
 
 
 
 
 
 

13 วัน ล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเนียน 

Celebrity Edge Luxury Cruise 
(เรือใหม่ และ หรูทีสุดแห่งค่าย เซเลบริต ีครุยส์) 

โรม – เนเปิลส์ – ซอร์เรนโต้ – ปัลมา เดอ มายอร์กา– บาร์เซโลน่า – มอนติคาร์โล  

นีซ - ซานต้า มาเกอรีตา – ปอร์โตฟิโน่ – ลา สเปเซีย – โรม 
 

 
***โปรโมชัน...สายการบินไทย (TG)*** 

8 – 20 สิงหาคม 2562 

(บินเข้า – ออก โรม : พร้อมพกัค้างทโีรมก่อน 1 คืน) 

เริมต้นที….144,900 บาท  

(พเิศษ!! ราคานีรวมทัวร์พาเทยีวทุกประเทศ ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น แต่รวมทิปต่างๆแล้ว) 
 

ขอสงวนสิทธิหากเรือมีการปรับเปลยีนท่าเทียบเรือ ซึงทางทัวร์จะทําการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป 

โปรแกรม การท่องเทียว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสม ขึนอยู่กบัการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ 
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13 วนั ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (Celebrity Edge) 
 

 
ประเภทห้องพกั (เตียงสามารถแยกเป็น เตยีงคู่ได้) 

 

 ห้องพักบนเรือแบบกรุ๊ปจะเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง                       

( TRIPLE ROOM ) ต้องทําการตรวจสอบกบับริษทั เนืองจากห้องพกับนเรือ ทีสามารถพกัได้ 3 ท่าน มจีาํนวนจาํกดั 

 บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดเลขห้องพักให้กับคณะ เนืองจากห้องพักบนเรือเป็นการจองแบบกรุ๊ป และ ขึนอยู่กับข้อกําหนด

ของประเภทห้องพกัในระดบัทีต่างกนั ซึงอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องพกัติดกันหรือ ชันเดยีวกนั ตามทีลูกค้าต้องการ 
 

ห้องพกัเรือสําราญ Celebrity Edge Cruise 

 ห้องพกัมีระเบียงววิทะเล  (Infinite Veranda) 

 
 ห้องพกัแบบด้านใน (Interior) 
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13 วัน ล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเนียน 

Celebrity Edge Luxury Cruise 
โรม – เนเปิลส์ – ซอร์เรนโต้ – ปัลมา เดอ มายอร์กา - บาร์เซโลน่า – มอนติคาร์โล  นีซ  

ซานต้า มาเกอรีตา – ปอร์โตฟิโน่ – ลา สเปเซีย – โรม 

8 ส.ค. 2562  กรุงเทพมหานคร  
 

21.20 น. คณะพบเจา้หนา้ทีและมคัคุเทศก์ไดที้ เคาน์เตอร์เช็คอิน D (แถว D) ประตูทางเขา้ที 1- 4 อาคารผูโ้ดยสาร  

สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

9 ส.ค. 2562  โรม – วาติกนั 
 

00.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่สนามบินฟูมิชิโน (FCO) โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG944  

 สายการบินบริการอาหารคาํและอาหารเชา้ บนเครืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 11.30 ช.ม.) 

06.50 น. เดินทางถึงสนามบินฟูมิชิโน กรุงโรมประเทศอิตาลี 

 นาํท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

 นําท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน (Vatican) รัฐอิสระทีเล็กทีสุดและเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์นิกาย

โรมันคาทอลิก นําท่านแวะถ่ายรูปด้านนอกกับ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) ซึงได้รับการ

ขนานนามว่าเป็นมหาวิหารทีใหญ่ทีสุดในโลก รู้จักกันโดยชาวอิตาลีว่า Basilica di San Pietro in Vaticano 

หรือ เซนต์ปีเตอร์บาซิลิกา (Saint Peter's Basilica) มหาวิหารนีเป็นมหาวิหารหนึงในสีของมหาวิหารหลกัใน

กรุงโรม ประเทศอิตาลี  อยู่ในนครรัฐวาติกัน เป็นดินแดนทีตังอยู่ใจกลางกรุงโรมและเป็นทีประทับของ             

พระสันตปาปา ซึงเป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนาคริสต์ นิกาย Roman Catholic State of the Vatican City ซึง

นครรัฐวาติกนัจดัว่าเป็นประเทศทีมีขนาดเล็กทีสุดในโลก อนัมีศูนยก์ลางคือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ซึงไดรั้บ

การออกแบบโดยอจัฉริยะบุคคล Michelangelo จากนนันาํท่านถ่ายรูปกบัโคลอสเซียม (Colosseum)  ใน  สิง

มหัศจรรยข์องโลก ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นสนามกีฬากลางแจง้ขนาดใหญ่เริมสร้างขึนในสมยัจกัรพรรดิ

เวสปาเซียนแห่งอาราจกัรโรมนัและสร้างเสร็จในสมยัจกัรพรรดิติตสั (Titus) สามารถจุคนกวา่ 50,000 คน 
  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นําท่านชม นาํพุเทรวี (The Trevi Fountain) นาํพุทีเหล่านักท่องเทียวนิยมมาโยนเหรียญอธิษฐานเพือให้ได้

กลบัมาเยือนกรุงโรมอีกครัง จากนนันาํท่านสู่ย่าน บนัไดสเปน (Spanish Step) แหล่งนดัพบของชาวโรมและ

นกัท่องเทียวทวัโลก เป็นจตัุรัสทีมีอาคารสวยงามและจาํหน่ายสินคา้แบรนด์เนมต่างๆ อิสระใหท่้านช้อปปิง

สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Prada, Dior, Chanel และอืนๆอีกมากมาย หรือจะเลือกเก็บภาพ



 
 

(1908-0501-CELEBEDGE)                                                      www.smileytour.com                                                                    4 | P a g e  

บรรยากาศใจกลางเมืองบริเวณ บันไดสเปน ให้ท่านสัมผสับรรยากาศเมืองหลวงของอิตาลี อิสระให้ท่าน              

ชอ้ปปิงแบบเต็มอิม 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 

 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทพีัก H10 Roma Citta Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

 

10 ส.ค. 2562  โรม – ชิวคิตาเวคเคีย 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองชิวิคตาเวคเคีย 

นาํท่านถ่ายรูปกบัป้อมปราการไมเคิลแองเจโล (Forte Michelangelo) เป็นปราสาทยุคโบราณสร้างขึนในสมยั

