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

มิลาน – ปาเวีย – เจนัว – โรม – ปาแลร์ โม (ซิซิล)ี – วัลเลตตา (มอลต้ า) – เมดิน่า – บาร์ เซโลนา – ซาลง เดอโพรวองซ์

***โปรโมชั่น...สายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ ส (TK)***

7 - 16 เมษายน 2561
(บินเข้ า – ออก มิลาน - MXP)

เริ่มต้ นที่….

89,900 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)

มิลาน – ปาเวีย – เจนัว – โรม – ปาแลร์ โม (ซิซิล)ี – วัลเลตตา (มอลต้ า) – เมดิน่า – บาร์ เซโลนา – ซาลง เดอโพรวองซ์
7 เมษายน 2561
18.30 น.
21.30 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน S (แถว S 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคาร
ผูโ้ ดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชัว่ โมง) เพลิดเพลิน
กับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวสี ่วนตัวทุกที่นงั่ และสายการบินมีบริ การ อาหารคํ่าและอาหารเช้า

8 เมษายน 2561
04.00 น.
07.35 น.
09.35 น.

กลางวัน

กรุงเทพมหานคร

อิสตันบูล - มิลาน – ปาเวีย - เจนัว

เดินทางถึงกรุ งอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเที่ยวบินเป็ น TK 1873 อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าปลอด
ภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย
ออกเดินทางจากอิสตันบูล สู่ สนามบินมิลาน ประเทศอิตาลี (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินมิลาน ประเทศอิตาลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองปาเวีย หรื อ ปาวีอา (Pavia) (ระยะทาง 89 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็ น
เมืองขนาดเล็กและมีความเงียบสงบ อยูท่ างตอนใต้-ตะวันตกของแคว้นลอมบาร์ดี ทางตอนเหนือของประเทศ
อิตาลี จากนั้นนําท่านชม มหาวิหารแห่งปาเวีย (Pavia Cathedral) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สาํ คัญอีกแห่งของ
เมืองปาเวีย โดยมหาวิหารนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1488 ใช้ระยะเวลาสร้างยาวนานกว่า 400 ปี ซึ่งถูกออกแบบ
โดยสถาปนิกและศิลปิ นมากมายหลายคน รวมถึง ลีโอนาโด้ ดาวินชี่ ศิลปิ นชื่อดังผูล้ ่วงลับ ซึ่งเคยมาเยีย่ มเยือน
เมื่อครั้งมหาวิหารแห่งนี้เริ่ มต้นก่อนสร้างช่วงแรก ลักษณะโดดเด่นของ มหาวิหารแห่งนี้ จะมีโดมกลางขนาด
ใหญ่ ที่สร้างขึ้นในรู ปทรงแปดเหลี่ยม ซึ่งมีความสูง ประมาณ 97 เมตร

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเจนัว (Genoa) (ระยะทาง 132 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) หนึ่ง ในเมืองท่า
สําคัญของประเทศอิตาลี นําท่านแวะถ่ายรู ป กับ อนุสาวรี ยข์ องคริ สโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรื อชื่อดังก้อง
โลก และเป็ นชาวยุโรป คนแรกทีค่ น้ พบทวีปอเมริ กา ซึ่งถือกําเนิด ณ เมืองเจนัวแห่งนี้

15.00 น.
18.00 น.

นําท่านเชคอินขึ้นเรื อสําราญ MSC Meraviglia
เรื อสําราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรื อเจนัว มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรื อชิวคิ ตาเวคเคีย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

