
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เดนิทางชว่งค า่ของคนืวนัศุกรท์ี  9 - วนัจนัทร์ที  19 ตลุาคม 2558 

 คา้งคนืที  VERONA 1 คนื และบนเรอื COSTA DELIZIOSA 7 คนื  

 โปรแกรมด ีจดัอยา่งลงตัว คุ้มมาก รวมทัวร์พาเที ยวแลว้  

 สะดวกมากมาย ไมต่้องรื้อ จดั และขนย้ายกระเปา๋เดนิทาง 

 เรือส่าราญหร ูระดบั 4 ดาว COSTA DELIZIOSA ขนาดระวางเรอื 92,600 ตัน 

12 ชัน้ และจผุูโ้ดยสารไดก้วา่ 2,260 คน (สนุกกบักจิกรรม, Duty Free, Casino, 

4D Cinema, Samsara Spa, PlayStation World, Club House บนเรอื) 
 
 



 

 

Day Ports of Call Arrival Departure 

Sunday, October 11, 2015 Venice, Italy -- 17:00 

Monday, October 12, 2015 Bari, Italy 14:00 20:00 

Tuesday, October 13, 2015 Corfu, Greece 09:00 14:00 

Wednesday, October 14, 2015 Santorini, Greece 13:00 19:00 

Thursday, October 15, 2015 Athens, Greece 07:30 14:00 

Friday, October 16, 2015 Cruising -- -- 

Saturday, October 17, 2015 Dubrovnik, Croatia 08:00 13:00 

Sunday, October 18, 2015 Venice, Italy 09:00 -- 

 
Note: Cruise itineraries are subject to change. 
 

กา่หนดการเดนิทาง: วนัศกุรท์ี  9 - วนัจนัทรท์ี  19 ตลุาคม 2558 
 

วนัศกุร์ที  9 ตลุาคม 58 

 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– อสิตนับลู 
 

21.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสาร

ขาออก ชัน้ 4 เคาเตอรส์ายการบนิเตอร์กชิ แอรไ์ลน์ (TK) แถว T 

ประตูที  9 เจ้าหน้าที บริษัทฯ พร้อมคอยอ่านวยความสะดวกในการ

เช็คสัมภาระ และเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน 

23.30 น.  เหินฟ้าสู่กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิช 

แอร์ไลน์ เที ยวบินที  TK069 บริการอาหาร และเครื องดื มบน

เครื องบิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั วโมง 5 นาที ด้วยเครื อง 

AIRBUS A330)  

 

 

 

 

 



 

 

วนัเสาร์ที  10 ตลุาคม 58 

 อสิตนับูล – มิลาน – เวโรนา่                                               (L / D) 
 

05.35 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงอิสตันบูล เพื อแวะเปลี ยนเครื อง อิสระให้ท่าน

ได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน ตามอัธยาศัย (รอต่อ

เครื องประมาณ 2 ชั วโมง 25 นาที) 

08.00 น.  เหินฟ้าต่อสูเ่มืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเตอร์กิช 

แอร์ไลน์ เที ยวบินที  TK1873 (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั วโมง 

โดยประมาณ ด้วยเครื อง AIRBUS A330-200) 

10.00 น. เดินทางถึงสนามบินมิลาน มาเพนซ่า หลังผา่นขั้นตอนการตรวจ

หนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย น่าท่านเดินทางเข้าสู่ 

เมอืงมลิาน (เดินทางประมาณ 1 ช.ม.) หรือที คนอติาเลียนเรียกกันว่า 

มิลาโน่ (MILANO) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เป็นเมือง

หลวงทางแฟชั นของโลกแข่งกับกรุงปารีส และถือได้ว่าเป็น

ศูนย์กลางทางธุรกิจของอิตาลี  

เที ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลังรับประทานอาหาร น่าท่านชม 

มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน หรือที 

เรียกว่า ดโูอโม่ (DUOMO) ชื อนี้

ไว้ใช้เรียกมหาวิหารประจ่าเมือง 

เป็นมหาวิหารที ใหญ่เป็นอับดับสอง 

รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ใน

กรุงวาติกัน (เป็นมหาวิหารแบบ

โกธิค และใหญ่เป็นอันดับสามของยุโรป) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1386 

แล้วเสร็จ 400 กว่าปีหลังจากนั้น คือในปี ค.ศ. 1813 ด้านนอกเป็น

ยอดแหลม 135 ยอด จึงมีชื อเรียกว่า "มหาวหิารเมน่" มีรูปสลักหิน

อ่อนจากยุคต่าง ๆ ประดับอยู่กว่าสามพันรูป บนยอดของมหาวิหารมี



 

 

รูปป้ันทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่า ด้านหน้าของมหา

วิหารเป็นลานกว้าง เรียกว่า ปิอาซซา่ เดล ดโูอโม่ (PIAZZA DEL 

DUOMO) เป็นศูนย์กลางแหล่งชุมนุมของผู้คนมาทุกยุคสมัย ให้

ท่านช้อปปิ้ง กลัเลเรยี วติโตรโีอ เอมานเูอล ซึ งเปน็ศูนย์กลางการค้า

ที หรูหราอลังการแห่งเมืองมิลาน อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูป, ช้อปปิ้ง

สินค้าแบรนด์เนม และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นน่า

ท่านเดินทางสู่ เมอืงเวโรนา (MILAN – VERONA ระยะทาง 169 

กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั วโมง 20 นาที) เมืองเวโรนาได้รับ

สมญานามว่า "LITTLE ROMAN" เพราะยังคงสภาพสิ งก่อสร้างจาก

สมัยโรมันไว้อย่างสมบูรณ์  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 หลังรับประทานอาหาร น่าท่านเข้าสู่ที พัก 

  พักที  ALLIANCE HOTEL VERONA 

http://www.alliancealberghi.com/english/hotel.php?a=verona-hi 

 

วนัอาทติยท์ี  11 ตลุาคม 58 

 เวโรนา - โรงละครโรมนั - เวนสิ – CITY TOUR – COSTA 

DELIZIOSA (B / L / D) 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที พัก 

หลังรับประทานอาหาร น่าท่านถ่ายรูปกับ โรงละครโรมนักลางแจง้

ขนาดใหญ่  ที ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง จากนั้นน่าท่านเดินทางสู่ 

เมอืงเวนสิ (VERONA - VENICE ระยะทาง 124 กม. ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1 ชั วโมง 40 นาที) เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต 

เป็นแคว้นที มีความมั งคั ง และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมใหญ่ที สุดใน

ประเทศอิตาลี อีกท้ังยังเป็นแคว้นที มีนักท่องเที ยวมากที สุดแห่งหนึ ง

อีกด้วย มีนักท่องเที ยวมาเยือนไม่ต ่ากว่า 60 ล้านคนในทุกปี 

http://www.alliancealberghi.com/english/hotel.php?a=verona-hi


 

 

11.30  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลังรับประทานอาหารน่าชมความสวยงามของ จตัุรสัซานมารโ์ค 

(PIAZZA SAN MARCO) ซึ งได้ชื อว่า

เป็นจัตุรัสที สวยที สุดแห่งหนึ งในอติาลี 

รอบ ๆ จัตุรัสมีอาคารที ส่าคัญสองแห่ง

คือ หอระฆัง และหอนาฬิกา ผ่านชม วงั

ดคูาเล (PALAZZO DUCALE) หรือ

วงัดอจ (DOGE PALACE) อันเป็นที 

ประทับของผู้ปกครองเวนิส ถูกก่อสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที  9 แต่