ศตวรรษที 16 โดยมีการสร้างกาํแพงลอ้มรอบปราสาท เพือใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึกใน

อดีต ปราสาทแห่งนีสร้างขึนใกลก้บัท่าเรือและใชเ้ป็นป้อมปราการด่านหนา้ในการเรียกเก็บระวางเรือและภาษี

ในสมัยก่อน โดยหอคอยตรงกลางป้อมปราสาทแห่งนีออกแบบโดยไมเคิล แองเจโล สร้างในสมยัโรมนั

โบราณ โดยผนงัของป้อมปราการแห่งนีมีความหนากวา่ 6 เมตร อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความยิงใหญ่ในการ

สรา้งป้อมปราการทียงัคงตงัตระหง่านในเมืองชิวิคตาเวคเคียแห่งนี 
 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่านเทียวชมภายในตวัเมืองชิวิคตาเวคเคีย ชมกาํแพงเมืองเก่าทีไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ย่างดีเยยีม นําท่านชม

นาํพุ เบเนดิกท์ที 14 (Benedict XIV’s fountain) นาํท่านชมจตุัรัสใจกลางเมืองอนัเป็นแหล่งท่องเทียวทีสําคญั

และเป็นบริเวณชอ้ปปิงสินคา้แบรนดเ์นม และ สินคา้พืนเมือง ของฝากและของทีระลึกมากมาย จากนนันาํท่าน

เขา้ชมโบสถ์ ซานฟรานซิสโก เดอ อาซิสซี (San Francesco d’ Assisi) เป็นโบสถที์สร้างขึนในสมยัศตวรรษที 

12 และไดร้ับการบูรณะใชเ้ป็นอารามหลวงในศิลปะแบบ บาโรค นิโอคลาสสิค ในสมยัศตวรรษที 17 และโป๊ป 

เกรกอรี ที 9 ไดน้าํหินกอ้นแรกวางลาดเพือใชเ้ป็นหินสร้างโบสถแ์ห่งนีในปี 1228 โบสถแ์ห่งนีสร้างแลว้เสร็จ

ในปี 1253  ภายในมีการตกแต่งดว้ยกระจกสสวยงามและมีภาพวาดปูนเปียก หรือ เฟรสโก ้เช่นกนั จากนันนาํ

ท่านเดินเล่นภายในเมือง อนัเป็นทีตงัของหมู่อาคารหลากสีมากมาย อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของ

เมืองชิวิคตาเวคเคีย หรือจะเลือกชอ้ปปิงไดต้ามอธัยาศยั  

 

14.30 น. นาํท่านเชคอินขึนเรือสําราญ Celebrity Edge Cruise 
 

17.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือชิวคิตาเวคเคีย มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ  

อิสระใหท่้านพกัผอ่น บนเรือสาํราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนังเล่นใน

คลบั เลาจน ์ หรือทาํกิจกรรมทีมีภายในเรือสาํราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปปิงทีร้านขายสินคา้
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ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสนัทนาการอืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายที

ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสาํราญ 
 

11 ส.ค. 2562  เนเปิลส์ - ซอร์เรนโต้ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

07.00 น. เรือจอดเทียบท่าที ท่าเรือเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี 

08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซอร์เรนโต ้(Sorrento) เมืองชายทะเลทีมีตวัเมืองเรียงรายตามแนวของผาหินสูงทิวทศัน์

สวยงามเหล่านีไดส้ร้างความประทบัใจให้นกัท่องเทียว จนเป็นเมืองตากอากาศทีมีชือเสียง  นาํท่านแวะถ่ายรูป

กบั อารามซานฟรานเซสโก (Church and Cloister of San Francesco) สํานกัสงฆโ์บราณตงัแต่ยุคศตวรรษที 8 

ซึงสรา้งขึนอยูบ่ริเวณริมฝังใกลก้บัท่าเรือของเมืองซอร์เรนโต ้โดยตวัโบสถถ์ูกสร้างขึนภายหลงัอยู่ในอาณาเขต

เดียวกนัช่วงศตวรรษที 14 แบบสไตลบ์าโร๊กดว้ยหินอ่อนสีขาวนวล สิงทีน่าสนใจของสถานทีนีคือบริเวณกุฏิ 

หรือทีเรียกว่า Cloister ซึงสร้างเป็นสีเหลียมลอ้มรอบสวนทีมีนาํพุอยู่ตรงกลาง และยงัคงรักษาศิลปะดงัเดิม         

ในอดีตไวเ้ป็นอย่างดี ทงันี Cloister เป็นสถานทีนิยมของชาวเมืองซอร์เรนโตส้ําหรับจดัพิธีมงคลสมรส หรือ

งานเทศกาลรืนเริงในฤดูร้อน (หากบริเวณดา้นในปิดให้เขา้ชมดว้ยการจดัการแสดงหรือดว้ยเหตุผลอนัหนึง         

อันใด จะนําท่านถ่ายรูปภายนอกแทน) จากนันนําท่านแวะถ่ายรูปกับ  วิหารแห่ งซานแอนโตนิโน                

(Basilica di Sant'Antonino) ซึงสร้างขึนเพืออุทิศแก่นกับุญผูอุ้ปถมัภ์เมืองซอร์เรนโต ้อีกหนึงสิงก่อสร้างทาง

ศาสนาทีเก่าแก่ทีสุดแห่งหนึงของเมืองซอร์เรนโต ้ สรา้งขึนดว้ยสไตลบ์าโรก อยูบ่ริเวณจตัุรัสซานแอนโตนิโน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
  

บ่าย นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเนเปิลส์ (Naples) หรือทีนิยมเรียกเป็นภาษาอิตาลีว่า เมืองนาโปลี (Napoli) คืออีก

หนึงเมืองท่องเทียวทีมีชือเสียงและมีความสําคญัทางประวติัศาสตร์ ศิลปะวฒันธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี 

และศาสตร์การทาํอาหาร ทีไดรั้บการยอมรับจากทวัโลกอีกทงัยงัเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัเนเปิลส์ (Province 

of Naples) และแควน้กัมปาเนีย (Campania) แควน้ทีตงัอยู่ทางทิศใต้ของประเทศอิตาลีนันเองเมืองเนเปิลส์

