจ าลองส าหรับให้เช่าเรือพาย
ดว้ย 

15.00 น. น าท่านเช็คอินข้ึนเรือส าราญที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปปี 2018 ของ MSC CRUISE “MSC SEAVIEW” ซ่ึงเป็น
เรือส าราญท่ีจะเปิดปฐมฤกษใ์นเส้นทางล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในปี 2018 ด้วยระวางเรือขนาด 153,516 
ตัน  จุผู้โดยสารได้กว่า 5,179 คน พร้อม ENTERTAINMENT COMPLEX ขนาดใหญ่ ท่ีพร้อมให้บริการบน
เรือส าราญ 

18.00 น. เรือส าราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือบาร์เซโลน่า มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรืออาจคัซิโอ ประเทศฝร่ังเศส 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

13/20 ต.ค.62  อาจัคซิโอ (เกาะคอร์ซิก้า) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระใหท้่านพกัผอ่น บนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นใน
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้
ปลอดภาษีบนเรือ (DUTY FREE) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลาย
ท่ีท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือส าราญ เช่น PUBLIC ROOM : บาร์และเลาจน์ , ห้องสมุด, ห้อง
อินเตอร์เนต // ENTERTAINMENT: ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลบั เลาจน์ 
บาร์ต่างๆหลากหลายสไตลค์าสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม // SPORT AND ACTIVITIES  : สระว่าย
น ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 



SPA AND WELLNESS: ห้องสปา, หอ้งสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
12.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรืออาจคัซิโอ ประเทศฝร่ังเศส 
บ่าย น าท่านชมเมือง อาจคัซิโอ (AJACCIO) เมืองหลวงแห่งเกาะคอร์ซิกา อยู่ภายใตก้ารปกครองของประเทศ

ฝร่ังเศส เกาะท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 4 รองจาก ซิซิลี ซาร์ดิเนีย และไซปรัส แห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน น าท่าน
แวะถ่ายรูปกับอนุวาสรีย์ของนโปเลียน ซ่ึงสร้างเป็นอนุสรณ์สถานแด่จักรพรรดิผูล่้วงลับ ซ่ึงเกาะน้ีมี
ความส าคญัส าหรับประเทศฝร่ังเศสมาก เน่ืองจากเป็นบา้นเกิดของจกัรพรรดินโปเลียน โบนาปาร์ต ในปี ค.ศ.
1769 ซ่ึงคร้ังหน่ึงในช่วงศตวรรษท่ี 19 เป็นผูน้ าพาประเทศชาติสู่ความเป็นมหาอ านาจเหนือหลายๆประเทศ
ในทวปียโุรป จากนั้นน าท่านเขา้ชม วหิารแห่งเมืองอาจคัซิโอ (AJACIO CATHEDRAL) โบสถด์ั้งเดิมประจ า
เมือง ก่อสร้างเม่ือปี ค.ศ.1593 เป็นโบสถ์โรมนัคาธอลิค สไตล์บาโรกแมนเนอริส  สร้างข้ึนอุทิศน์แก่พระแม่
มารี โบสถน้ี์มีความส าคญัส าหรับชาวเมือง เน่ืองจากเป็นสถานท่ีในการท าพิธีศีลจุ่มตามศาสนาคริสตใ์ห้กบัน
โปเลียนในวยัเด็กเม่ือปี ค.ศ.1771 

18.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรืออาจคัซิโอ 
19.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรืออาจคัซิโอ มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเจนวั 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
  

14/21 ต.ค.62   เจนัว – ปอร์โตพโิน่ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ีท่าเรือเจนวั (อิตาลี) 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองปอร์โตฟีโน (PORTOFINO) เมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ีมีช่ือเสียงใน

