10 วัน ล่ องเรือทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน
MSC MERAVIGLIA (เอ็มเอสซี เมอร์ ราวิเกีย)
เรือสํ าราญใหญ่ ทสี่ ุ ดของยุโรป ปี 2017

โรม – ชิวคิ ตาเวคเคีย – ปาแลร์ โม (ซิซิล)ี – มอลต้ า – บาร์ เซโลนา – โพรวองซ์ – ปอร์ โตฟิ โน่

โปรโมชั่นพิเศษ... สายการบินเอทิฮัด แอร์ เวย์ ส (EY)

3-12 ธันวาคม 2560

(กรุ๊ปเดียวเท่ านั้น, บินเข้ า – ออก โรม - FCO)
เริ่มต้ นที่….

79,900 บาท

(พิเศษ!! ราคานีร้ วมทัวร์ พาเที่ยวทุกประเทศ ไม่ รวมค่าวีซ่าเชงเก้น)

ขอสงวนสิ ทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่ าเทียบเรือ ซึ่งทางทัวร์ จะทําการแจ้ งให้ ลูกค้าทราบล่ วงหน้ าต่ อไป

MSC MERAVIGLIA (เอ็มเอสซี เมอร์ ราวิเกีย)
เรือมีขนาด 167,600 ตัน จุผ้ โู ดยสารได้ กว่ า 5,700 คน มีท้ งั หมด 18 ชั้น

เส้ นทางเดินเรือ MSC MERAVIGLIA

10 วัน ล่ องเรือทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน
MSC MERAVIGLIA (เอ็มเอสซี เมอร์ ราวิเกีย)

โรม – ชิวิคตาเวคเคีย – ปาแลร์ โม (ซิซิล)ี – มอลต้ า – บาร์ เซโลนา – โพรวองซ์ – ปอร์ โตฟิ โน่
3 ธันวาคม 2560
17.30 น.
20.10 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน สายการบินเ อทิฮดั แอร์เวย์ส แถว Q (Row Q) ประตู
ทางเข้าที่ 8 อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่นครอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอทิฮดั แอร์เวย์ส เที่ยวบิน EY401
(ใช้เวลาบินประมาณ 6.45 ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวสี ่วนตัวทุกที่นงั่ และสายการ
บินฯ บริ การ อาหารคํ่า ระหว่างเที่ยวบินสู่ อาบูดาบี

4 ธันวาคม 2560
00.05 น.
02.25 น.

06.20 น.

กรุงเทพมหานคร – อาบูดาบี

อาบูดาบี – โรม – ชิวคิ ตาเวคเคีย

เดินทางถึงสนามบิน อาบูดาบี แวะเปลี่ยนเครื่ องเที่ยวบิน EY7065 อิสระให้ทา่ นได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี
ภายในสนามบิน ตามอัธยาศัย
ออกเดินทางจากสนามบินอาบูดาบี (AUH) สู่สนามบินโรม (FCO) โดยเที่ยวบิน EY7065 (ใช้เวลาบินประมาณ
7 ชัว่ โมง ) สายการบินมี บริ การอาหารเช้า บนเครื่ องบิน (กระเป๋ าเดินทางทําการส่งต่อไปยังสนามบินโดย
อัตโนมัติ Check through)
เดินทางถึงสนามบินฟูมิชิโน กรุ งโรม ประเทศอิตาลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านเดินทางสู่เมืองชิวคิ ตาเวคเคีย
นําท่านถ่ายรู ปกับ ปราสาทไมเคิลแองเจโล (Michelangelo Castle) และป้ อมปราการไมเคิลแองเจโล (Forte
Michelangelo) เป็ นปราสาทยุคโบราณสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16 โดยมีการสร้างกําแพงล้อมรอบปราสาท
เพือ่ ใช้เป็ นป้ อมปราการป้ องกันการรุ กรานจากข้าศึกในอดีต ปราสามแห่งนี้สร้างขึ้นใกล้กบั ท่าเรื อและใช้เป็ น
ป้ อมปราการด่านหน้าในการเรี ยกเก็บระวางเรื อและภาษีในสมัยก่อน โดยหอคอยตรงกลางป้ อมปราสาทแห่งนี้
ออกแบบโดยไมเคิล แองเจโล สร้างในสมัยโรมันโบราณ โดยผนังของป้ อมปราการแห่งนี้มีความหนากว่า 6
เมตร นําท่านเข้าชมความยิง่ ใหญ่ของปราสาทไมเคิงแองเจโล และชมความยิง่ ใหญ่ในการสร้างป้ อมปราการที่
ยังคงตั้งตระหง่านในเมืองชิวคิ ตาเวคเคียแห่งนี้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเทีย่ วชมภายในตัวเมืองชิวคิ ตาเวคเคีย ชมกําแพงเมืองเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยีย่ ม นําท่านชม
นํ้าพุ เบเนดิกท์ที่ 14 (Benedict XIV’s fountain) นําท่านชมจัตุรัสใจกลางเมืองอันเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญ
และเป็ นบริ เวณช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนม และ สินค้าพื้นเมือง ของฝากและของที่ระลึกมากมาย จากนั้นนําท่าน

เข้าชมโบสถ์ ซานฟรานซิสโก เดอ อาซิสซี่ (San Francesco d’ Assisi) เป็ นโบสถ์ที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่
12 และได้รบั การบูรณะใช้เป็ นอารามหลวงในศิลปะแบบ บาโรค นิโอคลาสสิค ในสมัยศตวรรษที่ 17 และโป๊ ป
เกรกอรี่ ที่ 9 ได้นาํ หินก้อนแรกวางลาดเพือ่ ใช้เป็ นหินสร้างโบสถ์แห่งนี้ในปี 1228 โบสถ์แห่งนี้สร้างแล้วเสร็จ
ในปี 1253 ภายในมีการตกแต่งด้วยกระจกสสวยงามและมีภาพวาดปูนเปี ยก หรื อ เฟรสโก้ เช่นกัน จากนั้นนํา
ท่านเดินเล่นภายในเมือง อันเป็ นที่ต้งั ของหมู่อาคารหลากสีมากมาย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของ
เมืองชิวคิ ตาเวคเคีย หรื อจะเลือกช้อปปิ้ งได้ตามอัธยาศัย
15.00 น.
18.00 น.