ตงัอยู่ทีชายฝังดา้นตะวนัตกของอิตาลีติดกบัอ่าวเนเปิลส์ (Naples Bay) กึงกลางระหว่างพืนทีภูเขาไฟสองแห่ง 

คือ ภูเขาไฟวิสุเวียส และกมัปีเฟลเกรยแ์ละยงัเป็นเมืองทีมีบทบาทสําคญัในคาบสมุทรอิตาลี มาตลอด 2,800 ปี

นับแต่ก่อตงัเมืองขึนมา ด้วยเหตุนีเมืองเนเปิลส์จึงถือว่าเป็นเมืองทีเก่าแก่ทีสุดแห่งหนึงของโลกโดยเฉพาะ

บริเวณใจกลางของเมืองเนเปิลยงัเป็นศูนยก์ลางเมืองทางประวติัศาสตร์ทีใหญ่ทีสุดในยโุรป และไดรั้บการขึน

ทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ (Unesco) ให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995   นําท่านชมและถ่ายรูปกับ

จตุัรัสเพิลบิสซิโต (Piazza del Plebiscito) หนึงในจตุัรัสทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในเมือง เนเปิลส์ ตงัอยู่ใกล้ๆ กับ

บ ริ เวณ อ่ าว  ซึ งถูก ล้อ มร อบ ไป ด้วยเห ล่ าอ าค ารสถ าน ที ที มีค วามสํ าคัญ ข องเมื อง นําท่ าน เข้าช ม

พระบรมมหาราชวงัแห่งเมืองเนเปิลส์ (Royal Palace of Naples) เป็น 1 ใน 4 ของทีพํานักของกษัตริยแ์ห่ง

ราชวงศ์บูร์บง (Bourbon Kings) หนึงในราชวงศ์ทีสําคญัทีสุดในทวีปยุโรป   อิสระให้ท่านไดมี้เวลาช้อปปิง

สินคา้แบรนด์เนม และ สินคา้พืนเมืองตามอธัยาศยั หรือจะเลือกเก็บภาพความน่าประทบัใจของเมือง เนเปิลส์ 



 
 

(1908-0501-CELEBEDGE)                                                      www.smileytour.com                                                                    6 | P a g e  

กบังานสถาปัตยกรรมของหมู่อาคารเก่าแก่มากมายทียงัคงสะทอ้นความรุ่งเรืองของอาณาจกัรโรมนัในอดีตได้

อยา่งดีเยยีม 

 

18.00 น.  นาํท่านกลบัสู่ท่าเทียบเรือเนเปิลส์ 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

21.00 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือเนเปิลส์เพือมุ่งหนา้สู่ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา ประเทศสเปน 
 

12 ส.ค. 2562  AT SEA 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

อิสระใหท่้านพกัผอ่นบนเรือสาํราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนงัเล่นใน

คลบั เลาจน ์หรือทาํกิจกรรมทีมีภายในเรือสาํราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็น ชอ้ปปิงทีร้านขายสินคา้

ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสนัทนาการอืนๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายทีท่าน

สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสาํราญ เช่น 

Public Room  : บาร์และเลาจน,์ หอ้งสมดุ, หอ้งอินเตอร์เน็ต 

Entertainment : ชมโชวพิ์เศษทีทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซาํกนัในทุกคาํคืน) หรือจะเลือกนงัเล่นในคลบั 

เลาจน ์บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 

Sport and Activities  : สระว่ายนาํ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 

Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม, บิวตี ซาลอน, โยคะ และอืนๆ อีกมากมาย 

ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครืองดืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึงมีบริการตลอด 24 ชม. ตาม

หอ้งอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจง้ใหท่้านทราบผา่น Cruise Newsletter ทุกวนั 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ  

(ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวนัในหอ้งอาหารหลากหลายในเรือสาํราญแห่งนี) 
 

ทางเรือจดักิจกรรมซอ้มขนัตอนการรักษาความปลอดภยั ซึงตอ้งขอให้ลูกคา้และผูโ้ดยสารทุกท่านเขา้ร่วม

กิจกรรมนี เพอืเป็นการเตียมตวัในการเดินทางทางเรืออยา่งปลอดภยั (เวลาในการซอ้มประมาณ 30 นาที และ

ไม่น่าเบือ) จากนนัอสิระใหท่้านพกัผ่อนในเรือสาํราญตามอธัยาศยั 
 

แนะนาํ.....ให้ท่านเตรียมชุดวา่ยนาํและรองเทา้ผา้ใบเพือออกกาํลงักายในหอ้งฟิตเนสซึงสามารถมองเห็น

ทศันียภาพภายนอกเรือผา่นกระจกใส 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

 หลงัอาหาร  อิสระใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือมากมาย 
 

13 ส.ค. 2562  ปัลมา เดอ มายอร์ก – ช้อปปิง Outlet 
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca)  

นําท่านเทียวชมเมืองปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) แห่ง หมู่เกาะมายอร์กา (Mallorca) หมู่เกาะ

แสนสวยในประเทศสเปน ซึงตงัอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเกาะใหญ่ทีสุดในหมู่เกาะแบลีแอริก เมือง

หลวงของเกาะคือเมืองปัลมา เมืองซึงเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเทียวในวนัหยุดทีไดรั้บความนิยมมาก           

นาํท่านเดินทางสู่ ถาํแดรค (Drach Cave) แหล่งท่องเทียวทีมีชือเสียงทีสุดของเกาะมายอร์กา้ โดยถาํใตดิ้นแห่ง

นีถือว่าเป็นหนึงในถาํใต้ดินทีใหญ่ทีสุดในโลกอีกด้วย ชมความงดงามของธรรมชาติทีสรรค์สร้างหินงอก           

หินยอ้ย และทะเลสาบใตดิ้น  
 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ Mallorca Fashion Outlet อิสระให้ท่านไดช้้อปปิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซือสินคา้

แ ล ะ เสื อ ผ้ า แ บ ร น ด์ เน ม ทั ง  CALVIN KLEIN, DIESEL, GUESS, LACOSTE, NIKE, POLP RALPH 

LAUREN และอนืๆอีกมากมาย 
 

17.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปัลมา เดอ มายอร์กา 

18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ ปัลมา เดอ มายอร์กา มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือบาร์เซโลน่า 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

14 ส.ค. 2562  บาร์เซโลน่า 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

09.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือบาร์เซโลนา ประเทศสเปน  

นาํท่านเดินทางสู่ กรุงบาร์เซโลนา (Barcelona) เมืองใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศสเปน และเป็นท่าเรือ

สําคัญทีสุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นเมืองทีเต็มไปด้วยเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมหลากยุคสมัยมี

สวนสาธารณะสิงแวดล้อมและการวางผงัเมืองทีผสมผสานกันอย่างลงตวั  นําท่านชมโบสถ ์Expiatori del 

Sagrat Cor โบสถ์โรมนัคาธอลิค สร้างขึนแบบสไตล์นีโอโกธิค ตงัแต่ปี ค.ศ.1902 และใช้เวลากว่า 60 ปีจน

เสร็จสินการก่อสร้างเมือปี ค.ศ.1961 ตงัอยู่บนยอดเขาทิบิดาโบ (Tibidabo) โดยบนยอดโดมมีรูปปันของพระ
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เยซูยืนกางแขน คลา้ยคลึงกบั Christ Redeemer ทีกรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล อิสระใหท่้านถ่ายภาพ

ตามอธัยาศยั 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านเขา้ชมมหาวิหารซากราดา้ ฟามิเลียร์” (Sagrada Familia) สัญลกัษณ์แห่งสิงศกัดิสิทธิ ทีสูงใหญ่ถึง 170 

เมตร ออกแบบก่อสร้างอยา่งสวยงามแปลกตาตงัแต่ปี ค.ศ. 1882 โบสถที์สร้างไม่เสร็จนีเป็นสัญลกัษณ์ของบาร์

เซโลนา  เป็นงานชนัยอดทีแสดงถึงอจัฉริยภาพของ เกาดี สถาปนิกผูเ้ลืองชือ มหาวิหารแห่งนีมีความสูง 170 

เมตร ตงัอยูบ่นถนน Carrer de Mallorca งานชินนีมีความแปลกตาจากงานชินอืนของเกาดี ตรงสีสนัอนัเรียบนิง

แบบโทนสีธรรมชาติ ใหค้วามรู้สึกทีสงบผ่อนคลายและเยือกเยน็เพราะความทีเป็นสถานทีศกัดิสิทธิ แต่ก็ยงัคง

รายละเอียดละเมียดทีละไม ดูจากลวดลายสลกัเสลาทีดา้นนอกตวัโบสถแ์ละภายใน แสดงใหเ้ห็นถึงแรงศรัทธา

ในศาสนาอย่างท่วมทน้ จากนันนําท่านสู่ถนนช้อปปิงสายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) 

ยา่นทีมีชือเสียงทีสุดของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเทียวอนัเป็นทีชืนชอบของคนทุกวยั ถนนสายเล็กๆ ทีมีความ

ยาวเพียง  1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทับใจทังกลางวนัและกลางคืน อิสระให้ท่านไดช้้อปปิงตาม

อธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซือสินคา้และเสือผา้แบรนด์เนมทงั H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือ

จะช้อปปิงสินค้าแบรนด์เนมชันนําซึงมีร้าน ตังอยู่ตลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่านสามารถเลือกซือ

สินคา้อาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอนืๆ 

 

 

 

   

 
 

 

 

 
 

17.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือบาร์เซโลน่า 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

21.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ บาร์เซโลน่า มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือมอนติคาร์โล รัฐโมนาโก 
 

15 ส.ค. 2562  AT SEA 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

อิสระใหท่้านพกัผอ่นบนเรือสาํราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนงัเล่นใน

คลบั เลาจน ์หรือทาํกิจกรรมทีมีภายในเรือสาํราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็น ชอ้ปปิงทีร้านขายสินคา้
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ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสนัทนาการอืนๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายทีท่าน

สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสาํราญ เช่น 

Public Room  : บาร์และเลาจน,์ หอ้งสมดุ, หอ้งอินเตอร์เน็ต 

Entertainment : ชมโชวพิ์เศษทีทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซาํกนัในทุกคาํคืน) หรือจะเลือกนงัเล่นในคลบั 

เลาจน ์บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 

Sport and Activities  : สระว่ายนาํ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 

Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม, บิวตี ซาลอน, โยคะ และอืนๆ อีกมากมาย 

ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครืองดืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึงมีบริการตลอด 24 ชม. ตาม

หอ้งอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจง้ใหท่้านทราบผา่น Cruise Newsletter ทุกวนั 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ  

(ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวนัในหอ้งอาหารหลากหลายในเรือสาํราญแห่งนี) 
 

ทางเรือจดักิจกรรมซอ้มขนัตอนการรักษาความปลอดภยั ซึงตอ้งขอให้ลูกคา้และผูโ้ดยสารทุกทา่นเขา้ร่วม

กิจกรรมนี เพอืเป็นการเตียมตวัในการเดินทางทางเรืออยา่งปลอดภยั (เวลาในการซอ้มประมาณ 30 นาที และ

ไม่น่าเบือ) จากนนัอสิระใหท่้านพกัผ่อนในเรือสาํราญตามอธัยาศยั 
 

แนะนาํ.....ให้ท่านเตรียมชุดวา่ยนาํและรองเทา้ผา้ใบเพือออกกาํลงักายในห้องฟิตเนสซึงสามารถมองเห็น

ทศันียภาพภายนอกเรือผา่นกระจกใส 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

 หลงัอาหาร  อิสระใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือมากมาย  

 

16 ส.ค. 2562  มอนตคิาร์โล (รัฐโมนาโก) - นีซ – หมู่บ้านเอซ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

07.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือมอนติคาร์โล รัฐโมนาโก 

08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ มอนติคาร์โล รัฐโมนาโกโดยลงเรือเทนเดอร์โบท ทีทางเรือจดัเตรียมไวใ้ห้ (เนืองจากเรือ

สําราญมีขนาดใหญ่ตอ้งจอดกลางทะเล) ใหท่้านไดส้ัมผสัประสบการณ์นงัเรือเขา้สู่ท่าเทียบเรือ มอนติคาร์โล 

รัฐโมนาโก  จากนันนาํท่านเดินทางสู่ เมืองนีซ (Nice) เมืองใหญ่เป็นอนัดบัห้าของฝรังเศสในแควน้ทีชือว่า 

โพรวองซ์-แอลป์-โกต-ดาซูร์ (Provence-Alpes-Côte d'Azur) ตงัอยู่โดดเด่นริมอ่าวเบยเ์ดซานจ ์ริมฝังทะเลเมดิ