9 เมษายน 2561

ซิวิคตาเวคเคีย - โรม

เช้า
08.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อ ชิวคิ ตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี
นําท่านเดินทางสู่ กรุ งโรม (Rome) เมืองหลวงอันยิง่ ใหญ่ของจักรวรรดิโรมันซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี
นําท่านเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์โดเรี ยพามพิลิช (Palazzo Doria Pamphilj Gallery) ส่วนหนึ่งของพระราชวังพามพิลิช
(Palazzo Pamphilj) หนึ่งในพระราชวังแห่งกรุ งโรม ซึ่งตั้งอยูบ่ ริ เวณจั ตุรัสปิ อาซซ่าโนวาน่า (Piazza Novana)
พระราชวังนี้ถูกสร้างขึ้นช่วง ค.ศ.1644-1650 จากนั้นถูกใช้เป็ นที่พาํ นักของท่านทูตแห่งประเทศบราซิลเมื่อช่วง
ค.ศ.1920 จนกระทัง่ ปั จจุบ นั นําท่านชม งานจัดแสดงศิลปะภายในพิพธิ ภัณฑ์ซ่ ึงเป็ นคอลเลคชัน่ ที่หาดูได้ยาก
ต่อด้วย The Apartment สถานที่ซ่ ึงครั้งหนึ่งเคยเป็ นที่พาํ นักของเจ้าชาย โดเรี ย พามพิลิช ในช่วงกลางศตวรรษที่
17 ซึ่งภายในตกแต่งไว้อย่างเรี ยบหรู ตามสไตล์อิตาเลี่ยน อิสระให้ท่านชมภายในพิพธิ ภัณฑ์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านชม นํ้าพุเทรวี่ (The Trevi Fountain) นํ้าพุทเ่ี หล่านักท่องเทีย่ วนิยมมาโยนเหรี ยญอธิษฐานเพือ่ ให้ได้
กลับมาเยือนกรุ งโรมอีกครั้ง จากนั้น นําท่านสู่ยา่ น บันไดสเปน (Spanish Step) แหล่งนัดพบของชาวโรมและ
นักท่องเที่ยวทัว่ โลก เป็ นจั ตุรัสที่มีอาคารสวยงามและจําหน่ายสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง
สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Prada, Dior, Chanel และอื่นๆอีกมากมาย หรื อจะเลือกเก็บภาพ
บรรยากาศใจกลางเมืองบริ เวณ บันไดสเปน ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศเมืองหลวงของอิตาลี อิสระให้ท่าน
ช้อปปิ้ งแบบเต็มอิ่ม

16.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อชิวคิ ตาเวคเคีย

18.00 น.

เรื อสําราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรื อชิวคิ ตาเวคเคีย มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรื อ ปาร์แลโม่

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

10 เมษายน 2561

ปาร์ แลโม่ (เกาะซิซิลี ประเทศอิตาลี)

เช้า
10.00 น.

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

16.00 น.
17.00 น.
คํ่า

บาร็อค และแวะ ถ่ายรู ปกับ โบสถ์ San Cataldo โบสถ์ซ่ ึงสร้างขึ้นในสมัยปี ค .ศ. 1160 แต่การก่อสร้างก็ตอ้ ง
หยุดชะงักลงเมื่อผูล้ งทุนทรัพย์ เสียชีวติ ลง จึงมีสภาพเปลือยเปล่าดูคลาสสิกตามสไตล์โบสถ์ทอ้ งถิ่น
นําท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อปาร์แลโม่
เรื อเดินทางออกจากท่าเรื อปาร์แลโม่ เพือ่ มุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อวัลเลตตา ประเทศมอลต้า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

11 เมษายน 2561

วัลเลตตา - เมดิน่า (ประเทศมอลต้ า)