ได้รับการตกแต่ง และก่อสร้าง

เพิ มเติมหลายครั้ง รูปโฉมด้าน

นอกในปัจจุบันเป็นผลงานจาก

ศตวรรษที  19 เป็นศิลปะแบบโกธิค 

ได้รับการตกแต่งด้วยหินอ่อนสี

ชมพูจากเมืองเวโรน่า ภายใน

ตกแต่งด้วยศิลปะหลายยุคสมัย 

แบ่งเป็นห้องต่าง ๆ มากมาย 

ประดับด้วยภาพวาดโดยศิลปินเวนิสหลายราย จากนั้นน่าท่านชม 

และถ่ายรูปกับ มหาวหิารเซนตม์ารค์ (SAINT MARK’ S 

BASILICA) โบสถ์สมัยไบเซนไทน์ ที ประดับประดาท้ังภายนอก และ

ภายในด้วยรูปปั้นชดช้อย โมเสค และทองค่า รวมถึงศิลปะการ

ออกแบบอันโดดเด่นจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของอ่านาจ และความมั ง

คั งของเวนิส และได้รับการขนานนามว่า มหาวหิารทองคา่ อิสระให้

ท่านถ่ายภาพรอบ ๆ จัตุรัส และริมฝ่ังน้่า ท่านสามารถเลือกนั งจิบ

กาแฟเพื อดื มด ่าบรรยากาศสุนทรีย์ที ร้านกาแฟชื อดังพร้อมฟังดนตรี

คลาสสิก หรือช้อปปิ้งซื้อของที ระลึก หรือสินค้าแบรนด์เนมมากมาย 

เช่น HERMES, GUCCI, PRADA, CHANEL, DIOR, LOUIS 

VUITTON, TODS เป็นต้น 



 

 

15.00 น. น่าท่านขึ้นเรือ COSTA DELIZIOSA ขนาดระวางเรือ 92,600 ตัน 

มีท้ังหมด 12 ชั้น จุดผู้โดยสารได้ 2,680 ท่าน และพนักงาน 1,100 

คน ลงทะเลครั้งแรกเมื อปีค.ศ. 2010 ซึ งเป็นเรือขนาดกลางสัญชาติ

อิตาลี มีห้องพักท้ังหมด 1,637 ห้อง มี ห้องอาหาร, บาร,์ สปา  และ

สระว่ายน้่า เป็นต้น (ส่าหรับกระเป๋าใบใหญ ่ เจ้าหน้าที ของเรือจะน่ามา

ส่งที ห้องพักของทา่นภายในวนัเดียวกันซึ งอาจจะล่าช้า เพื อความสะดวก

กรุณาจัดเตรียมสมัภาระที จ่าเป็นส่วนตัว 1 ใบ ถือติดตัวขึน้ไปบนเรือ) น่า

ท่านชมส่วนต่าง ๆ บนเรือ และอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

(www.costacruise.com/usa/costa_mediterranea.html) 

17.00 น. เรอืลอ่งออกจากท่าเรอืเพื อเดนิทางสู่ทา่เรอืเมอืงบาร ีประเทศอติาล ี

18.30 น.  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (FINE DINING รอบ 18.30 

น.) ทุกวันหลังมื้ออาหารท่านจะได้ชมการแสดงตามรายการของทาง

เรือ หรือสนุกกับดิสโก้เธค และโชว์ต่าง ๆ มากมาย 

 

วนัจนัทร์ที  12 ตลุาคม 58 

 เมอืงบาร ีประเทศอติาลี + CITY TOUR                         (B / L / D)  
 

เช้า   รบัประทานอาหารเชา้แบบบฟุเฟต่ภ์ายในเรอื 

 หลังรับประทานอาหาร ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้องกิจกรรม

ต่างๆภายในเรือส่าราญ ไม่ว่าจะเป็นห้องสปา, ซาวน่าห้องอาหาร, 

ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการ

อื น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือส่าราญหรูตาม

อัธยาศัย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที ท่านสามารถเลือกใช้