นําท่านเชคอินขึ้นเรื อสําราญ MSC Meraviglia
เรื อสําราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรื อชิวคิ ตาเวคเคีย มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรื อเมืองปาแลร์โม

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

5 ธันวาคม 2560
เช้า
10.00 น.

ปาร์ แลโม่ (เกาะซิซิลี ประเทศอิตาลี)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่าที่ เมืองปาร์แลโม่ (เกาะซิซิลี ประเทศอิตาลี) เมืองหลวงของแคว้นปกครองตนเองซิซิลี ซึ่งเป็ น
เกาะใหญ่ปลายรองเท้าบูต๊ ของอิตาลี มีประวัติต่อเนื่องยาวนานกว่า 4,000 ปี เป็ นจุดยุทธศาสตร์สาํ คัญแห่งหนึ่ง
ของยุโรปจึงตกเป็ นเป้ าหมายของการยึดครองจากชนชาติที่มีอาํ นาจเข้มแข็งในช่วงเวลาต่างๆเริ่ มตั้งแต่กรี ก
โรมัน คาร์เทธ อาหรับ นอร์มงั เยอรมัน ฝรั่งเศส และสเปน แต่ละชาติผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาปกครอง
ดินแดนนี้ขณะเดียวกันก็ได้นาํ เอาศิลปวัฒนธรรมของตนเข้ามาด้วย เกาะนี้ จึงมีสถาปั ตยกรรมและวัฒนธรรมที่
หลากหลายผสมผสานกันหากแต่ลงตัว นอกจากนี้ยงั อุดมไปด้วยความงามทางธรรมชาติ ของทั้งชายหาด ทะเล
และภูเขาไฟ ด้วยความทีอ่ ยูห่ ่างไกลออกมาจะสามารถสัมผัสได้ถึงความเป็ นอิตาเลียนดั้งเดิม อย่างที่
หาไม่พบอีกแล้วตามเมืองใหญ่ในอิตาลีภาคพื้นทวีป นําท่าน เข้าชมมหาวิหารมอนเรอาเล (Monreale Duomo)
ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็ นสุดยอดสถาปั ตยกรรมไบเซนไทน์แห่งหนึ่งของโลก สร้างขึ้นโดยกษัตริ ยว์ ลิ เลี่ยมที่ 2
ผูป้ กครองดินแดนซิซิลี ในช่วงปี ค.ศ. 1060 ภายในวิหารท่านจะได้พบกับความอลังการของโมเสกทอง ซึ่งว่า
กันว่าใช้ทองในการประดับประดาทั้งหมด 2,200 กก.เลยทีเดียว นับ เป็ นโบสถ์โมเสกที่ใหญ่อนั ดับ 2 ของโลก
รองจากโบสถ์เซนต์โซเฟี ยที่ตุรกี และที่น่าอัศจรรย์คือ โมเสกที่เห็นทั้งหมดนี้ใช้เวลาสร้างแค่
8 ปี เท่านั้น

จากนั้นนําท่านถ่ายรู ปกับ Palazzo dei Normanni อดีตราชวังของกษัตริ ยน์ อร์แมน ปั จจุบนั ใช้เป็ นสภาท้องถิ่น
ประจําเมือง
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านแวะ ถ่ายรู ป Cappella Palatina โบสถ์ส่วนพระองค์ของกษัตริ ยโ์ รเจอร์ท่ี 2 พระราชาซึ่งเคยได้ช่ือว่ามี
ฐานะลํ่าซําที่สุดในยุโรป โดยโบสถ์น้ ี ยงั ถือเป็ นต้นแบบของวิหาร Monreale ที่สร้างขึ้นในอีก 40 ปี ให้หลังด้วย
หลังคาโดมประดับด้วยโมเสกทองรู ปพระเยซูและเทวดาทั้งแปด นําท่านชม นํ้าพุ Fontana della Vergogna
นํ้าพุแกะสลักสไตล์ไฮเรเนอซองส์ซ่ ึงสัง่ ทําจากเมืองฟลอเรนซ์ หลังจากนั้นแวะ
ถ่ายรู ปกับ โบสถ์
La Matorana โบสถ์สไตล์ไบเซนไทน์ประดับประดาด้วยโมเสกทอง แต่บริ เวณทางเข้าเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบ
บาร็อค และแวะ ถ่ายรู ปกับ โบสถ์ San Cataldo โบสถ์ซ่ ึงสร้างขึ้นในสมัยปี ค .ศ. 1160 แต่การก่อสร้างก็ตอ้ ง
หยุดชะงักลงเมื่อผูล้ งทุนทรัพย์ เสียชีวติ ลง จึงมีสภาพเปลือยเปล่าดูคลาสสิกตามสไตล์โบสถ์ทอ้ งถิ่น

16.00 น.
17.00 น.
คํ่า

นําท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อปาร์แลโม่
เรื อเดินทางออกจากท่าเรื อปาร์แลโม่ เพือ่ มุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อวัลเลตตา ประเทศมอลต้า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

6 ธันวาคม 2560
เช้า
10.00 น.