เช้า
10.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อเมืองวัลเลตตา ประเทศมอลต้า
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเมดิน่า (Mdina) เมืองยอดเขาที่น่าหลงใหล เป็ นเมืองที่มีถนนคนเดินปราศจากรถยนต์
และอาคารหินทรายที่สวยงามเก่าแก่ นําท่านถ่ายรู ป วิหารเซนต์ปอล (Cathedral of Saint Paul ) ซึ่งเป็ นอาคาร
บาโร๊กอันงดงามที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวลอเรนโซกาฟ่ าชาวมอลต้ า วิหารแห่งนี้มีสญ
ั ลักษณ์มาดอนน่า
อันทรงคุณค่าในศตวรรษที่ 12 และผลงานศิลปะที่มีชื่อเสียงโดยจิตรกรชาวมอลต้ าชื่อดัง Mattia Preti
แวะถ่ายรู ปพระราชวัง Palazzo Santa Sofia พระราชวังอันเก่าแก่อนั ยิง่ ใหญ่ เป็ นอาคารสมัยกลางที่ได้รับการ
เก็บรักษาไว้อย่างดี ผ่านชม Palazzo Vilhena เป็ นอนุสาวรี ยท์ ี่งดงามซึ่งรวบรวมพิพธิ ภัณฑ์ประวัติศาสตร์
ธรรมชาติของมอลต้ าพร้อมด้วยการจัดแสดงผลงานทางธรณี วทิ ยาทีโ่ ดดเด่นรวมทั้งฟอสซิลแมลงและสัตว์
ต่างๆ ผ่านชม Palazzo Falson เป็ นพระราชวังสมัยศตวรรษที่ 13 ที่เป็ นของตระกูลขุนนางชาวมอลต้ า ปั จจุบ นั
เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ Palazzo Falson ได้รบั การตกแต่งอย่างประณี ตในสไตล์ด้ งั เดิมและมีงานศิลปะและของสะสม
โบราณวัตถุที่ยอดเยีย่ ม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน
ท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองวัลเลตตา เมืองหลวงของประเทศมอลต้า ซึ่งเป็ นประเทศที่เป็ นเกาะขนาดเล็กสอง
เกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ตั้งอยูท่ างตอนใต้ของยุโรปถัดลงมาจากตอนใต้ของอิตาลี นับเป็ นประเทศที่มี
ประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานแห่งหนึ่งในยุโรป มีผมู ้ าครอบครองและถูกแย่งชิงนับครั้งไม่ถว้ นในอดีต นําท่านชม
เมืองหลวงของสาธารณรัฐมอลต้า ซึ่งได้ต้งั ชื่อเมืองตามชื่อของ Jean Parisot De La Valetta ผูซ้ ่ ึงสามารถ
ป้ องกันการรุ กรานเกาะมอลต้า จากออตโตมานในปี 1565 เมืองวัลเลตตาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก
จากองค์การยูเนสโกในปี 1980 นําท่านชมบรรยากาศบริ เวณอ่าว Grand Harbor จัดได้วา่ เป็ นท่าเรื อธรรมชาติ

ณ ภัตตาคาร

บนเกาะมอลต้า เป็ นท่าเรื อที่สร้างและใช้งานมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีอู่ต่อเรื อ โรงเก็บสินค้า และป้ อมปราการ
ขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพบริ เวณท่าเรื อ Grand Harbor ซึ่งเรี ยกได้วา่ เป็ นจุดชมวิวทีส่ วยและขึ้นชื่อ
แห่งหนึ่งของมอลต้า ได้เวลานําท่านชม สวนบารัคคา (Barracca Garden) สวนสวยทีค่ รั้งหนึ่งเคยเป็ นสถานที่
ส่วนบุคคล แต่ภายหลังได้เปิ ดให้สาธารณชนเข้าชมในปี 1824 ภายในสวนประกอบไปด้วย Upper Barracca
และ Lower Barracca ในส่วน Upper นั้นได้สร้างขึ้นในปี 1661 โดยอัศวินชาวอิตาเลียน จากบริ เวณสวนจะ
เห็นวิวของอ่าวแกรนด์ฮาร์เบอร์ได้ชดั เจน จากนั้น ชม Auberge De Castille อาคารที่มีความสง่างามและ
ใหญ่โตที่สุดแห่งหนึ่ง ในเมืองวัลเลตตา ตั้งอยูบ่ นจุดที่สูงที่สุดของคาบสมุทรซึ่งถูกออกแบบให้เป็ นสถานที่
หรู หราที่สุด ปั จจุบนั ใช้เป็ นที่พาํ นักของนายกรัฐมนตรี ของประเทศสา ธารณรัฐมอลต้า สร้างขึ้นครั้งแรกในปี
1574 โดยสถาปนิกชาวมอลต้าชื่อ GIROLAMO CASSAR และมีการสร้างบูรณะใหม่อีกครั้งในปี 1741
17.00 น.
18.00 น.
คํ่า