ระดบัโลก ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขต จงัหวดัของเจนวั ท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยท่าเรือเล็กๆ จนไดรั้บการขนานนามวา่เป็น 
"สวรรคแ์ห่งเมืองท่า" เมืองปอร์โตฟิโน เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีแสนน่ารัก ภายในตวัเมืองประกอบไปดว้ยดว้ย
บา้นเรือนหลากสีสัน ซ่ึงตั้งเบียดเสียดกนัไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่ม โอบลอ้มอ่าวท่ีมี เรือยอร์ช (YATCH )จอด
เตม็ไปหมด น าท่านชมความงดงามของ โบสถเ์ซนตม์าร์ติน (ST. MARTIN) ซ่ึงสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 12 
โดยตวัโบสถน์ั้นมีขนาดท่ีไม่ใหญ่โต แต่ก็มีความสวยงามมากพอสมควร จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัความ
ยิง่ใหญ่ของ ปราสาทและป้อมปราการ CASTELLO BROWN ซ่ึงสร้างมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 16 ในอดีต
เคยใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกนัขา้ศึก แต่ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ ์และยงัป็นจุดชมววิท่ีสวยงามอีกแห่งของ
เมืองอีกดว้ย  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเจนวั น าท่านแวะถ่ายรูปกบั อนุสาวรียข์องคริสโตเฟอร์ โคลมับสั นกัเดินเรือช่ือ

ดงักอ้งโลก และเป็นชาวยุโรป  คนแรกท่ีคน้พบทวีปอเมริกา ซ่ึงถือก าเนิด ณ เมืองเจนวัแห่งน้ี น าท่านชม
บริเวณอ่าวเจนวั อนัเป็นท่าเทียบเรือส าราญ เรือยอชทห์รู เรือใบสีขาวละลานตา และยงัคงมีเรือโบราณจ าลอง
ขนาดยกัษ ์สลกัเสลาดว้ยรูปป้ันอนัวิจิตรคลา้ยย  ้าเตือนให้ระลึกถึงความส าเร็จอนัยิ่งใหญ่ของชาวเมืองเจนวั
คนน้ี   น าชมประภาคาร LANTERNA สูงตระหง่าน ท่ีสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1543 เป็นฉากหลงั น าท่านเขา้ชม
โบสถป์ระจ าเมือง หรือ ดูโอโม่ (GENOA DUOMO) ท่ีสร้างข้ึนในแบบโรมนัเนสคแ์ละโกธิคสมยัศตวรรษท่ี 
12-14 และน ้ าพุกลางเมือง จากนั้นน าท่านเยี่ยมชมและช้อปป้ิงท่ี เปียซซ่า เฟร์ราร่ี ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ีเคยเป็น



บริเวณท่ีโคลมับสัเคยอาศยัอยูเ่ม่ือคร้ังตอนเด็กๆ จากนั้น อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนม LOUIS 
VUITTON, GUCCI และของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

17.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ ท่าเรือเจนวั  
18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือเจนวั เพื่อมุ่งหนา้สู่ท่าเรือลา สเปเซีย ประเทศอิตาลี 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

15/22 ต.ค.62  ลา สเปเซีย 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ ลา สเปเซีย (LA SPEZIA) ประเทศอิตาลี 

 น าท่าน นั่งรถไฟสู่ชิงเกว่ แตร์เร (CINQUE TERRE) หมู่บ้านเล็กๆ ท่ีตั้ งอยู่บนชายฝ่ังริเวียร่าของอิตาลี 
หมู่บา้นสีสันสดใส 5 หมู่บา้นท่ีเรียงรายกนัอยู่ริมทะเลลิกูเรีย อดีตบริเวณน้ีเคยเป็นชุมชนชาวประมงอาศยั
การจบัปลาและปลูกไร่องุ่นตามแนวชายเขา ดว้ยเสน่ห์ของเมืองริมทะเลท่ีคงความเป็นธรรมชาติ จึงไดรั้บการ
ประกาศเป็นมรดกโลกจากยู เนสโก  หมู่บ้านทั้ งห้า คือ  MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, 
CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

บ่าย น าท่านชมความงามของหมู่บา้นริโอแมกจิโอเร (RIOMAGGIORE) หมู่บา้นเล็กๆ ท่ีมีเสน่ห์และบรรยากาศ
เหมือนเมืองตุ๊กตา บา้นเรือนสีสันสดใสตั้งลดหลัน่กนับนหน้าผาท่ีปกคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขียวขจีตดักนักบัน ้ า
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ ท าใหก้ลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮิตท่ีหากมีโอกาสตอ้งเขา้มาสัมผสั 
อิสระให้ท่านชมความงดงามและถ่ายรูปตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัโดยรถไฟกลบัสู่ท่าเรือ
ลาสเปเซีย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