บริการบนเรือส่าราญ เช่น 

 ห้องอาหารซึ งเปิดให้บริการหลากหลายห้องอาหาร ไม่ว่าจะเป็น

ห้องอาหารสไตล์อิตาเลียนหรือห้องอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 



 

 

 ชมโชว์พิเศษที ทางเรือมีจัดแสดง (ซึ งจะไม่ซ่้ากันตลอดการ

เดินทาง) หรือจะเลือกนั งเล่นในคลับ, เลาจน์, และบาร์ต่าง ๆ 

หลากหลายสไตล์ 

 ผ่อนคลายอารมณ์กับห้องสปา Samsara Spa, Fitness Center, 

Gym (บางรายการอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ มเติม) 

เที ยง   รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต่ภ์ายในเรอื 

14.00 น. เรือเทียบท่า ณ เมอืงบาร ีประเทศ

อิตาล ี เป็นเมืองที อยู่ใกล้กับทะเล

เอเดรียติก จนได้รับสมญานามว่า

“แคลิฟอรเ์นยีตอนใตข้องอติาลี” 

เป็นเมืองที มีความเจริญรุ่งเรือง

ทางด้านการค้า เป็นศูนย์กลาง

การเดินเรือ และศูนย์กลางของ

อาณาจักรไบเซนไทน์ทางตอนใต้

ของอิตาลี เป็นเมืองที มีความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนา เนื องด้วยเซนต์

นิโคลัสมาจาริกแสวงบุญที เมืองนี้ อีกท้ังยังเป็นเมืองที มีมรดกทางด้าน

วัฒนธรรม ในสมัยสงครามโลกครั้งที  2 เมืองได้ถูกท่าลายด้วยระเบิด

ไดนามิก และได้ท่าการบูรณะสร้างเมืองขึ้นใหม่ ปัจจุบันจึงเห็น

บ้านเรือนที ทันสมัยอยู่เป็นจ่านวนมาก แต่ยังคงสามารถเห็นซาก

ความเจริญในอดีตที ยังคงเหลือไว้ น่าท่านถ่ายรูปกับ ปอ้มปราการ

ประจา่เมอืง (FORTRESS) ขนาดใหญ่ของเมืองบารีที สร้างขึ้นเพื อ

ป้องกันการเข้ายึดครองจากการล่าอาณานิคมในสมัย ก่อน จากนั้น

น่าท่านชม วหิารซานนโิคลสั (BASILICA DI SAN NICOLA) ซึ ง

สร้างขึ้นเพื อร่าลึกถึง เซนต์นิโคลัส ผู้อุปถัมภ์ของเมืองซึ งเป็นผู้ที น่า

ความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนามาให้ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลี 

จากนั้นน่าท่านเดินทางสู่ถนนคนเดิน (Walking street) อิสระให้ท่าน

ได้เดินเล่นชมบ้านเรือน และสถาปัตยกรรมที สวยงามของเมืองบารี 



 

 

ซึ งตั้งอยู่ริมชายฝ่ังทะเลเอเดรียติก หรือจะเลือกซื้อของฝากหรือ

สินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ มากมาย 

18.00 น. น่าท่านเดินทางขึ้นเรือ 

18.30 น.  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (FINE DINING รอบ 18.30 

น.) ทุกวันหลังมื้ออาหารท่านจะได้ชมการแสดงตามรายการของทาง

เรือ หรือสนุกกับดิสโก้เธค และโชว์ต่าง ๆ มากมาย 

20.00 น. เรอืลอ่งออกจากท่าเรอืเพื อเดนิทางสู่ทา่เรอืเมอืงคอร์ฟ ูประเทศกรซี 

 

วนัองัคารที  13 ตลุาคม 58 

 เมอืงคอรฟ์ ูประเทศกรซี + CITY TOUR                       (B / L / D)  
 