นําท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรื อเมืองวัลเลตตา
เรื อออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อวัลเลตตา เพือ่ มุ่งหน้าสู่ กรุ งบาร์เซโลนา ประเทศสเปน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

12 เมษายน 2561

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

13 เมษายน 2561

บาร์ เซโลนา

เช้า
09.00 น.
10.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อ บาร์เซโลนา ประเทศสเปน
นําท่านเข้าชมสวนสาธารณะกูเอล ” (Guell park) ทีเ่ ชิงเขาคาร์เมล อันเป็ นผลงานในปี ค.ศ. 1900 ของ “เกาดี้ ”
ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกของยูเนสโกในปี 2005 ซึ่งใช้เวลาออกแบบ ตกแต่ง และเนรมิตร ความ
ยิง่ ใหญ่ของจินตนาการที่นาํ มาประยุกต์กบั ธรรมชาติ อย่างยาวนานถึง 14 ปี เพลิดเพลินกับจุดชมวิวบน
“ระเบียงนัง่ เล่น” (Serpentine bench) ที่ประดับตกแต่งลวดลายด้วยเครื่ องกระเบื้องโมเสกนับล้านชิ้น เป็ นสวน
ลอยฟ้ าที่มี “เสาโดริ ก ” รองรับอย่างสวยงาม ชมปาฏิมากรรม “มังกรโมเสก ” Mosaic dragon ไต่คลานบน
บันไดนํ้าพุ อันเป็ นขวัญใจของนักท่องเทีย่ วจากทัว่ โลก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านถ่ายรู ปกับมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทส่ี ูงใหญ่ถึง 170
เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค .ศ. 1882 เป็ นผลงานชั้นยอดทีแ่ สดงถึงอัจฉริ ยภาพ
ของ อันโตนี เกาดี้ สถาปนิกผูเ้ ลื่องชื่อ มหาวิหารแห่งนี้ ตั้งอยูบ่ นถนน Carrer de Mallorca งานชิ้นนี้มีความ
แปลกตาจากงาน ชิ้นอื่นของเกาดี้ ตรงสีสนั อันเรี ยบนิ่งแบบโทนสีธรรมชาติให้ความรู ้สึกที่สงบผ่อนคลายและ
เยือกเย็น เพราะความทีเ่ ป็ นสถานทีศ่ กั ดิ์สิทธิ์ และยังคงรายละเอียดไว้อย่างดี ดูจากลวดลายสลักเสลาที่ดา้ นนอก
ตัวโบสถ์และภายในแสดงให้เห็นถึงแร งศรัทธาในศาสนาอย่างท่วมท้น สม เป็ นงานชิ้นสุดท้ายที่เขาอุทิศตน
ให้กบั ศาสนจักร ปั จจุบนั มหาวิหารแห่งนี้ยงั คงดําเนินการก่อสร้างและ คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี ค .ศ.
2026 อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพความยิง่ ใหญ่ของมหาวิหารแห่งนี้ ได้เวลานําท่านสู่ถนนช้อปปิ้ งสายใหญ่
ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ย่านที่มีชื่อเสียงที่สุดของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเที่ยวอันเป็ นที่ชื่น
ชอบของคนทุกวัย ถนนสายเล็กๆ ทีม่ ีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสนั เสน่หน์ ่าประทับใจทั้งกลางวัน
และกลางคืน อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้ อสินค้าและเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้ง
H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรื อจะช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนําซึ่งมีร้าน ตั้งอยูต่ ลอดแนวถนน
Passeig de gracia ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าอาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอื่นๆ