18.00 น.  เรือออกเดินทางจากท่าเรือ ลา สเปเซีย (LA SPEZIA) เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือชิวคิตาเวคเคีย 
 

16/23 ต.ค.62  โรม – วาติกนั 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ ชิวคิตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี 

น าท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกนั (VATICAN) รัฐอิสระท่ีเล็กท่ีสุดและเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตนิ์กาย
โรมนัคาทอลิก น าท่านแวะถ่ายรูปดา้นนอกกบั มหาวิหารเซนตปี์เตอร์ (ST. PETER’S BASILICA) ซ่ึงไดรั้บ
การขนานนามวา่เป็นมหาวหิารท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก รู้จกักนัโดยชาวอิตาลีวา่ BASILICA DI SAN PIETRO IN 
VATICANO หรือ เซนตปี์เตอร์บาซิลิกา (SAINT PETER'S BASILICA) มหาวหิารน้ีเป็นมหาวิหารหน่ึงในส่ี
ของมหาวิหารหลกัในกรุงโรม ประเทศอิตาลี  (อีก 3  มหาวิหารคือ: มหาวิหารเซนตจ์อห์นแลเตอร์รัน มหา
วหิารซานตามาเรียมายอเร และ มหาวหิารเซนตพ์อลนอกก าแพง) อยูใ่นนครรัฐวาติกนั เป็นดินแดนท่ีตั้งอยูใ่จ
กลางกรุงโรมและเป็นท่ีประทบัของพระสันตะปาปา ซ่ึงเป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนาคริสต ์นิกาย ROMAN 
CATHOLIC STATE OF THE VATICAN CITY ซ่ึงนครรัฐวาติกนัจดัว่าเป็นประเทศท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดใน
โลก อนัมีศูนยก์ลางคือมหาวิหารเซนตปี์เตอร์ ซ่ึงไดรั้บการออกแบบโดยอจัฉริยะบุคคล MICHELANGELO 



จากนั้นน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์วาติกนั (VATICAN MUSEUM) พิพิธภณัฑ์ท่ีมีการแสดงศิลปะท่ีสะสมงาน 
จิตรกรรม, จิตรกรรมฝาผนงั, ประติมากรรม, แผนท่ี และอ่ืนๆอีกมากมาย ถดัไปเป็น หอสมุดวาติกนั หน่ึงใน
หอ้งสมุดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก ภายในตกแต่งดว้ยจิตกรรมฝาผนงัท่ีงดงามมาก และยงัเป็นสถานท่ีเก็บหนงัสือ 
พระค าภีร์โบราณ และส่ิงส าคญัทางประวติัศาสตร์อ่ืนๆอีกมากมาย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 

บ่าย น าท่านชม กรุงโรม (ROME) เมืองหลวงอนัยิ่งใหญ่ของจกัรวรรดิโรมนัซ่ึงมีอายุเก่าแก่กวา่ 2,000 ปี น าท่าน           
เขา้ชมโคลอสเซียม (COLOSSEUM) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลก ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นสนามกีฬา
กลางแจง้ขนาดใหญ่เร่ิมสร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิเวสปาเซียนแห่งอาราจกัรโรมนัและสร้างเสร็จในสมยั
จกัรพรรดิติตสั (TITUS) สามารถจุคนกว่า 50,000 คน จากนั้นน าท่านชมจตุัรัสโรมนั (ROMAN FORUM) 
อารยธรรมโบราณท่ีตั้งอยู่ระหว่างเนินพาเลติเน (PALATINE HILL) กบัเนินแคปิโตลิเน (CAPITOLINE 
HILL) ในกรุงโรมในประเทศอิตาลี บริเวณน้ีเป็นบริเวณศูนยก์ลางของการวิวฒันาการของวฒันธรรมโรมนั
มาแต่โบราณ ประชาชนมกัจะเรียกบริเวณน้ีวา่ "ฟอรูงมงันูง" หรือเพียงสั้น ๆ วา่ "ฟอรูง" 