09.00 น. เรือเทียบท่า ณ เมอืงคอรฟ์ู (CORFU) เป็นที รู้จักกันดีในนามเกาะ

มรกต เนื องด้วยความเขียวชอุ่ม และสวยงามในตัวมันเองเปี่ยมไป

ด้วยวัฒนธรรมอันหลากหลาย และแนวชายฝ่ังที หาที เปรียบมิได้ 

เช้า   รบัประทานอาหารเชา้แบบบฟุเฟต่ภ์ายในเรอื  

หลังรับประทานอาหาร น่าท่านเดินทางเข้าสู่เขต 

PALEOKASTRITSA จุดชมวิวบนยอดเขาที สามารถมองเห็นตัว

เมืองเก่า และทะเลไอโอเนี ยนกับอ่าวต่าง ๆ ที เป็นที มาของเทพนิยาย

กรีกของการพบกันระหว่าง ODYSSEUS และ NAUSICA ระหว่าง

ทางชมวิถีชีวิตของชาวท้องถิ น โดยเฉพาะการปลูกต้นมะกอก และ

ต้น CYPRUS ผ่านหมู่บ้านเล็กๆ ต่างๆ หลากสีสัน น่าท่านถ่ายรูปกับ 

โบสถ ์VLACHERNA MONASTERY โบสถ์เล็ก ๆ ตั้งอยู่กลางเกาะ

ขนาดเล็กยื นออกไปในทะเล อิสระให้ท่านถ่ายภาพ และเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ นที ท่าจากต้นมะกอก อาทิ ไม้มะกอกแกะสลัก, ครีม, 

และสบู่ชื อดังของเกาะคอร์ฟู 

 

 



 

 

 

 

13.00 น. น่าท่านเดินทางขึ้นเรือ 

   รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต่ภ์ายในเรอื 

หลังรับประทานอาหาร ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้องกิจกรรม

ต่างๆภายในเรือส่าราญ ไม่ว่าจะเป็นห้องสปา, ซาวน่าห้องอาหาร, 

ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการ

อื น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือส่าราญหรูตาม

อัธยาศัย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที ท่านสามารถเลือกใช้

บริการบนเรือส่าราญ เช่น 

 ห้องอาหารซึ งเปิดให้บริการหลากหลายห้องอาหาร ไม่ว่าจะเป็น

ห้องอาหารสไตล์อิตาเลียนหรือห้องอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 

 ชมโชว์พิเศษที ทางเรือมีจัดแสดง (ซึ งจะไม่ซ่้ากันตลอดการ

เดินทาง) หรือจะเลือกนั งเล่นในคลับ, เลาจน์, และบาร์ต่าง ๆ 

หลากหลายสไตล์ 

 ผ่อนคลายอารมณ์กับห้องสปา Samsara Spa, Fitness Center, 

Gym (บางรายการอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ มเติม) 

14.00 น. เรอืลอ่งออกจากท่าเรอืเพื อเดนิทางสู่ทา่เรอืเมอืงซานโตรนิ ี ประเทศ

กรซี 

18.30 น.  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (FINE DINING รอบ 18.30 

น.) ทุกวันหลังมื้ออาหารท่านจะได้ชมการแสดงตามรายการของทาง

เรือ หรือสนุกกับดิสโก้เธค และโชว์ต่าง ๆ มากมาย 

 

วนัพธุที  14 ตลุาคม 58 

 เมอืงซานโตรนิ ีประเทศกรซี + CITY TOUR                  (B / L / D)  
 

เช้า   รบัประทานอาหารเชา้แบบบฟุเฟต่ภ์ายในเรอื 



 

 

 หลังรับประทานอาหาร ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้องกิจกรรม

ต่างๆภายในเรือส่าราญ ไม่ว่าจะเป็นห้องสปา, ซาวน่าห้องอาหาร, 

ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการ

อื น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือส่าราญหรูตาม

อัธยาศัย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที ท่านสามารถเลือกใช้