17.00 น.
18.00 น.
คํ่า

นําท่านกลับสู่ท่าเทียบเรื อบาร์เซโลนา
เรื อเดินทางออกจากท่าเรื อบาร์เซโลนา เพือ่ มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรื อมาร์กเซย์
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

14 เมษายน 2561

มาร์ กเซย์ - ซาลง เดอ โพรวองซ์

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อมาร์กเซย์ (โพรวองซ์) ประเทศฝรั่งเศส
นําท่านเดินทางสู่ ซาลง เดอ โพรวองซ์ (Salon de provence) (ระยะทาง 51 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1
ชม.) เมืองเก่าแก่อีกเมืองหนึ่งของโพรงวองซ์ ซึ่งตั้งอยูร่ ะหว่างเมืองมาร์กเซย์ และเมืองเอ็กซ์อองโพรวองซ์ นํา
ท่านเดินชมเมืองเก่าซึ่งยังคงกลิ่นอายของอารายธรรมยุคศตวรรษที่ 17 ได้เป็ นอย่างดี เริ่ มจากจั ตุรัส Crousillat
(Place Crousillat) ต่อไปยังศาลาว่าการประจําเมือง (City Hall) และผ่านชมบ้านของนอสตราดามุส (ปั จจุบ นั
เปิ ดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์) หรื อ มีแชล เดอ นอสทร์ดาม (Michel de Nostredam) นักโหราศาสตร์ช่ือดัง
ของโลก ผูซ้ ่ ึงใช้ชีวติ ในบั้นปลาย ณ เมืองนี้กว่า 19 ปี ก่อนสิ้นชีวติ ลง จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรู ปกับ Chateau de
l'Emperi ป้ อมปราการกึ่งปราสาทยุคศตวรรษที่ 9 ซึ่งอดีตเป็ นที่พาํ นักของขุนนางประจําเมืองหรื อผูค้ รองเมือง
ไม่วา่ จะเป็ น อาร์คบิชอปแห่ง Arles รวมถึงจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางกลับ
สู่ เมืองมาร์กเซย์ (ระยะทาง 51 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเข้าชมโบสถ์นอเทรอดาม เดอลาการ์ด (Basilique Notre-Dame de la Garde) ที่ต้งั อยูบ่ นยอดเขา โบสถ์
แห่งนี้สร้างขึ้นอย่างงดงามด้วยรู ปแบบสถาปั ตยกรรมทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ โดยมีรูปพระแม่มารี เป็ นองค์ประธาน
เล่ากันว่าในสมัยก่อนคนแถบนี้มกั มาขอพรกับ พระนางเพือ่ ให้การเดินเรื อปลอดภัย และเมื่อเดินเรื อปลอดภัย
กลับมาแล้วก็มกั จ ะนําเอาเครื่ องแขว นมาเป็ นของแก้บน แต่เมื่อเวลาผ่านไปทางเทศบาลเมืองได้ปรับปรุ งให้
สถานที่แห่งนี้เป็ นอนุสรณ์สถานอันศักดิ์สิทธิ์และกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมือง มาร์ กเซย์
จากนั้นนําท่านชมบริ เวณท่าเรื อ Le Vieux Port เป็ นท่าเรื อเก่าแก่ ของเมืองมาร์กเซย์ บริ เวณท่ าเรื อ แห่งนี้เป็ นที่
รู จ้ กั กันในนามประตูสู่เมดิเตอร์เรเนียน สมัยโบราณก็ยงั เคยเป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สาํ คัญในการค้าขาย
ระหว่างประเทศแถบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศส

16.00 น.
17.00 น.
คํ่า

นําท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรื อมาร์กเซย์
เรื อออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อมาร์กเซย์ มุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรื อเจนัว
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
วันนี้จะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ให้ท่านได้แต่งตัวสวยงามร่ วมงานเลี้ยงในคํ่าคืนนี้
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