เตอร์เรเนียน เป็นเมืองทีได้รับสมญานามว่า “ราชิ นีแห่งริเวียร่า” มีชายหาดหินทีสวยงาม เต็มไปด้วย

นักท่องเทียวทีจะมาเดินกนัอยู่ทีถนนเรียบชายหาดลา-พรอมมินาด-เด-ซองเกส (La Promenade des Anglais) 

เขตย่านเมืองเก่าจดัได้ว่าเป็นเมืองทีน่าเดินชมบรรยากาศแบบชาวโพรวองซ์เป็นอย่างยิง  ได้เวลานําท่าน

เดินทางสู่หมู่บา้นเอซ (Eze) หมู่บา้นทีมีประวติัศาสตร์ยาวนาน ตงัแต่ ศตวรรษที 10 เคยอยูภ่ายใตก้ารปกครอง 

ม าแ ล้ ว จ า ก ห ล า ย ฝ่ า ย  ซึ ง เรื อ ง อํ า น า จ ใ น อ ดี ต  เช่ น  ช่ ว ง  ศ ต ว ร ร ษ ที  12 ขึ น อ ยู่ กับ  Le comte de 

Provence ช่วง ศตวรรษที 14 ขึนอยู่กบั la Maison de Savoie เป็นตน้ จนกระทงั ปี ค.ศ. 1860 ก็มาอยูภ่ายใตก้าร
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ปกครองของฝรังเศส  นอกจากนียงัเป็นหมู่บา้นทีตงัอยู่บนภูเขา สูงจากระดบันาํทะเล 429 เมตร เมือเดินเขา้ไป

ในหมู่บา้นจะเห็นบา้นเรือนทีสวยงาม ถึงแมจ้ะปรับปรุงซ่อมแซม แมก้ระทงัสร้างขึนมาใหม่ แต่ก็ยงัคงเคา้และ

เหลือร่องรอยประวติัศาสตร์ ในอดีตใหเ้ราเห็นอยูบ่า้ง นาํท่านเดินเล่นภายในตวัหมู่บา้น   
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางกลบัสู่ นครรัฐโมนาโก (Monaco) ซึงเป็นชือเรียกประเทศเล็กๆในทวีปยุโรป ตงัอยู่บนชายฝัง

ส่วนสุดท้ายของฝรังเศส จัดเป็นประเทศทีเล็กเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากนครรัฐวาติกันในอิตาลี                    

รัฐโมนาโกถูกลอ้มรอบดว้ยประเทศฝรังเศสและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีพืนทีของประเทศเพียง .  ตาราง

กิโลเมตรเท่านนั มีเมืองหลวงชือวา่ “โมนาโค-วิลล”์ ยงัคงเป็นประเทศทีปกครองดว้ยระบอบราชาธิปไตย โดย

มีเจ้าผูค้รองนครราชรัฐเป็นประมุขภายใตร้ัฐธรรมนูญ มีราชวงศ์กริมาลดี ปกครองสืบทอดมากว่า  ปี            

นําท่านชมโบสถ์เซนต์นิโคลัส (The Cathedral of St. Nicolas) สถานทีฝังพระศพของเจ้าหญิงเกรซแห่ง              

โมนาโคและราชวงศ์กริมาลดี โดยเจา้หญิงเกรซไดสิ้นพระชนมเ์มือวนัที  กนัยายน ค.ศ.1982 ดว้ยพระชนมายุ

เพียง  พรรษา เจา้หญิงเกรซและเจา้หญิงสเตฟานี พระราชธิดาไดข้บัรถมุ่งสู่โมนาโคจากทีประทบัในชนบท

และเกิดอุบติัเหตุทางรถยนตพ์ลิกควาํตกจากไหล่เนินเขาและทรงสินพระชนมใ์นวนัรุ่งขึน โดยพระศพของเจา้

หญิงเกรซไดรั้บการฝังไวที้โบสถ์แห่งนี และต่อมาในปี ค.ศ.  เจา้ชายเรนิเยร์ก็ถูกฝังไวเ้คียงข้างเจา้หญิง

เกรซ  จากนันนําท่านเข้าชมพระราชวงัหลวงแห่งโมนาโค (Prince's Palace of Monaco) พระราชวงัทีเป็นที

พาํนักอย่างเป็นทางการของกษตัริยแ์ห่งราชวงศ์กริมาลดีมาตลอด ตงัแต่เขา้ปกครองโมนาโคในปี ค.ศ.  

จนถึงปัจจุบนั อิสระให้ท่านบันทึกภาพตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ย่าน คาสิโนแห่งมอนติคาร์โล 

(Monte Carlo CASINO) โดยคาสิโนในโมนาโกนนัเปิดเป็นครังแรกในปี ค.ศ.  และต่อมาในปี ค.ศ.  

เจา้ชายชาร์ลส์ที  ไดมี้คาํสังใหส้ร้างคาสิโนแห่งมอนติคาร์โลขึน ซึงปัจจุบนันีคาสิโนกลายเป็นตวัการสาํคญั

ในการดึงเงินตราต่างประเทศเขา้มาในโมนาโคอย่างมากมาย  อิสระใหท่้านบนัทึกภาพความยิงใหญ่ของอาคาร

และสิงก่อสร้างภายในมอนติคาร์โล จากนันนําท่านขึนชมวิวตระการตาของท่าเรือยอทช์ของมหาเศรษฐี              

จากทวัทุกมุมโลกทีบริเวณโมนาโค-วิลล ์ซึงเป็นทีตงัของพระราชวงัหลวงแห่งราชวงศ์กริมาล 
 

18.00 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเทียบเรือมอนติคาร์โล 

 จากนนันาํท่านนงัเรือเล็กเทนเดอร์โบทเพือกลบัสู่เรือสาํราญ 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ  

 หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

20.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือมอนติคาร์โล เพือมุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือซานตา้ มาเกอรีตา ประเทศอิตาลี 
 

 

17 ส.ค. 2562  ซานต้า มาเกอรีตา – ปอร์โตฟีโน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

08.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือซานตา้ มาเกอรีตา (Santa Margherita) ประเทศอิตาลี 
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 นาํท่านเดินทางสู่ซานตา้ มาเกอรีตา โดยลงเรือเทนเดอร์โบท ทีทางเรือจดัเตรียมไวใ้ห ้(เนืองจากเรือสําราญมี