บริการบนเรือส่าราญ เช่น 

 ห้องอาหารซึ งเปิดให้บริการหลากหลายห้องอาหาร ไม่ว่าจะเป็น

ห้องอาหารสไตล์อิตาเลียนหรือห้องอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 

 ชมโชว์พิเศษที ทางเรือมีจัดแสดง (ซึ งจะไม่ซ่้ากันตลอดการ

เดินทาง) หรือจะเลือกนั งเล่นในคลับ, เลาจน์, และบาร์ต่าง ๆ 

หลากหลายสไตล์ 

 ผ่อนคลายอารมณ์กับห้องสปา Samsara Spa, Fitness Center, 

Gym (บางรายการอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ มเติม) 

เที ยง   รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต่ภ์ายในเรอื 

13.00 น. เรือเทียบท่า ณ เมอืงซานโตรนิี 

(SANTORINI) เกาะในฝันของ

หลายคนที ผู้คนทั วโลกต่างใฝ่ฝันที 

จะได้มาเยือนสักครั้งหนึ ง เกาะนี้ถือ

ว่าเป็นหัวใจของเกาะทั้งหลายใน

กรีซ เป็นเกาะที ได้รับการยกย่องให้

เป็น ราชนิแีหง่หมู่เกาะไซคลาตสิ 

เพราะทั วโลกต่างชื นชมในทิวทัศน์ที 

สวยงามแปลกตาของเกาะภูเขาไฟแห่งนี้ ที เกิด

จากการระเบิดของภูเขาไฟในปี 1450 ก่อน

คริสตกาล น่าท่านโดยลงเรือ เทนเดอรโ์บท ที ทาง

เรือจัดเตรียมไว้ให้ (เนื องจากเรือส่าราญมีขนาด

ใหญ่ต้องจอดกลางทะเล) ให้ทุกท่านได้ นั งเคเบิล้

คาร์ จากท่าเรือขึ้นสู่หน้าผา จากนั้นน่าท่าน



 

 

เดินทางสู่ทางเหนือของเกาะเพื อชม หมู่บา้นเอีย (OIA VILLAGE) ที 

ได้ชื อว่าสวยที สุดของเกาะนี้ มีความสวยงามตามแบบฉบับของ

จินตนาการถึงเกาะในกรีซ บ้านสีขาว และยอดโบสถ์ทรงโดม ที ราย

ล้อมด้วยสีฟ้าสดจากทุกทิศไม่ว่าจะเป็นทะเล ท้องฟ้า หรือแม้แต่กรอบ

ประตูหน้าต่างสีสันสดใส  เป็นศนูย์กลางการค้าที เก่าแก่ มีคฤหาสน์

หรูหรา เป็นพยานถึงความมั งคั งของชาวเรือที อาศัยอยู่ที นี ลดหลั นไล่

ระดับตามหน้าผาสูงชัน โบสถ์ทาสีขาวสะอาดตา ภายในหมู่บ้านเป็น

ตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ที สามารถเดินชมวิว หรือเลือกซื้อสินค้างาน

ฝีมือมากมาย  อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง และถ่ายภาพเป็นที ระลึก 

จากนั้นน่าท่านเดินทางสู่ เมอืงฟริ่า (FIRA) เมืองหลวงของซานโตรินี  

ซึ งออกเสียงได้อีกอย่างว่า ธีรา (THIRA) น่าท่านสู่ตลาดสินค้า

พื้นเมือง ที มีสินค้าหลากหลายท้ังของที ระลึกที ล้วนน่ามาวางจ่าหน่าย

ให้กับนักท่องเที ยว เป็นถนนทอดยาวริมผา สามารถมองเห็นเรือ

ส่าราญที จอดอยู่กลางทะเลเบื้องล่าง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความ

สวยงามของเกาะซานโตรินี  หรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที มีวาง