17.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือชิวคิตาเวคเคีย 
18.00 น. เรือส าราญออกจากท่าเทียบเรือชิวคิตาเวคเคียมุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือคานส์ ประเทศฝร่ังเศส 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

17/24 ต.ค.62  คานส์ – นีซ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองคานส์ ประเทศฝร่ังเศส  
 น าท่านเดินทางสู่เมืองนีซ (NICE) เมืองใหญ่เป็นอนัดบัห้าของฝร่ังเศสในแควน้ท่ีช่ือว่า โพรวองซ์-แอลป์-

โกต-ดาซูร์ (PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR) ตั้งอยูโ่ดดเด่นริมอ่าวเบยเ์ดซานจ ์ริมฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เร
เนียน เป็นเมืองท่ีไดรั้บสมญานามวา่ “ราชินีแห่งริเวียร่า” มีชายหาดหินท่ีสวยงาม เต็มไปดว้ยนกัท่องเท่ียวท่ี
จะมาเดินกนัอยูท่ี่ถนนเรียบชายหาดลา-พรอมมินาด-เด-ซองเกส (LA PROMENADE DES ANGLAIS) เขต
ย่านเมืองเก่าจดัไดว้่าเป็นเมืองท่ีน่าเดินชมบรรยากาศแบบชาวโพรวองซ์เป็นอย่างยิ่ง  น าท่านชม CASTLE 
HILL OF NICE หรือเป็นท่ีตั้งในอดีตของป้อมปราการแห่งเมืองนีซ ตั้งอยูบ่นเขาเป็นจุดยุทธศาสตร์ชั้นดีซ่ึง
เห็นวิวของอ่าว  ซ่ึงคร้ังหน่ึงถูกใชใ้นการทหารเพื่อปกป้องเมืองจากการรุกรานของขา้ศึกในช่วงศตวรรษท่ี 
11-18 และถูกท าลายในท่ีสุดเมือปี  ค.ศ.1706 โดยค าบญัชาของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ปัจจุบนัเหลือเพียง
สวนสาธารณะและเป็นจุดชมวิวอนัสวยงามของอ่าวและชายหาดของเมืองนีซ  อิสระให้ท่านถ่ายรูปตาม
อธัยาศยั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคานส์ (CANNES) หรือเมืองซ่ึงเป็นท่ีรู้จักกันดีส าหรับเทศกาลภาพยนตร์

นานาชาติท่ีจดัข้ึนในเดือนพฤษภาคมของทุกปี ตั้งอยู่ทางภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกของฝร่ังเศส และติดกบัทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน มีทิวทศัน์สวยงามทั้งภูเขาและทอ้งทะเล น าท่านแวะถ่ายรูปกบั หอประชุมท่ีใช้จดัแสดง
เทศกาลหนงัเมืองคานส์ (CANNES FILM FESTIVAL HALL)  

 
 



17.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ เมืองคานส์  
18.00 น.  เรือออกเดินทางจาก ท่าเรือเมืองคานส์ เพื่อมุ่งหนา้สู่ ทา่เรือปัลมา เดอ มายอร์กา้ ประเทศสเปน 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

18/25 ต.ค.62  ปัลมา เดอ มายอร์ก้า 
  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นใน     
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้
ปลอดภาษีบนเรือ (DUTY FREE) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลาย
ท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
PUBLIC ROOM  : บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
ENTERTAINMENT: ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆ 
หลากหลาย สไตล ์คาสิโน ดิสโกเ้ธค หอ้งเล่นเกม 
SPORT AND ACTIVITIES  : สระวา่ยน ้า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 

SPA AND WELLNESS  : หอ้งสปา ห้องสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมายเรือ 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
14.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา (PALMA DE MALLORCA) หมู่เกาะมายอร์กา (MALLORCA) 