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
15 เมษายน 2561
เจนัว - มิลาน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
08.00 น. เรื อจอดเทียบท่าที่ท่าเรื อเจนัว (อิตาลี)
นําท่านเดินทางสู่ หนึ่งในช้อปปิ้ งเอาท์เลทขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป SERRAVALLE Shopping Outlet ซึ่ง
ตั้งอยูใ่ กล้เมืองมิลาน สถานทีร่ วมสินค้าแฟชัน่ แบรนด์เนมจากหลากหลายเมือง และจากดีไซเนอร์ช้ นั นําระดับ
แถวหน้าของอิตาลี มีร้านค้าแฟชัน่ และสินค้าต่างๆกว่า 180 ร้าน ทั้ง Versace, Dolce & Gabbana, Prada,
Roberto Cavalli, Bulgari, Trussardi, Calvin Klein, Guess, Etro, Nike, Mariella Burani, Swarovski และอื่นๆ
อีกมากมาย โดยสินค้าแฟชัน่ จะลดราคาตั้งแต่ 30% - 70% ตลอดปี อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านถ่ายรู ปกับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรื อที่เรี ยกว่าดูโอโม่ (Duomo) เป็ นมหาวิหารทีใ่ หญ่เป็ นอับดับ
สอง รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรุ งวาติกนั (เป็ นมหาวิหารแบบโกธิคและใหญ่เป็ นอันดับสามของ
ยุโรป) สร้างขึ้นในปี ค .ศ. 1386 แล้วเสร็จในปี ค .ศ.1813 ด้านนอกเป็ นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีช่ือเรี ยกว่า
"มหาวิหารเม่น" มีรูปสลักหินอ่อนจากยุคต่างๆ ประดับอยูก่ ว่าสามพันรู ป บนยอดของมหาวิหารมีรูปปั้ นทอง
ขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่า

16.30 น.
19.55 น.

นําท่านเดินทางสู่สนามบินมิลาน (MXP) เพือ่ เชคอินและทํา Tax Refund
ออกเดินทางจากสนามบินมิลาน สู่ สนามบินอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK1876 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.50
ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหาร เครื่ องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่ องบิน
เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่ อง

23.45 น.

16 เมษายน 2561
01.25 น.
14.50 น.

กรุงเทพมหานคร

ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 68 สายการบินฯ มีบริ การอาหาร 2 รอบ คือ
อาหารคํ่า และ อาหารเช้า
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

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

มิลาน – ปาเวีย – เจนัว – โรม – ปาแลร์ โม (ซิซิล)ี – วัลเลตตา (มอลต้ า) – เมดิน่า – บาร์ เซโลนา – ซาลง เดอโพรวองซ์

อัตราค่ าบริการ

7 – 16 เม.ย. 2561

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้ องคู่ INSIDE) ท่านละ

89,900

อัพเกรดเป็ นห้องพักแบบมีหน้าต่าง (พักห้ องคู่ Ocean View) ท่านละ มีเพียง 3 ห้องเท่านั้น

8,000

อัพเกรดเป็ นห้องพักแบบมีระเบียงทะเล (พักห้ องคู่ Sea-View Balcony) ท่านละ

11,000

พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ (คิดที่หอ้ งพักแบบ INSIDE ซึ่งเป็ นราคาเริ่ ม)

30,000

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องเดียวกัน 3 ท่าน) ท่านละ

87,900

เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

85,900

เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี (นับอายุจนถึงวันเดินทางกลับ)

16,900

ชั้นธุรกิจเพิม่ เงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักค่าใช้จ่าย (ผูใ้ หญ่)

(ไม่รวมตัว๋ BKK-IST-FCO-IST-BKK)

กรณี มีวซี ่าแล้วหรื อไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่า หักค่าใช้จ่าย