วัลเลตตา (ประเทศมอลต้ า)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อเมืองวัลเลตตา ประเทศมอลต้า ซึ่งเป็ นประเทศที่เป็ นเกาะขนาดเล็กสองเกาะใน
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีเมืองหลวงชือ่ เมืองวัลเลตตา (Valletta) ตั้งอยูท่ างตอนใต้ของยุโรปถัดลงมาจากตอนใต้
ของอิตาลี นับเป็ นประเทศทีม่ ีประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานแห่งหนึ่งในยุโรป มีผมู ้ าครอบครองและถูกแย่งชิงนับ
ครั้งไม่ถว้ นในอดีต นําท่านชมเมืองหลวงของสาธารณรัฐมอลต้า ซึ่งได้ต้งั ชื่อเมืองตามชื่อของ Jean Parisot De
La Valetta ผูซ้ ่ ึงสามารถป้ องกันการรุ กรานเกาะมอลต้า จากออตโตมานในปี 1565 เมืองวัลเลตตาได้รบั การขึ้น

ทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1980 นําท่านชมบรรยากาศบริ เวณอ่าว Grand Harbor จัดได้
ว่าเป็ นท่าเรื อธรรมชาติบนเกาะมอลต้า เป็ นท่ าเรื อทีส่ ร้างและใช้งานมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีอู่ต่อเรื อ โรงเก็บ
สินค้า และป้ อมปราการขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพบริ เวณท่าเรื อ Grand Harbor ซึ่งเรี ยกได้วา่ เป็ นจุด
ชมวิวทีส่ วยและขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของมอลต้า ได้เวลานําท่านชม สวนบารัคคา (Barracca Garden) สวนสวยที่
ครั้งหนึ่งเคยเป็ นสถานที่ส่วนบุคคล แต่ภายหลังได้เปิ ดให้สาธารณชนเข้าชมในปี 1824 ภายในสวนประกอบ
ไปด้วย Upper Barracca และ Lower Barracca ในส่วน Upper นั้นได้สร้างขึ้นในปี 1661 โดยอัศวินชาวอิตา
เลียน จากบริ เวณสวนจะเห็นวิวของอ่าวแกรนด์ฮาร์เบอร์ได้ชดั เจน จากนั้น ชม Auberge De Castille อาคารที่มี
ความสง่างามและใหญ่โตทีส่ ุดแห่งหนึ่ง ในเมืองวัลเลตตา ตั้งอยูบ่ นจุดที่สูงที่สุดของคาบสมุทรซึ่งถูกออกแบบ
ให้เป็ นสถานที่หรู หราที่สุด ปั จจุบนั ใช้เป็ นที่พาํ นักของนายกรัฐมนตรี ของประเทศสาธารณรัฐมอลต้า สร้างขึ้น
ครั้งแรกในปี 1574 โดยสถาปนิกชาวมอลต้าชื่อ GIROLAMO CASSAR และมีการสร้างบูรณะใหม่อีกครั้งใน
ปี 1741

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเข้าชม พระราชวังแกรนด์มาสเตอร์ (Grand Master Palace) อดีตพระราชวังยุคศตวรรษที่ 16 ถือครอง
โดย อุสตาจิโอ้ เดล มอนเต้ ญาติคนสนิทของผูค้ รองแคว้นมอลต้านาม ฌองป์ เดอลา วาเลตเต้ แรกเริ่ มเดิมทีถูก
ใช้เป็ นสถานที่บญั ชาการรบของอัศวินในยุคนั้น และภายหลังเสร็จสิ้นสงคราม ได้ถูกต่อเติมเป็ นพระราชวัง
แต่แล้วถูกโอนย้ายเปลี่ยนมือเป็ นสถานที่พาํ นักของผูป้ กครองจากประเทศอังกฤษในช่วงศตวรรษที่ 19 และ
กลับมาถือครองโดยประเทศมอลต้าภายหลังประกาศเอกราชในปี ค .ศ.1964 และในปั จจุบนั ถูกใช้เป็ นอาคาร
รัฐสภาแห่งมอลต้า สถานทีท่ าํ งานของประธานาธิบดีแห่งมอลต้า ภายในตัวอาคารตกแต่งแบบนิโอคลาสสิค
และเปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวเข้าชมในบางส่วนที่จดั แสดงเป็ นพิพธิ ภัณฑ์สาํ หรับจัดแ สดงเรื่ องราวประวัตศิ าสตร์
และยุทโธปกรณ์ของอัศวินในอดีต นําท่านชม ย่านถนนรี พบั ลิก (Republic Street) และถนนพ่อค้า
(Merchant’s Street) ถนนสายหลักสองสาย เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝาก
ของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้น นําท่านถ่ายรู ปกับ วิหารเซนต์จอห์น (St. John’s Cathedral) สร้างโดยอัศวิน
เซนต์จอห์นเพือ่ มอบเป็ นเกียรติแก่ผอู ้ ุปถัมภ์เหล่าอัศวินทั้งหลาย ความพิเศษของวิหารแห่งนี้คอื การ ออกแบบ
ตกแต่งโดยสถาปนิกและศิลปิ นชาวมอลต้าในช่วงศตวรรษที่ 16
นําท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรื อเมืองวัลเลตตา
เรื อออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อวัลเลตตา เพือ่ มุ่งหน้าสู่ กรุ งบาร์เซโลนา ประเทศสเปน

17.00 น.
18.00 น.