ขนาดใหญ่ตอ้งจอดกลางทะเล) ให้ท่านไดส้ัมผสัประสบการณ์นังเรือเขา้สู่ท่าเรือซานตา้ มาเกอรีตา  จากนนั 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์โตฟีโน (Portofino) เมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทีมีชือเสียงในระดบัโลก 

ซึงตงัอยู่ในเขต จงัหวดัของเจนวั ทีถูกลอ้มรอบดว้ยท่าเรือเล็กๆ จนไดรั้บการขนานนามว่าเป็น "สวรรค์แห่ง

เมืองท่า" เมืองปอร์โตฟิโน เป็นเมืองเล็กๆ ทีแสนน่ารัก ภายในตวัเมืองประกอบไปด้วยดว้ยบา้นเรือนหลาก

สีสนั ซึงตงัเบียดเสียดกนัไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่ม โอบลอ้มอ่าวทีมี เรือยอร์ช (Yatch ) จอดเต็มไปหมด นาํท่าน

ชมความงดงามของ โบสถ์เซนต์มาร์ติน (St. Martin) ซึงสร้างขึนในศตวรรษที 12 โดยตวัโบสถน์นัมีขนาดที

ไม่ใหญ่โต แต่ก็มีความสวยงามมากพอสมควร จากนนันาํท่านชมความยงิใหญ่ของ ปราสาทและป้อมปราการ 

Castello Brown ซึงสร้างมาตงัแต่สมยัศตวรรษที 16 ในอดีตเคยใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกนัขา้ศึก แต่ปัจจุบนั

เป็นพพิิธภณัฑ ์และยงัเป็นจุดชมวิวทีสวยงามอีกแห่งของเมืองอีกดว้ย  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นําท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองซานตา้ มาเกอรีตา (Santa Margherita) เมืองตากอากาศเล็กๆริมชายฝังทางวนัตก

เฉียงใตข้องเมืองเจนวั มีประชากรอาศยัเพียงราวหนึงหมืนคน ในอาณาเขตเพียงราว 10 ตารางกิโลเมตร โดย

รากฐานของเมืองนี ถูกตงัขึนเพือเป็นปราการหนา้ด่านทางการทหารเพือป้องกนัการรุกรานทางทะเลของโจร

สลดัชาวแอฟริกนัเหนือ ในช่วงปี ค.ศ.1550 นาํท่านเทียวชมตวัเมืองซานตา้ มาเกอรีตา เมืองตากอากาศทีเงียบ

สงบ เหมาะสําหรับนกัท่องเทียวทีตอ้งการความเป็นส่วนตวั หลีกเลียงสังคมเมืองใหญ่เช่นเจนวั ในตวัเมืองเก่า

มีอาคารเก่าแก่ตามยคุสมยัทียงัอนุรักษไ์วเ้ป็นอย่างดี 

 

15.30 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือซานตา้ มาเกอรีตา (Santa Margherita) 

 จากนนันาํท่านนงัเรือเล็กเทนเดอร์โบทเพือกลบัสู่เรือสาํราญ 
 

17.00 น.  เรือออกเดินทางจากท่าเรือ ซานตา้ มาเกอรีตา (Santa Margherita) เพอืมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือลา สเปเซีย (La Spezia) 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

18 ส.ค. 2562  ลา สเปเซีย - ชิงเกว่ แตร์เร 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือลา สเปเซีย (La Spezia) ประเทศอิตาลี 

นําท่าน นังรถไฟสู่ชิงเกว่ แตร์เร (CINQUE TERRE) หมู่บ้านเล็กๆ ทีตังอยู่บนชายฝังริเวียร่าของอิตาลี 

CINQUE TERRE หมู่บา้นสีสันสดใส 5 หมู่บา้นทีเรียงรายกนัอยู่ริมทะเลลิกูเรีย อดีตบริเวณนีเคยเป็นชุมชน

ชาวประมงอาศัยการจับปลาและปลูกไร่องุ่นตามแนวชายเขา ด้วยเสน่ห์ของเมืองริมทะเลทีคงความเป็น

ธรรมชาติ  จึงไดรั้บการประกาศเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ้หมู่บ้านทงัห้าคือ MONTEROSSO AL MARE, 

VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE  
 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
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บ่าย นาํท่านชมความงามของหมู่บา้นริโอแมกจิโอเร (Riomaggiore) หมู่บา้นเล็กๆ ทีมีเสน่ห์และบรรยากาศเหมือน

เมืองตุ๊กตา บ้านเรือนสีสันสดใสตังลดหลันกันบนหน้าผาทีปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีตัดกันกับนําทะเล             

เมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ ทาํให้กลายเป็นสถานทีท่องเทียวยอดฮิตทีหากมีโอกาสตอ้งเขา้มาสัมผสั อิสระ

ใหท่้านชมความงดงามและถ่ายรูปตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่านเดินทางกลบัโดยรถไฟกลบัสู่ท่าเรือลาสเปเซีย 
 

 
 

17.00 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

19.00 น.  เรือออกเดินทางจากท่าเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) เพอืมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย 
 

หมายเหตุ      ก่อนเรือกลบัเทียบท่าในคาํวนันีท่านจะไดรั้บป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึงเป็นตวักาํหนดลาํดบัการนาํกระเป๋าลง

จากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของเครืองใช้ทีจาํเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะ

เจา้หนา้ทีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตงัแต่กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถูกส่งมาใหท่้านตรวจเช็ค

ก่อนทาํการชาํระในวนัรุ่งขึน สําหรับท่านทีตอ้งการชาํระผ่านบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตที

ท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัทีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 
 

19 ส.ค. 2562  โรม  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

06.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ ชิวคิตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี 

08.00 น. นาํท่านเชคเอาท์ออกจากเรือสาํราญ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ 
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 นาํท่านเดินทางสู่สนามบินฟมิูชิโน (FCO) เพอืเชคอินและทาํ Tax Refund  

 อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั ในสนามบิน 

13.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินฟูมิชิโน สู่ สนามบินสุวรรณภูมิโดยเทียวบินที TG945 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.50 

ชวัโมง) สายการบินมีบริการอาหาร เครืองดืม และพกัผ่อน บนเครืองบิน 
 

20 ส.ค. 2562  กรุงเทพมหานคร 

05.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 

 

 

 

13 วนั ล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเนียน (Celebrity Edge) 
ราคาทัวร์ 144,900 บาท (เริมต้นห้อง Inside) :     8 – 20 สิงหาคม 2562 

 