85,000-110,000
25,000
ไม่ รวมวีซ่า

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ ง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560) **
ข้อแนะนําและแจ้งเพือ่ ทราบ
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพือ่ โหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20 กก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเทีย่ วล่องเรื อสําราญ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 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-ส่ง ระหว่างนําเทีย่ ว, 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 : สํ ารองที่นั่งจ่ าย 36,000 บาท/ท่ าน ภายใน 3 วันหลังได้ รับการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่ นอน
สํ ารองที่นั่ง (ผู้เดินทางพักเดี่ยว) ท่ านละ 50,000 บาท
งวดที่ 2 : ชําระส่วนทีเ่ หลือ 60 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเลียบคลองสอง (ซาฟารีเวิรด์)
่ื บัญช ี บริษัท อพอลโล่ โอเวอร์ซส
ี ์ ทัวร์ จํากัด
ชอ
สะสมทรัพ ย์ เลขที่ 276-220589-1
ิ รไทย สาขาฟอร์จูนทาวน์
ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี นาย วีรยุทธ ชาวหนองแขม
ชอ
สะสมทรัพ ย์ เลขที่ 629-2-22974-5
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทร์
ื่ บัญ ช ี นาย วีรยุทธ ชาวหนองแขม
ชอ
สะสมทรัพ ย์ เลขที่ 036-0-07638-6
โอนผ่านบัญชธี นาคารดังนี้
(*กรุณาแฟกซ ์ ใบนํ าฝาก มาที่ เบอร์แฟกซ ์ 02-108-8852 / ทางอีเมล์มาที่ apollotour01@gmail.com
ื่ ผู ้สง่ และผู ้รับ)
หรือ ทางไลน์ @apollotour ระบุชอ

กรณียกเลิก
* ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
* ยกเลิก 90-119 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจํา 25%
* ยกเลิก 60-89 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจํา 50%
* ยกเลิก 30-59 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจําเต็มจํานวน
* ยกเลิก 08-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจํานวน
* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจํานวน
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยื่นวีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนําเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิกวีซ่าใน
ทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***

หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณี ที่มีผเู ้ ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพือ่ ทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน

 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 ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรี 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
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เทีย่ วบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
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
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (
TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋ าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ 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 จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่าพนักงานยกสั มภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิ์ของ
สายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐาน
ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนัก
ส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋ าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋ าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเค รื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน
จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง
ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business)
ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ ว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน ) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ
จะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามนํ้าหนักกระเป๋ า
คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะ
หากเกิดการสูญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้ นประเทศอิตาลี
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทําการ)

สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยน่ื เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ
เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ และกรุ ณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยืน่ ในสมัยก่อน )
หากท่ านต้ องการเปลี่ยนแปลงคิวกรุ๊ปที่ได้ มีการจองแล้ ว ท่ านอาจต้ องชําระค่าคิวยื่นวีซ่า 2,200 บาทให้ กับศูนย์ ยื่นคําร้ อง
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุ ณาแนบมาด้วย
2. รู ปถ่ายสีหน้าตรงปั จจุบนั พื้นฉากหลังรู ปต้องมีสีขาวเท่านั้น รู ปจะต้องเป็ นภาพทีค่ มชัดห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมี
เงา ห้ามถ่ายรู ปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รู ป

3.
4.
5.
6.
7.

สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / เอกสารเพิม่ เติมกรณี อ่ืน ๆ
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน
สูตบิ ตั ร (สําหรับเด็กตํ่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์)
กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์: เดินทางต้องยืน่ เอกสารเพิม่ เติมดังนี้
- เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและ
ให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและ
ให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
- กรณี พอ่ และแม่หย่าร้าง หรื อเสียชีวติ ต้องแนบใบหย่า หรื อ ใบมรณะบัตร เพือ่ เป็ นการยืนยัน
- ให้แนบสําเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสําเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่)
8. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริ งเท่านั้น**
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต)
โดย ไม่ตอ้ งระบุวนั และประเทศที่เดินทาง

- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณี ท่เี ป็ นพนักงานบริ ษทั ฯ : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง
เงินเดือน พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- กรณี เกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากําลังศึกษาอยูร่ ะบุช้ นั ปี ที่ศึกษา พิมพ์
เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- กรณี เป็ นแม่คา้ , ทําธุรกิจส่วนตัว, ทําอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษ
9. หลักฐานการเงิน (สําคัญมาก เพราะสถานฑูตแจ้งกฎใหม่เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557)
9.1 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น พร้อมหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร
(BANK CERTIFICATE) เป็ นภาษาอังกฤษ **ต้องเป็ นบัญชีเดียวกันเท่านั้น**
- เงินฝากออมทรัพย์/ เผือ่ เรี ยก/ สะสมทรัพย์
(ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาท ต่อการยืน่ วีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้าออกของ
เงินสมํ่าเสมอ ห้ามทําการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็ นยอดใหญ่ก่อนการยืน่ วีซ่าเด็ดขาด!!)
- การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปั จจุบนั และ ถ่ายสําเนาย้อนหลัง 6 เดือน โดยการ
ปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวันที่จะยืน่ วีซ่า 7 วัน เช่นท่านได้คิวยืน่ วีซ่าวันที่ 3 กันยายน 2556
สําเนาสมุดบัญชีที่ท่านต้องใช้ในการยืน่ วีซ่า ต้องปรับสมุด ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2556 หรื อ หลังจากนั้น หาก
ท่านปรับสมุดบัญชีก่อนหน้านั้น จะใช้เป็ นเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินไม่ได้ สถานฑูตจะขอเอกสาร
เพิม่ เติม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริ ษทั ทัวร์ฯ เพื่ อเตรี ยมการล่วงหน้า และ ส่ง Fax สมุด
บัญชีหน้าสุดท้ายที่ได้ทาํ การปรับสมุดมาให้ทางบริ ษทั ทัวร์ เพือ่ ใช้ในการแนบเป็ นเอกสารยืน่ วีซ่าต่อไปได้
- การขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้คิวยืน่ วีซ่า พร้อม
ทั้งต้องระบุ จํานวนเงินเป็ นตัวเลขลงในหนังสือรับรองด้วย เช่นท่านได้คิวยืน่ วีซ่าวันที่ 3 กันยายน 2556
หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยืน่ วีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2556 หรื อ หลังจาก
นั้นเท่านั้น จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต )
โดยไม่ตอ้ งระบุวนั และประเทศที่เดินทาง

(สถานฑูตไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี)

Thank you for contacting VFS Italy Visa Application Centre.
เนื่องจากสถานทูตได้แจ้งเพิม่ เติมเกี่ยวกับเอกสารด้านการเงินของผูส้ มัครวีซ่าทุกประเภทโดย ผูส้ มัครทุกคนที่
ต้องการยืน่ คําร้องขอวีซ่าฯต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน 2 ประเภทคู่กนั คือ หนังสือรับรองทางการเงินจากทาง
ธนาคาร ( Bank Certificate ) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 15 วันนับ จากวันยืน่ คําร้องวีซ่า พร้อมกับสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่
แสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 7 วันนับจากวันยืน่ คําร้องขอวีซ่า โดยไม่มีขอ้ ยกเว้นใดๆทั้งสิ้น

10. ในกรณี ที่มีผรู ้ ับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิม่ เติมดังนี้
- จดหมายจากผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางกับผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็ นบุคคลใน
ครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กนั
และกันได้ / (ปู่ , ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)
- กรณี เป็ นสามีภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้
o เขียนจดหมาย decare เป็ นภาษาอังกฤษ มาว่าอยูด่ ว้ ยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
o กรณี มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกิดของลูก แปลเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมกับแนบภาษาไทย
o กรณี ไม่มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ทะเบียนบ้านทั้งของสามีและภรรยา แปลเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมกับแนบ
ภาษาไทย โดยทะเบีย นบ้านของทั้งสองต้องอยูบ่ า้ นเดียวกัน
- กรุ ณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกําหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยนื่ วีซ่า 1 ชุดของผูร้ บั รองค่าใช้จ่าย พร้อมทั้ง
ใน หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบุชื่อผูถ้ ูกรับรองค่าใช้จ่าย ด้วย