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

7 ธันวาคม 2560
At Sea
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสําราญหรู ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนัง่ เล่นในคลับ
เลาจน์ หรื อทํากิจกรรมที่มีภายในเรื อสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่วา่ จะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้านขายสินค้าปลอด
ภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่าน
สามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสําราญ เช่น
Public Room
:บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต
Entertainment
:ชมโชว์พเิ ศษที่ทางเรื อมีจดั แสดงหรื อจะเลือกนัง่ เล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย
Sport and Activities :สระว่ายนํ้า สปอร์ทคอร์ท ฟิ ตเนต มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness :ห้องสปา ห้องสตรี ม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
8 ธันวาคม 2560
บาร์ เซโลนา
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
09.00 น. เรื อเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อ บาร์เซโลนา ประเทศสเปน
10.00 น. นําท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอล คัมป์ นู (Camp Nou) สนามฟุตบอลของทีมสโมสรบาร์ซา อิสระให้ท่านได้
ถ่ายรู ปด้านนอกและเลือกซื้อสินค้าของสโมสร จากนั้น นําท่านเข้าชมมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ (Sagrada
Familia) สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทส่ี ูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1882 เป็ นผลงานชั้นยอดทีแ่ สดงถึงอัจฉริ ยภาพของ อันโตนี เกาดี้ สถาปนิกผูเ้ ลื่องชื่อ มหาวิหารแห่งนี้
ตั้งอยูบ่ นถนน Carrer de Mallorca งานชิ้นนี้มีความแปลกตาจากงาน ชิ้นอื่นของเกาดี้ ตรงสีสนั อันเรี ยบนิ่งแบบ
โทนสีธรรมชาติให้ความรู ้สึกที่สงบผ่อนคลายและเยือกเย็น เพร าะความที่เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ และยังคง
รายละเอียดไว้อย่างดี ดูจากลวดลายสลักเสลาทีด่ า้ นนอกตัวโบสถ์และภายในแสดงให้เห็นถึงแร งศรัทธาใน
ศาสนาอย่างท่วมท้น สม เป็ นงานชิ้นสุดท้ายที่เขาอุทิศตนให้กบั ศาสนจักร ปั จจุบนั มหาวิหารแห่งนี้ยงั คง
ดําเนินการก่อสร้างและ คาดว่าจะแล้ วเสร็จสมบูรณ์ในปี ค .ศ. 2026 อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพความยิง่ ใหญ่
ของมหาวิหารแห่งนี้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นําท่านสู่
เนินเขามองต์จอู ิค (Montjuïc) เป็ นเนินเขาในบาร์เซโลนาที่มีทศั นียภาพอันงดงาม ทางด้านตะวันออก
ของเนินเขายังมีหน้าผาสูงชันซึ่งทําหน้าที่เป็ นดัง่ กําแพงเมือง ส่วนด้านบนนั้นเป็ นที่ต้งั ของป้ อมปราการหลาย
แห่ง ซึ่งในปั จจุบนั ที่เป็ นที่รู้จกั ของนักท่องเที่ยว ได้แก่ Palau Nacional ที่มีความงด งามด้วยสถาปั ตยกรรม
สไตล์นีโอบาร็ อค ซึ่งแต่เดิมนั้นถูกสร้างขึ้นเพือ่ ใช้เป็ นสถานที่สาํ หรับจัดนิทรรศการต่าง ๆ และปั จจุบนั
กลายเป็ นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของบาร์เซโลนาที่ทุกคนจะต้องแวะมาแชะภาพคู่ดว้ ย
นําท่านถ่ายรู ปกับ
พิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติปาเลา (Palau Nacional) อีกหนึ่งแลนด์มาร์กสวยแห่งบาร์เซโลนา ผ่านชมบริ เวณนํ้าพุ Font
Magica ซึ่งจะมีการแสดงระบํานํ้าพุสุดตระการตาทีม่ ีท้งั แสง สี เสียง ประกอบอย่างลงตัว แถมวิวรอบด้านยัง
สวยงามไปด้วยสถาปั ตยกรรมของสิ่งปลูกสร้างแบบงามหยด ไม่วา่ จะเป็ นเสาขนาดใหญ่หน้า Palau Nacional
และยังเห็นยอดของเนินเขา Montjuïc อยูล่ ิบ ๆ พร้อมกับสิ่งปลูกสร้างทีส่ ่องแสงสะท้อนลงมา ได้เวลานําท่านสู่
ถนนช้อปปิ้ งสายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ย่านที่มีชื่อเสียงที่สุดของบาร์เซโลนาแหล่ง
ท่องเที่ยวอันเป็ นที่ชื่นชอบของคนทุกวัย ถนนสายเล็กๆ ทีม่ ีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสนั เสน่หน์ ่า
ประทับใจทั้งกลางวันและกล างคืน อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้ อสินค้าและ
เสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรื อจะช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนําซึ่งมีร้าน
ตั้งอยูต่ ลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่านสามารถเลือกซื้ อสินค้า อาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL,
GUCCI, LOEWE และอื่นๆ
17.00 น. นําท่านกลับสู่ท่าเทียบเรื อบาร์เซโลนา
18.00 น. เรื อเดินทางออกจากท่าเรื อบาร์เซโลนา เพือ่ มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรื อมาร์กเซย์
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
9 ธันวาคม 2560
เช้า
08.00 น.