หมู่เกาะแสนสวยในประเทศสเปน ซ่ึงตั้งอยูใ่นทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเกาะใหญ่ท่ีสุดในหมู่เกาะแบลีแอ
ริก เมืองหลวงของเกาะคือเมืองปัลมา เมืองซ่ึงเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวในวนัหยุดท่ีไดรั้บความ
นิยมมาก น าท่านแวะถ่ายรูปกบั มหาวิหารเลอซู (LA SEU, CATHEDRAL OF PALMA) โบสถ์สไตล์โกธิค
โรมนัคาทอร์ลิค คู่บา้นคู่เมืองของเกาะมายอร์กา สร้างข้ึนตามบญัชาของกษตัริยเ์จมส์ท่ี 1 แห่งอารากอนในปี 
ค.ศ. 1229 และเสร็จส้ินในปี ค.ศ.1601 โดยใชเ้วลาร่วม 370 ปีในการก่อสร้าง และไดมี้การปรับปรุงตามแบบ
ฉบบัของอนัโตนิโอ เกาด้ี สถาปนิกและผูอ้อกแบบผูมี้ช่ือเสียงแห่งเมืองบาร์เซโลน่าในช่วงระหว่างปี 
ค.ศ.1901-1914  ชมความงามของสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคโรมนัท่ีตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม 
ตกแต่งดว้ยกระจกลายสีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย 

18.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปัลมา เดอ มายอร์กา 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
23.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบ เรือปัลมา เดอ มายอร์กา้ เพื่อมุ่งหนา้สู่ กรุงบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน 
หมายเหตุ      ก่อนเรือกลบัเทียบท่าในค ่าวนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลง 

 จากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้น้าห้อง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใช้ท่ีจ  าเป็นไวใ้นกระเป๋า
เดินทางใบเล็ก เพราะเจา้หนา้ท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้าย
ต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัรุ่งข้ึน ส าหรับท่านท่ีตอ้งการช าระผา่นบตัรเครดิต 
ทางบริษทัเรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ีท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 

 
 
 
 

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%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)


19/26 ต.ค.62  บาร์เซโลน่า 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ีท่าเรือบาร์เซโลน่า 
09.00 น. น าท่านเช็คเอาทอ์อกจากเรือส าราญ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ 
 น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติคาตาลุญญา (CATALUNYA NATIONAL MUSEUM OF ART)  

หรือตวัเรียกยอ่คือ MNAC ตั้งอยูบ่นเขามงจูอิค ใกลใ้จกลางเมืองบาร์เซโลน่า ภายในเป็นสถานท่ีจดัแสดงงาน
ศิลปะภาพวาดมากมายในช่วงยุคศตวรรษท่ี 10-20 โดยมีภาพวาดจิตรกรรมในทุกยุคสมยัไม่ว่าจะเป็นโร
มาเนสก ์โกธิค  เรอเนอซองส์ บาโรค และโมเดิร์นอาร์ท  นอกจากน้ียงัมีการจดัแสดงโบราณวตัถุในอดีตของ
ชาติคาตาลนัมากมาย  โดยเป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑ์ส าหรับเก็บงานศิลปะท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ
สเปน  จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารซากราดา้ ฟามิเลียร์” (SAGRADA FAMILIA) สัญลกัษณ์แห่งส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีสูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอยา่งสวยงามแปลกตาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 โบสถท่ี์สร้างไม่
เสร็จน้ีเป็นสัญลกัษณ์ของบาร์เซโลนา  เป็นงานชั้นยอดท่ีแสดงถึงอจัฉริยภาพของ เกาด้ี สถาปนิกผูเ้ล่ืองช่ือ 
มหาวิหารแห่งน้ีมีความสูง 170 เมตร ตั้งอยูบ่นถนน CARRER DE MALLORCA งานช้ินน้ีมีความแปลกตา
จากงานช้ินอ่ืนของเกาด้ี ตรงสีสันอนัเรียบน่ิงแบบโทนสีธรรมชาติ ให้ความรู้สึกท่ีสงบผ่อนคลายและเยือก
เยน็เพราะความท่ีเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ แต่ก็ยงัคงรายละเอียดละเมียดท่ีละไม ดูจากลวดลายสลกัเสลาท่ีดา้น
นอกตวัโบสถแ์ละภายใน แสดงใหเ้ห็นถึงแรงศรัทธาในศาสนาอยา่งท่วมทน้  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
 น าท่านสู่ถนนช้อปป้ิงสายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา (LARAMBLA) ย่านท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ                    