จ่าหน่ายนับร้อยร้าน แบ่งเป็นตรอกซอกซอยมากมาย 

16.45 น. น่าท่าน นั งเคเบิล้คาร์ ลงจากริมผาของเกาะเพื อกลับขึ้นเรือ (คิวขึ้น

กระเช้าอาจจะยาว) 

18.30 น.  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (FINE DINING รอบ 18.30 

น.) ทุกวันหลังมื้ออาหารท่านจะได้ชมการแสดงตามรายการของทาง

เรือ หรือสนุกกับดิสโก้เธค และโชว์ต่าง ๆ มากมาย 

19.00 น. เรอืลอ่งออกจากท่าเรอืเพื อเดนิทางสู่ทา่เรอืกรงุเอเธนส ์ประเทศกรซี 

 

 

 

 
 



 

 

วนัพฤหสับดทีี  15 ตลุาคม 58 

 กรงุเอเธนส ์ประเทศกรซี + CITY TOUR                       (B / L / D)  

 

เช้า   รบัประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟต่์

ภายในเรอื 

07.30 น. เรือเทียบท่า ณ พรีาอสุ ประเทศกรีซ 

จากนั้นน่าท่านเที ยวชม กรงุเอเธนส์ น่า

ท่านชม อะโครโปลิส โบราณสถานอัน

ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีซึ งตั้งอยู่บนภูเขาสูง เชื อ

กันว่าบนเนินเขาแห่งนี้เป็นที สถิตของเทพีเอเธน่า น่าท่านชม วหิาร

พารเ์ธนอน วิหารศักดิ์สิทธ์ิที สร้างขึ้นเพื ออุทิศแด่เทพีเอเธน่า อันเป็น

วิหารที สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังรายล้อม

ด้วยเสาหินแบบดอริคซึ งได้รับการ

ยอมรับว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของ

โลกที สร้างขึ้นในโลกยุคคลาสสิคหรือยุค

ทองของกรีซ ช่วงประมาณ 450-300 ปี

ก่อนคริสตกาล และทั วโลกต่างยอมรับกัน

ว่าเป็นวิหารแบบดอริคที ใหญ่ และสมบูรณ์แบบที สุดในโลกศิลปะของ

กรีซ ผ่านชมสถานที ส่าคัญในสภาพซากปรักหักพังต่าง ๆ ซึ งแสดง

ให้เห็นถึงความยิ งใหญ่ของชุมชนในอดีต น่าท่านชม ประตชูยัเฮเด

รยีน หอสมดุแหง่ชาติ ศนูย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณ น่าท่านแวะ

ถ่ายรูปกับ สถานกีฬาโอลิมปคิ ไดร้ับการบูรณะขึ้นมาใหม่ และใช้ใน

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1896 จากนั้นน่า

ท่านชม จัตรุสัซนิตัก๊ม่า (SYNTAGMA SQUARE) ที ตั้งของรัฐสภา

แห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม จากนั้นน่าท่านเดินทางสู่ย่าน

เก่าแก่บริเวณเชิงเขาอะโครโปลิส ที เรียกว่า พลาก้า (PLAKA) แหล่ง

รวมนักท่องเที ยวจากทั วทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็ม

ไปด้วย ร้านค้า บาร์ ภัตตาคารคึกคักพลุกพล่านไปด้วยผู้คนทั้ง

กลางวัน และยามค ่าคืน อิสระเชิญให้ท่านช้อปปิ้งของฝากของที 



 

 

ระลึกมากมาย สุดเขตย่าน พลาก้า คือย่านเมืองใหม่อุดมไปด้วย

ร้านค้าแฟชั นหรูระดับโลก และถนนคนเดินที เป็นระเบียบสวย 

เที ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (RUAN THAI 

RESTAURANT) 

หลังรับประทานอาหาร น่าท่านเดินทางขึ้นเรือ 

14.00 น. เรอืลอ่งออกจากท่าเรอืเพื อเดนิทางสู่ทา่เรอืเมอืงดบูรอฟนิค ประเทศ

โครเอเชยี 

18.30 น.  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (FINE DINING รอบ 18.30 