โพรวองซ์ - ป้ อมปราการแซ็งต์ ฌอง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อมาร์กเซย์ (โพรวองซ์) ประเทศฝรั่งเศส
นําท่านเดินทางสู่ ป้ อมปราการแซ็งต์ ฌอง (Fort Saint-Jean) สร้างขึ้นในปี ค .ศ. 1660 โดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14
ในบริ เวณทางเข้าท่าเรื อเก่า เป็ นตึกสีอิฐเก่าๆ สมัยปฏิวตั ิฝรั่งเศสเคยถูกใช้เป็ นที่คุมขังนักโทษ จากนั้นก็ถูกยึด
ครองโดยกองทัพเยอรมันเพือ่ หลบการโจมตีทางอากาศ แต่ไม่นานก็ถูกระเบิดทําลายจนป้ อมปราการเสียหาย
เป็ นบริ เวณกว้าง ปรากฏให้เห็นร่ องรอยการถูกโจมตีจนถึงปั จจุบนั อย่างไรก็ตามป้ อมโบราณแห่งนี้ได้รบั การ
บูรณะซ่อมแซมจวบจน ปั จจุบนั เปิ ดเป็ น พิพธิ ภัณฑ์อารยธรรมยุโรปและเมดิเตอร์เรเนียน (The Museum of
European and Mediterranean Civilizations) จัดแสดงประวัตคิ วามเป็ นมาและข้าวของเครื่ องใช้ในอดีต นํา
ท่านเข้าชมความสวยงามและความเก่าแก่ของป้ อมปราการแห่งนี้ จากนั้นนําท่านเดินเล่นบนถนน เลอ พานีเยร์
(Le Panier) เขตที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ชมความงามของอนุสาวรี ย ์ Vielle Charité นําท่านชมความงดงามที่มาก
เสน่หข์ องอาคารสถาปั ตยกรรมในแบบเมดิเตอร์เรเนียน อิสระให้ท่านเก็บภาพความงามของเมืองตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านถ่ายรู ป พระราชวังลองชองป์ (The Palais Longchamp) สร้างขึ้นเพือ่ เป็ นการเฉลิมฉลองการขุดคลอง
มาร์กเซย์ (Canal de Marseille) เพือ่ การลําเลียงนํ้าจากแม่น้ าํ ดูแลนซ์ (Durance River) เข้ามาใช้ในเมืองมาร์ก
เซย์ โดน ดยุคแห่งออรี น ได้วางรากฐานหินก้อนแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ปี 1893 ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างนาน
กว่า 30 ปี พระราชวังแห่งนี้ออกแบบโดยสถาปนิกนามว่า อังเร เอสพีรานดี (Henry Esperrandieu) โดยการมี
ออกแบบสร้างนํ้าพุอยูก่ ลางพระราชวัง จึงได้รับการขนามนามว่า “ปราสาทนํ้าพุ” (Water Castle) ได้เวลานํา
ท่านสู่ หา้ งสรรพสินค้าขนาดใหญ่ Les Terrasses du port ในเมืองมาร์กเซย์ อิสระให้ท่านเลือกช้อปปิ้ งสินค้า
เสื้อผ้าแฟชัน่ และของฝากตามอัธยาศัย ก่อนนําท่านลงเรื อสําราญ

16.00 น.
17.00 น.
คํ่า

นําท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรื อมาร์กเซย์
เรื อออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อมาร์กเซย์ มุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรื อเจนัว
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

10 ธันวาคม 2560
เช้า
08.00 น.

ปอร์ โตฟี โน – เจนัว

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่าที่ท่าเรื อเจนัว (อิตาลี)
นําท่านเดินทางสู่เมืองปอร์โตฟี โน (Portofino) เมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทีม่ ีช่ือเสียงในระดับโลก
ซึ่งตั้งอยูใ่ นเขต จังหวัดของเจนัว ที่ถูกล้อมรอบด้วยท่าเรื อเล็กๆ จนได้รับการขนานนามว่าเป็ น "สวรรค์แห่ง

เมืองท่า" เมืองปอร์โตฟิ โน เป็ นเมืองเล็กๆ ที่แสนน่ารัก ภายในตัวเมืองประกอบไปด้วยด้วยบ้านเรื อนหลาก
สีสนั ซึ่งตั้งเบียดเสียดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่ม โอบล้อมอ่าวทีม่ ี เรื อยอร์ช (Yatch )จอดเต็มไปหมด นําท่าน
ชมความงดงามของ โบสถ์เซนต์มาร์ติน (St. Martin) ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 โดยตัวโบสถ์น้ นั มีขนาดที่
ไม่ใหญ่โต แต่ก็มีความสวยงามมากพอสมควร จากนั้นนําท่านชมความยิง่ ใหญ่ของ ปราสาทและป้ อมปราการ
Castello Brown ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 ในอดีตเคยใช้เป็ นป้ อมปราการป้ องกันข้าศึก แต่ปัจจุบนั
เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ และยังป็ นจุดชมวิวทีส่ วยงามอีกแห่งของเมืองอีกด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านเดินทางกลับสู่เมืองเจนัว นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ อนุสาวรี ยข์ องคริ สโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรื อชื่อดัง
ก้องโลก และเป็ นชาวยุโรป คนแรกทีค่ น้ พบทวีปอเมริ กา ซึ่งถือกําเนิด ณ เมืองเจนัวแห่งนี้ นําท่านชมบริ เวณ
อ่าวเจนัว อันเป็ นท่าเทียบเรื อสําราญ เรื อยอชท์หรู เรื อใบสีขาวละลานตา และยังคงมีเรื อโบราณจําลองขนาด
ยักษ์ สลักเสลาด้วยรู ปปั้ นอันวิจติ รคล้ายยํ้าเตือนให้ระลึกถึงความสําเร็จอันยิง่ ใหญ่ของชาวเมืองเจนัวคนนี้ นํา
ชมประภาคาร Lanterna สูงตระหง่าน ที่สร้างมาตั้ งแต่ปี ค.ศ.1543 เป็ นฉากหลัง นําท่านเข้าชมโบสถ์ประจํา
เมือง หรื อ ดู โอโม่ (Genoa Duomo) ที่สร้างขึ้นในแบบโรมันเนสค์ และโกธิคสมัยศตวรรษที่ 12-14 และนํ้าพุ
กลางเมือง จากนั้นนําท่านเยีย่ มชมและช้อปปิ้ งที่ เปี ยซซ่า เฟร์รารี่ ซึ่งสถานที่แห่งนี้เคยเป็ นบริ เวณที่โคลัมบัส
เคยอาศัยอยูเ่ มื่อครั้งตอนเด็กๆ จากนั้น อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม Louis Vuitton, GUCCI และ
ของที่ระลึกตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อเจนัว
เรื อออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อเจนัว เพือ่ มุ่งหน้าสู่ท่าเรื อซิวติ าแวคเซีย ประเทศอิตาลี
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
วันนี้จะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ให้ท่านได้แต่งตัวสวยงามร่ วมงานเลี้ยงในคํ่าคืนนี้
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