บาร์เซโลน่าแหล่งท่องเท่ียวอนัเป็นท่ีช่ืนชอบของคนทุกวยั ถนนสายเล็กๆ ท่ีมีความยาวเพียง  1.2 กิโลเมตร
แต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทบัใจทั้งกลางวนัและกลางคืน    อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถ
เลือกซ้ือสินคา้และเส้ือผา้แบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปป้ิงสินคา้แบ
รนด์เนมชั้นน าซ่ึงมีร้าน ตั้งอยู่ตลอดแนวถนน PASSEIG DE GRACIA ท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้าอาทิ 
LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ 

16.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินบาร์เซโลน่า (BCN) เพื่อเช็คอินและท า TAX REFUND  
19.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินบาร์เซโลน่า สู่ สนามบินอิสตนับูลโดยเท่ียวบินท่ี TK1856 (ใชเ้วลาบินประมาณ 4 

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

20/27 ต.ค.62  กรุงเทพมหานคร 
01.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเทีย่วบิน TK 68 สายการบินฯ  
 มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค ่า และ อาหารเช้า 
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม** 
 

 



10 วนั ล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเนียน 
MSC SEAVIEW (เอม็เอสซี ซีววิ) 

เรือส าราญใหญ่ทีสุ่ดของยุโรป ปี 2018 
อตัราค่าบริการ 11-20 / 18-27 ต.ค. 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องคู่ INSIDE)  ท่านละ 89,900 

อพัเกรดเป็นหอ้งพกัแบบมีระเบียงทะเล (พกัห้องคู่ SEA-VIEW BALCONY) ท่านละ 11,000 

พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ (คิดท่ีห้องพกัแบบ INSIDE ซ่ึงเป็นราคาเร่ิมตน้) 30,000 

เด็กทารก อายไุม่เกิน 2 ปี (นบัอายจุนถึงวนัเดินทางกลบั) 31,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคายืนยนัได้กต่็อเม่ือที่นั่ง CONFIRM เท่านั้น) 85,000-110,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัค่าใชจ่้าย (ผูใ้หญ่)  (ไม่รวมตัว๋ BKK-IST-BCN-IST-BKK) 25,000 

กรณีมีวซ่ีาแลว้หรือไม่ตอ้งยื่นวซ่ีา หกัค่าใชจ่้าย ไม่รวมวซ่ีา 
 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี  8 มีนาคม 2562) ** 

 

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 
✓ คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผู้ ท่ีอายเุกิน 

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 
 ค่าบริการเรือ (SERVICE FEE) ท่านละ EUR 70 ซ่ึงเรือจะชาร์ตเข้าครุยส์การ์ด 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 45,000 บาท/ท่าน ภายใน 1 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
    ส ารองที่น่ัง (ผู้เดินทางพกัเดี่ยว) ท่านละ 60,000 บาท 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 65 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
 

กรณยีกเลกิ 

• ยกเลิก 120 วนั ลว่งหน้าก่อนเดนิทาง (ไมมี่คา่ใช้จา่ย)  

• ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหน้าก่อนเดนิทาง หกัคา่มดัจ า 25% 

• ยกเลิก 60-89 วนั ล่วงหน้าก่อนเดนิทาง หกัคา่มดัจ า 50% 

• ยกเลิก 30-59 วนั ล่วงหน้าก่อนเดนิทาง หกัคา่มดัจ าเตม็จ านวน  

• ยกเลิก 08-29 วนั ล่วงหน้าก่อนเดนิทาง หกัคา่ใช้จ่ายเตม็จ านวน 

• ยกเลิก น้อยกวา่ 7 วนั ลว่งหน้าก่อนเดนิทาง หกัคา่ใช้จา่ยเตม็จ านวน 
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไป

ยกเลิกวซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

หมายเหตุ :  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให ้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  การ

นดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ การท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฎิ
เสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้ าการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ มาแลว้  หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

▪ สถานฑูตเกบ็ค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะ ไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคธรรมดา  
 

 
 



กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (LAND ONLY) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (JOIN TOUR) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทวัร์ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่
เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ REFUND ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนั
วา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์
นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