อตัราค่าบริการ ปี 2562 8 – 20 สิงหาคม 2562 

ราคาผูใ้หญ่ (พักห้องคู่ INSIDE) ท่านละ 144,900 

อพัเกรดเป็นหอ้งพกัแบบมีระเบียงทะเล (พักห้องคู่  Sea-View Balcony) ท่านละ 42,000 

พกัเดียวเพิม ท่านละ (คิดทีห้องพกัแบบ INSIDE ซึงเป็นราคาเริม) 67,000 

ราคาผูใ้หญ/่เดก็ (หอ้งพกั 3 ท่าน) ท่านละ 144,900 

เด็กทารก อายไุม่เกิน  ปี  
 (นบัอายุจนถึงวนัเดินทางกลบั) 

โปรดสอบถาม 

ชนัธุรกิจเพิมเงินจากราคาทวัร์ เริมตน้ทีท่านละ (ราคายืนยนัได้กต่็อเมือทนีงั confirm เท่านัน) 85,000 - 110,000 

ไมเ่อาตวัเครืองบินหกัค่าใชจ้่าย (ผูใ้หญ่)  (ไม่รวมตวั BKK-FCO -BKK) 27,000 

กรณีมีวีซ่าแลว้หรือไม่ตอ้งยนืวีซ่า หกัค่าใชจ่้าย ไม่รวมวีซ่า 

**ราคาอาจมีการปรับขึน – ลง ตามราคานาํมนัทีปรับขึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 

ทีสายการบินประกาศปรับ และทีมีเอกสารยืนยนัเท่านนั (คิด ณ วนัที   1 กุมภาพนัธ์ 2562) ** 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพือทราบ 

 กรณีเดินทางเป็นตวักรุ๊ป หากออกตวัแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพือโหลด ท่านละ 1 ใบ นาํหนกัไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือขึนเครือง (Hand carry) นาํหนกัไม่เกิน 7 กก.  
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โปรแกรมท่องเทียวล่องเรือสาํราญ (ตามทีระบุไวใ้นรายการ) อตัรานีรวมถึง 

 ตวัเครืองบินไป-กลบัชนันกัท่องเทียวโดยสายการบิน TG (กระเป๋าเดินทางนาํหนกั ไมเ่กิน 30 กก./ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนาํมนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน ,5 ,  บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้อายเุกิน 85 ปี) 

 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  

 ค่าบริการ (Service fee, Gratuities) บนเรือ 

 ค่าอาหารทุกมือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเทียว, ค่าเขา้ชมสถานที 

 เจา้หนา้ที (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ 
  

อตัรานีไม่รวมถึง 

 ค่าวีซ่าเชงเกน้ประมาณ 3,000 บาท  

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์และค่าใชจ่้ายอืนๆทีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 
 

การชาํระเงิน งวดที 1 : สาํรองทีนงัจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 

    สํารองทีนัง (ผู้ เดินทางพกัเดียว) ท่านละ 60,000 บาท 

  งวดที 2 : ชาํระส่วนทีเหลือ 60 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  

กรณียกเลกิ 

* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  

* ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หักค่ามดัจาํ 25% 

* ยกเลิก 60-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํ 50% 

* ยกเลิก 30-59 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํเต็มจาํนวน  

* ยกเลิก 08-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเต็มจาํนวน 

* ยกเลิก นอ้ยกวา่ 7 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเต็มจาํนวน 

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืนวซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก

วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยนืวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์กต็าม*** 

หมายเหตุ :  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีทีมีผูเ้ดินทางตาํกว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่องเทียวใดๆทีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานทีท่องเทียวอืนๆเพอื

ทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
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 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทเีกิดเหตจุาํเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  การนดั

หยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทงันีจะคาํนึงและรักษาผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากทีสุด 

 การท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีทีท่าน

ปฏิเสธหรือสละสิทธิ การใชบ้ริการทีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้าํการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระมาแล้วหากท่านถูก

ปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 สถานทูตเก็บคา่ธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 

 ในกรณีทีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธิทีจะ ไม่รับผิดชอบหากท่านถูก

ปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึงเพราะโดยปกตินกัท่องเทียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา  
 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจดัการตัวเครืองบินเอง (Land Only) 

 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรืองตวัเครืองบินเองและมาเทียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเทียวบินของคณะใหญ่เกิด

ความล่าชา้หรือยกเลิกเทียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตัวเครืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีทียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตวัเครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเท่านนั (ในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านนั) 

 ท่านทีจะออกตวัเครืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือขอคาํยืนยนัวา่

ทวัร์นนัๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นนั

ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทีเกียวขอ้งกบัตวัเครืองบินภายในประเทศได ้

 เมือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

ห้องพกับนเรือ 

 หอ้งพกับนเรือแบบกรุ๊ปจะเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง                       

( TRIPLE ROOM ) ตอ้งทาํการตรวจสอบกบับริษทั เนืองจากหอ้งพกับนเรือ ทีสามารถพกัได ้3 ท่าน มีจาํนวนจาํกดั 

 บริษทัขอสงวนสิทธิในการจดัเลขห้องพักให้กบัคณะ เนืองจากห้องพกับนเรือเป็นการจองแบบกรุ๊ป และ ขึนอยู่กับ

ขอ้กาํหนดของประเภทห้องพกัในระดบัทีต่างกนั ซึงอาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัหรือ ชนัเดียวกนั ตามทีลูกคา้

ตอ้งการ 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึนเครืองบิน 
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 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจะถือขึนเครืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึนบนเครืองบินโดยเดด็ขาด 

 วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชนั นาํหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกครัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึนเครืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที

เดียวกนัในถุงใสพร้อมทีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ทีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เทียวบิน จึงสามารถนาํขึนเครืองได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนาํหนกัของสมัภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชนั

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึงขึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บคา่ระวางนาํหนกัเพมิเป็นสิทธิของสายการบินที

ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก นาํหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ทีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้นาํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 

13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้าํกว่ามาตรฐานได ้ทงันี

ขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนาํหนกัส่วนทีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนเครืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเช็คไปกับเครือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านนั ซึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนาํหนกักระเป๋าจริง ทงันีจะชดเชย

ไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชนัธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชนัธุรกิจ (Business) ดงันนัจึงไม่แนะนาํให้

โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเทียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางที

บริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชย

คา่เสียหายให้ท่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านนั นนัหมายถึงจะชดเชยตามนาํหนกักระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 

ต่อกิโลกรัมเท่านนั ดงันันท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธิการชดเชยคา่เสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านนั 

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยคา่เสียหายใหท่้านได ้ 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นประเทศอิตาลี 

(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วนัทาํการ) 

สถานฑูตไมอ่นุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากไดย้นืเขา้ไปแลว้ ดงันนัถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 

เพอืขอยนืวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และให้แนบตวัเครืองบินในช่วงทีทา่นจะเดินทางมาดว้ย 
 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ดือและยดึติดกบัการยืนในสมยัก่อน ) 

หากท่านต้องการเปลยีนแปลงคิวกรุ๊ปทไีด้มีการจองแล้ว ท่านอาจต้องชําระค่าคิวยืนวซ่ีา 2,200 บาทให้กบัศูนย์ยืนคําร้อง 

 

1. หนงัสือเดินทางทีเหลืออายุใชง้านไดเ้กิน 6 เดือนขึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย 

2. รูปถ่ายสีหนา้ตรงปัจจุบนั พนืฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่านนั รูปจะตอ้งเป็นภาพทีคมชดัหา้มสวมแวน่สายตา หา้มมี

เงา หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป 

 

 

 

 

 

 

 

3. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / เอกสารเพิมเติมกรณีอืน ๆ  

4. สาํเนาบตัรประชาชน  

5. สาํเนาทะเบียนบา้น 

6. สูติบตัร (สาํหรับเด็กตาํกวา่ 18 ปีบริบูรณ์)  

7. กรณีเด็กอายุตาํกวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืนเอกสารเพิมเติมดงันี 

- เด็กเดินทางกบับุคคลอืน บิดามารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึงออกใหโ้ดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอ

เท่านนั และใหร้ะบุวา่ ยินยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึงออกใหโ้ดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและ

ให้ระบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ดินทางกบับิดา (ระบุชือบิดา)   

- เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึงออกใหโ้ดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและ

ให้ระบุวา่ บิดายินยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุชือมารดา)   

- กรณีพ่อและแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวิต ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพือเป็นการยืนยนั 

- ให้แนบสาํเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบสาํเนาบตัรประชาชนของพ่อและแม่) 

8. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านนั** 

จดหมายรับรองการทาํงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต)  
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โดย ไม่ตอ้งระบุวนั และประเทศทีเดินทาง  

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ทีมีรายชือผูป้ระกอบกิจการ 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยที์มีชือผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

- กรณีทีเป็นพนกังานบริษทัฯ : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง  

เงินเดือน พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านนั 

- กรณีทีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านนั 

- กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานนัว่ากาํลงัศึกษาอยูร่ะบุชนัปีทีศึกษา พิมพ์

เป็นภาษาองักฤษเท่านนั 

- กรณีเป็นแม่คา้, ทาํธุรกิจส่วนตวั, ทาํอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ 

9. หลกัฐานการเงิน (สาํคญัมาก เพราะสถานฑูตแจง้กฎใหม่เมือวนัที 22 กรกฎาคม 7)  

9.1 สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพยเ์ท่านนั พร้อมหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร  

 (BANK CERTIFICATE) เป็นภาษาองักฤษ **ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนัเท่านนั** 

- เงินฝากออมทรัพย/์ เผือเรียก/ สะสมทรัพย ์ 

(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ตาํกวา่ 100,000 บาท ต่อการยืนวีซ่า 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้ออกของ

เงินสมาํเสมอ หา้มทาํการโอนเงินเขา้ไปในครังเดียวเป็นยอดใหญก่่อนการยืนวีซ่าเด็ดขาด!!) 

 

- การปรับสมุดบญัชีธนาคาร ท่านตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั และ ถ่ายสําเนายอ้นหลงั 6 เดือน โดยการ

ปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวนัทีจะยืนวีซ่า  วนั เช่นท่านไดคิ้วยืนวีซ่าวนัที  กนัยายน  

สําเนาสมุดบญัชีทีท่านตอ้งใชใ้นการยืนวีซ่า ตอ้งปรับสมุด ณ วนัที   สิงหาคม  หรือ หลงัจากนนั หาก

ท่านปรับสมุดบญัชีก่อนหน้านัน จะใช้เป็นเอกสารแสดงหลกัฐานทางการเงินไม่ได้ สถานทูตจะขอเอกสาร

เพิมเติม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษทัทวัร์ฯ เพือเตรียมการล่วงหน้า และ ส่ง Fax สมุด

บญัชีหนา้สุดทา้ยทีไดท้าํการปรับสมุดมาใหท้างบริษทัทวัร์ เพอืใชใ้นการแนบเป็นเอกสารยืนวีซ่าต่อไปได ้

- การขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ตอ้งมีอายุไม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัทีไดคิ้วยืนวีซ่า พร้อม

ทังต้องระบุ จาํนวนเงินเป็นตัวเลขลงในหนังสือรับรองด้วย เช่นท่านได้คิวยืนวีซ่าวนัที  กันยายน   

หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคารทีใชใ้นการยนืวีซ่า ตอ้งออกให้ ณ วนัที  สิงหาคม  หรือ หลงัจาก

นนัเท่านนั  จดหมายรับรองจากธนาคารใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทูต) โดย

ไม่ตอ้งระบุวนั และประเทศทีเดินทาง 

(สถานฑูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี) 
10. ในกรณีทีมีผูร้ับรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิมเติมดงันี 

- จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านนั  
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- หลกัฐานแสดงความสมัพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรองค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลใน

ครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี ภรรยา ทีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นั

และกนัได ้/ (ปู่, ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้ 

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงันี 

o เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 

o กรณีมีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลูก แปลเป็นภาษาองักฤษพร้อมกบัแนบภาษาไทย 

o กรณีไม่มีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชท้ะเบียนบา้นทงัของสามีและภรรยา แปลเป็นภาษาองักฤษพร้อมกบัแนบ

ภาษาไทย โดยทะเบียนบา้นของทงัสองตอ้งอยูบ่า้นเดียวกนั 

- กรุณาแนบสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้กาํหนดในขอ้ 9 ทีจะใชย้นืวซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พร้อมทงั

ใน หนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตอ้งระบชืุอผูถู้กรับรองค่าใชจ่้าย ดว้ย 

 

 