17.00 น.
18.00 น.
คํ่า

หมายเหตุ ก่อนเรื อกลับเทียบท่าในคํ่าวันนี้ท่านจะได้รับป้ ายผูกกระเป๋ าสีต่างๆ ซึ่งเป็ นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋ าลง
จากเรื อ ท่านจะต้องจัดกระเป๋ าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่ องใช้ที่จาํ เป็ นไว้ในกระเป๋ าเดินทาง
ใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรื อจะมาเก็บกระเป๋ าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะ

ถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทําการชําระในวันรุ่ งขึ้น สําหรับท่านที่ตอ้ งการชําระผ่านบัตรเครดิต ทางบริ ษทั
เรื อจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ
11 ธันวาคม 2560

โรม – โคลอสเซียม – นํ้าพุเทรวี่ – บันไดสเปน – ช้ อปปิ้ งเอาท์ เลต

เช้า
08.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อ ชิวคิ ตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี
นําท่านเดินทางสู่กรุ งโรม (Rome) นําท่านชม กรุ งโรม (Rome) เมืองหลวงอันยิง่ ใหญ่ของจักรวรรดิโรมันซึ่งมี
อายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ โคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลก ได้รบั
การขนานนามว่าเป็ นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ เริ่ มสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวส ปาเซียนแห่งอาราจักร
โรมันและสร้างเสร็จในสมัยจักรพรรดิตติ สั (Titus) สามารถจุคนกว่า 50,000 คน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านชม นํ้าพุเทรวี่ (The Trevi Fountain) นํ้าพุทเ่ี หล่านักท่องเทีย่ วนิยมมาโยนเหรี ยญอธิษฐานเพือ่ ให้ได้
กลับมาเยือนกรุ งโรมอีกครั้ง นําท่านสู่ยา่ น บันไดสเปน (Spanish Step) แหล่งนัดพบของชาวโรมและ
นักท่องเที่ยวทัว่ โลก เป็ นจตุรัสที่มีอาคารสวยงามและจําหน่ายสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง
สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Prada, Dior, Chanel และอื่นๆอีกมากมาย หรื อจะเลือกเก็บภาพ
บรรยากาศใจกลางเมืองบริ เวณ บันไดสเปน ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศเมืองหลวงของอิตาลี อิสระให้ท่าน
ช้อปปิ้ งแบบเต็มอิ่ม
นําท่านเดินทางสู่ชอ้ ปปิ้ งเอาท์เลตขนาดใหญ่ใกล้กรุ งโรม Castel Romano Designer Outlet ช้อปปิ้ งเอาท์เลตที่
รวมเอาแบรนด์สินค้าจากดีไซน์เนอร์ช้ นั นํามาลดราคาตลอดทั้งปี อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งเลือกซื้อของฝากหรื อ
เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆได้ตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางสู่สนามบินฟูมิชิโน (FCO) เพือ่ เชคอินและทํา Tax Refund
ออกเดินทางจากสนามบินฟูมิชิโน (FCO) กลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EY84 (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัว่ โมง)
บริ การอาหารคํ่า เครื่ องดื่ม และพักผ่อนบนเครื่ องบิน

15.00 น.

19.00 น.
22.00 น.

12 ธันวาคม 2560
06.05 น.
08.40 น.
18.25 น.

กรุงเทพมหานคร

เดินทางมาถึงอาบูดาบี แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ EY408 (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหาร
อาหารเช้า บนเครื่ องบิน
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

10 วัน ล่ องเรือทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน
MSC MERAVIGLIA (เอ็มเอสซี เมอร์ ราวิเกีย)
เรือสํ าราญใหญ่ ทสี่ ุ ดของยุโรป ปี 2017

โรม – ชิวคิ ตาเวคเคีย – ปาแลร์ โม (ซิซิล)ี – มอลต้ า – บาร์ เซโลนา – โพรวองซ์ – ปอร์ โตฟิ โน่
อัตราค่ าบริการ

3-12 ธันวาคม 2560

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้ องคู่ INSIDE) ท่านละ

79,900

อัพเกรดเป็ นห้องพักแบบมีระเบียง SEAVIEW BALCONY ท่านละ

10,000

พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ (คิดที่หอ้ งพักแบบ INSIDE ซึ่งเป็ นราคาเริ่ ม)

25,000

เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

75,900

เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี (นับอายุจนถึงวันเดินทางกลับ)

16,900

ชั้นธุรกิจเพิม่ เงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

85,000

ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักค่าใช้จ่าย (ผูใ้ หญ่)

20,000

(ไม่รวมตัว๋ BKK-AUH-FCO-AUH-BKK)

กรณี มีวซี ่าแล้วหรื อไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่า หักค่าใช้จ่าย