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

TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

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 ้าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ ECONOMY CLASS PASSENGER ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของ
สายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 



▪ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่เกิน 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 ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (HAND CARRY) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (ECONOMY) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (BUSINESS) ดงันั้นจึง
ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ี
บริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุก
ประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้
เท่านั้น 

▪ กรณีกระเป๋าใบเลก็ (HAND CARRY) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นประเทศอติาล ี
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 10-15 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 
เพื่อขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 
หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงคิวกรุ๊ปทีไ่ด้มีการจองแล้ว ท่านอาจต้องช าระค่าคิวย่ืนวซ่ีา 2,200 บาทให้กบัศูนย์ย่ืนค าร้อง 

 

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

มีเงา 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 าเภอเท่านั้นและ

ใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)   
- เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและ

ใหร้ะบุวา่ 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 พิมพ์

เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- 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 ตอ้งมีการเขา้ออก
ของเงินสม ่าเสมอ หา้มท าการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วซ่ีาเด็ดขาด!!) 

 
- การปรับสมุดบญัชีธนาคาร ท่านตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั และ ถ่ายส าเนายอ้นหลงั 6 เดือน โดย

การปรับยอดสมุดในบญัชี ตอ้งปรับสมุดก่อนวนัท่ีจะยื่นวีซ่า 7 วนั เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวนัท่ี 3 กนัยายน 
2556 ส าเนาสมุดบญัชีท่ีท่านตอ้งใชใ้นการยืน่วซ่ีา ตอ้งปรับสมุด ณ วนัท่ี  28 สิงหาคม 2556 หรือ หลงัจากนั้น 
หากท่านปรับสมุดบญัชีก่อนหน้านั้น จะใช้เป็นเอกสารแสดงหลกัฐานทางการเงินไม่ได้ สถานฑูตจะขอ
เอกสารเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษทัทวัร์ฯ เพื่อเตรียมการล่วงหน้า และ ส่ง 
FAX สมุดบญัชีหนา้สุดทา้ยท่ีไดท้  าการปรับสมุดมาให้ทางบริษทัทวัร์ เพื่อใชใ้นการแนบเป็นเอกสารยื่นวีซ่า
ต่อไปได ้



- การขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ตอ้งมีอายไุม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัท่ีไดคิ้วยื่นวซ่ีา พร้อม
ทั้งตอ้งระบุ จ  านวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนังสือรับรองด้วย เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวนัท่ี 3 กนัยายน 2556  
หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารท่ีใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องออกให้ ณ วนัท่ี 20 สิงหาคม 2556 หรือ 
หลงัจากนั้นเท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุ
สถานฑูต) โดยไม่ตอ้งระบุวนั และประเทศท่ีเดินทาง 

(สถานฑูตไม่รับพจิารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณ)ี 
THANK YOU FOR CONTACTING VFS ITALY VISA APPLICATION CENTRE. 
เน่ืองจากสถานทูตไดแ้จง้เพิ่มเติมเก่ียวกบัเอกสารดา้นการเงินของผูส้มคัรวีซ่าทุกประเภทโดย ผูส้มคัรทุกคนท่ี
ตอ้งการยื่นค าร้องขอวีซ่าฯตอ้งแสดงหลกัฐานทางการเงิน 2 ประเภทคู่กนัคือ หนงัสือรับรองทางการเงินจากทาง
ธนาคาร ( BANK CERTIFICATE ) ซ่ึงมีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัยืน่ค  าร้องวซ่ีา พร้อมกบัส าเนาสมุดบญัชีเงิน
ฝากท่ีแสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 7 วนันบัจากวนัยืน่ค  าร้องขอวซ่ีา โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ใดๆทั้งส้ิน 

 

10. ในกรณีท่ีมีผู้ รับรองคา่ใช้จา่ย ต้องมีเอกสารเพิ่มเตมิดงันี  ้
- จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น  
- หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรองค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลใน

ครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองให้
กนัและกนัได ้/ (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 พร้อม

ทั้งใน หนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตอ้งระบุช่ือผูถู้กรับรองค่าใชจ่้าย 
ดว้ย 

 