ไม่ รวมวีซ่า

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ ง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560) **
ข้อแนะนําและแจ้งเพือ่ ทราบ
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพือ่ โหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรื อสําราญ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน Etihad Airways (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ

 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่ รวมถึง
 ค่าวีซ่าเชงเก้ น ประมาณ 2,800 – 3,000 บาท
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ท่ านละ 2 ยูโร / ท่ าน / วัน (คิดเป็ น 10 วัน เท่ ากับ 20 ยูโร)
 ค่าบริการเรือ (Service Fee) ท่ านละ EUR 70 ซึ่งเรือจะชาร์ ตเข้ าครุยส์ การ์ ด
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
การชําระเงิน

การชําระเงิน

งวดที่ 1 : สํารองที่นงั่ จ่าย 36,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน
สํ ารองที่นั่ง (ผู้เดินทางพักเดี่ยว) ท่ านละ 50,000 บาท
งวดที่ 2 : ชําระส่วนทีเ่ หลือ 60 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเลียบคลองสอง (ซาฟารีเวิรด์)
่ บัญชี บริษัท อพอลโล่ โอเวอร์ซส
ี ์ ทัวร์ จํ ากัด
ชือ
สะสมทรัพย์ เลขที่ 276-220589-1
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟอร์จน
ู ทาวน์
่ บัญชี นาย วีรยุทธ ชาวหนองแขม
ชือ
สะสมทรัพย์ เลขที่ 629-2-22974-5
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทร์
่ บัญชี นาย วีรยุทธ ชาวหนองแขม
ชือ
สะสมทรัพย์ เลขที่ 036-0-07638-6
โอนผ่านบัญชีธนาคารดังนี้
(*กรุณาแฟกซ์ ใบนํ าฝาก มาที่ เบอร์แฟกซ์ 02-108-8852 / ทางอีเมล์มาที่ apollotour01@gmail.com
ื่ ผู ้ส่งและผู ้รับ)
หรือ ทางไลน์ @apollotour ระบุชอ

กรณียกเลิก
* ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้ าก่อนเดินทาง (ไม่มคี ่าใช้ จ่าย)

* ยกเลิก 90-119 วัน ล่วงหน้ าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจํา 25%
* ยกเลิก 60-89 วัน ล่วงหน้ าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจํา 50%
* ยกเลิก 30-59 วัน ล่วงหน้ าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจําเต็มจํานวน
* ยกเลิก 08-29 วัน ล่วงหน้ าก่อนเดินทาง หักค่าใช้ จ่ายเต็มจํานวน
* ยกเลิก น้ อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้ าก่อนเดินทาง หักค่าใช้ จ่ายเต็มจํานวน
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ ทาํ การยืน่ วีซ่าเรียบร้ อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนําเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่
ว่าค่าใช้ จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ กต็ าม***

หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณี ที่มีผเู ้ ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั เิ หตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 การท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแท นในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถ เรี ยกร้องเงินคืน ในกรณี ที่
ท่านปฎิเสธหรื อสละสิทธิ์ การใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้น ท่านได้ทาํ การตกลงหรื อแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระ มาแล้ว หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคธรรมดา
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคํายืนยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
กระเป๋ าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ห้ามนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้ นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด

สั มภาระและค่าพนักงานยกสั มภาระ

 สํ าหรับนํ้าหนักของสั มภาระทีท่ างสายการบินอนุญาตให้ โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สํ าหรับผู้โดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึน้ กับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิม่ เป็ นสิ ทธิ์ของสายการบินที่
ท่ านไม่ อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าทีส่ ายการบินกําหนด
 สํ าหรับกระเป๋ าสั มภาระทีท่ างสายการบินอนุญาตให้ นําขึน้ เครื่องได้ ต้องมีนํ้าหนักไม่ เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง
( 9.75 นิว้ ) + ยาว ( 21.5 นิว้ ) + สู ง ( 18 นิว้ )
 ในบางรายการทัวร์ ทีต่ ้องบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ ตา่ํ กว่ามาตราฐานได้ ทั้งนี้
ขึน้ อยู่กับข้ อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ รับภาระรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายนํ้าหนักส่ วนเกิน
 กระเป๋ าและสั มภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่ เกินไป ไม่ เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึน้ เครื่องบิน (Hand carry)

การชดเชยค่ากระเป๋ าในกรณีเกิดการสู ญหาย

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋ าใบใหญ่ ทเ่ี ช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ ตามกฎไออาต้าเท่ านั้น ซึ่งจะชดใช้ ให้ ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้ วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริง ทั้งนีจ้ ะชดเชย
ไม่ เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่ แนะนําให้
โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณีกระเป๋ าใบใหญ่ เกิดการสู ญหายระหว่างการท่ องเทีย่ ว (ระหว่างทัวร์ ไม่ ใช่ ระหว่างบิน) ซึ่งอยู่ในความความรับผิดชอบของ
หัวหน้ าทัวร์ โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ ได้ จดั ทําให้ ลูกค้าจะไม่ ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋ าใบใหญ่ สูญ
หาย อย่ างไรก็ตาม บริษทั ฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ ท่าน โดยชดใช้ ตามกฎของสายการบินเท่ านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชย
ตามนํ้าหนักกระเป๋ า คูณ ด้ วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่ านั้น ดังนั้นท่ านจึงไม่ ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบ
ใหญ่ เพราะหากเกิดการสู ญหาย ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้ างต้นเท่ านั้น
 กรณีกระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริษทั ฯ ไม่ สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ ท่านได้ ดังนั้นท่ านต้อง
ระวังทรัพย์ สินส่ วนตัวของท่ าน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศอิตาลี
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทําการ)

สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยน่ื เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ
เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทาง มาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ และกรุ ณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยืน่ ในสมัยก่อน )
หากท่ านต้ องการเปลี่ยนแปลงคิวกรุ๊ปที่ได้ มีการจองแล้ ว ท่ านอาจต้ องชําระค่าคิวยื่นวีซ่า 2,200 บาทให้ กับศูนย์ ยื่นคําร้ อง
1. หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสื อเดินทางเล่มเก่ากรุ ณาแนบมาด้วย
2. รู ปถ่ายสี หน้าตรงปัจจุบนั พื้นฉากหลังรู ปต้องมีสีขาวเท่านั้น รู ปจะต้องเป็ นภาพที่คมชัดห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้าม
ถ่ายรู ปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รู ป

3.
4.
5.
6.
7.

สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / เอกสารเพิ่มเติมกรณี อื่น ๆ
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน
สูติบตั ร (สําหรับเด็กตํ่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์)
กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้น
และให้ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
- กรณี พ่อและแม่หย่าร้าง หรื อเสี ยชีวิต ต้องแนบใบหย่า หรื อ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็ นการยืนยัน
- ให้แนบสําเนาพาสปอร์ ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสําเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่ )
8. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริ งเท่านั้น**
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต)
โดย ไม่ตอ้ งระบุวนั และประเทศที่เดินทาง
- กรณี ผเู้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ
- กรณี ผเู้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ท่ีมีช่ือผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณี ที่เป็ นพนักงานบริ ษทั ฯ : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- กรณี ท่ีเป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- กรณี เกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากําลังศึกษาอยูร่ ะบุช้นั ปี ที่ศึกษา พิมพ์เป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น
- กรณี เป็ นแม่คา้ , ทําธุรกิจส่วนตัว, ทําอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษ
9. หลักฐานการเงิน (สําคัญมาก เพราะสถานฑูตแจ้งกฎใหม่เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557)
(BANK
9.1
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น พร้อมหนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคาร
CERTIFICATE) เป็ นภาษาอังกฤษ **ต้องเป็ นบัญชีเดียวกันเท่านั้น**
- เงินฝากออมทรัพย์/ เผื่อเรี ยก/ สะสมทรัพย์
(ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมี ไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาท ต่อการยืน่ วีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้าออกของเงิน
สมํ่าเสมอ ห้ามทําการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็ นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!)

- การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั และ ถ่ายสําเนาย้อนหลัง 6 เดือน โดยการปรับยอด

สมุดในบัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวันที่จะยื่นวีซ่า 7 วัน เช่นท่านได้คิวยืน่ วีซ่าวันที่ 3 กันยายน 2556 สําเนาสมุดบัญชีที่
ท่านต้องใช้ในการยืน่ วีซ่า ต้องปรับสมุด ณ วันที่ 28 สิ งหาคม 2556 หรื อ หลังจากนั้น หากท่านปรับสมุดบัญชีก่อน

หน้านั้น จะใช้เป็ นเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินไม่ได้ สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถ
ส่งเอกสารมาทางบริ ษทั ทัวร์ ฯ เพื่อเตรี ยมการล่วงหน้า และ ส่ง Fax สมุดบัญชีหน้าสุดท้ายที่ได้ทาํ การปรับสมุดมาให้
ทางบริ ษทั ทัวร์ เพื่อใช้ในการแนบเป็ นเอกสารยืน่ วีซ่าต่อไปได้
- การขอหนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคาร ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้คิวยืน่ วีซ่า พร้อมทั้งต้อง
ระบุ จํานวนเงินเป็ นตัวเลขลงในหนังสื อรับรองด้วย เช่นท่านได้คิวยืน่ วีซ่าวันที่ 3 กันยายน 2556 หนังสื อรับรอง
การเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยืน่ วีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 20 สิ งหาคม 2556 หรื อ หลังจากนั้นเท่านั้น จดหมาย
รับรองจากธนาคารให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต ) โดย ไม่ตอ้ งระบุวนั และ
ประเทศที่เดินทาง

(สถานฑูตไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี)

Thank you for contacting VFS Italy Visa Application Centre.
เนื่องจากสถานทูตได้แจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารด้านการเงินของผูส้ มัครวีซ่าทุกประเภทโดย ผูส้ มัครทุกคนที่ตอ้ งการยื่นคํา
ร้องขอวีซ่าฯต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน

2 ประเภทคู่กนั คือ หนังสื อรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร

( Bank

Certificate ) ซึ่ งมีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันยื่นคําร้องวีซ่า พร้อมกับสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน
7 วันนับจากวันยืน่ คําร้องขอวีซ่า โดยไม่มีขอ้ ยกเว้นใดๆทั้งสิ้ น

10. ในกรณี ที่มีผรู ้ ับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิม่ เติมดังนี้

- จดหมายจากผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางกับผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็ นบุคคลในครอบครัว
เดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กนั และกันได้ / (ปู่ ,
ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)
- กรณี เป็ นสามีภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้
o เขียนจดหมาย decare เป็ นภาษาอังกฤษ มาว่าอยูด่ ว้ ยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
o กรณี มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกิดของลูก แปลเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมกับแนบภาษาไทย
o กรณี ไม่มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ทะเบียนบ้านทั้งของสามีและภรรยา แปลเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมกับแนบภาษาไทย
โดยทะเบียนบ้านของทั้งสองต้องอยูบ่ า้ นเดียวกัน
- กรุ ณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตาม ข้อกําหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยื่นวีซ่า 1 ชุดของผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งใน
หนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบุชื่อผูถ้ ูกรับรองค่าใช้จ่าย ด้วย