น.) ทุกวันหลังมื้ออาหารท่านจะได้ชมการแสดงตามรายการของทาง

เรือ หรือสนุกกับดิสโก้เธค และโชว์ต่าง ๆ มากมาย 

 

 

 

 

วนัศกุร์ที  16 ตลุาคม 58 

 CRUISING ลอ่งนา่นน้่าสากล                                     (B / L / D)                                                   

 

เช้า   รบัประทานอาหารเชา้แบบบฟุเฟต่ภ์ายในเรอื 
หลังรับประทานอาหาร ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้องกิจกรรม

ต่าง ๆ ภายในเรือส่าราญ ไม่ว่าจะเป็นห้องสปา, ซาวน่าห้องอาหาร, 

ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการ

อื น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือส่าราญหรูตาม

อัธยาศัย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที ท่านสามารถเลือกใช้

บริการบนเรือส่าราญ เช่น 

 ห้องอาหารซึ งเปิดให้บริการหลากหลายห้องอาหาร ไม่ว่าจะเป็น

ห้องอาหารสไตล์อิตาเลียนหรือห้องอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 

 ชมโชว์พิเศษที ทางเรือมีจัดแสดง (ซึ งจะไม่ซ่้ากันตลอดการ

เดินทาง) หรือจะเลือกนั งเล่นในคลับ, เลาจน์, และบาร์ต่าง ๆ 

หลากหลายสไตล์ 



 

 

 ผ่อนคลายอารมณ์กับห้องสปา Samsara Spa, Fitness Center, 

Gym (บางรายการอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ มเติม) 

เที ยง   รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต่ภ์ายในเรอื 

หลังรับประทานอาหาร อิสระท่านตามอัธยาศัย 

 

18.30 น.  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (FINE DINING รอบ 18.30 

น.) ทุกวันหลังมื้ออาหารท่านจะได้ชมการแสดงตามรายการของทาง

เรือ หรือสนุกกับดิสโก้เธค และโชว์ต่าง ๆ มากมาย ในคืนนี้อาจมีงาน

เล้ียงรับรองพิเศษ มี 1 คืน เป็นงานเลี้ยงหรูหรา  ซึ งโดยส่วนใหญ่จะ

เป็นคืนที  2 หรือคืนสุดท้าย ของการพักบน

เรือ, หากมีการเปลี ยนแปลง ท่านสามารถ

เช็ควัน, เวลา และสถานที ได้จากเจ้าหน้าที 

บนเรือ หรือเอกสานตารางกิจกรรมของทาง

เรือ ซึ งเจ้าหน้าที เรือจะจัดส่งถึงห้องพัก

ลูกค้าทุกท่านในแต่ละเย็นทุก ๆ วัน เพื อให้ท่านได้เตรียมตัวส่าหรับ

วันถัดไป 

 

หมายเหต ุ(เรื องการแต่งกาย) 

สุภาพบุรุษ :  ชุดสูทพร้อมเนคไท (หรือทักซิโด้ แต่ไม่บังคับ) 

สุภาพสตรี :  ชุดราตรีสั้น/ ยาว  หรือส่าหรับท่านที ไม่ถนัดใส่กระโปรง ท่าน

สามารถใส่กางเกงผ้าและเสื้อสวย ๆ 

 

 

วนัเสาร์ที  17 ตลุาคม 58 

 เมอืงดบูรอฟนคิ ประเทศโครเอเชยี + CITY TOUR         (B / L / D)  
 

เช้า   รบัประทานอาหารเชา้แบบบฟุเฟต่ภ์ายในเรอื 



 

 

08.00 น. เรือเทียบท่า ณ เมอืงดบูรอฟนคิ 

(DUBROVNIK) เมืองทางตอนใต้

ของสาธารณรัฐโครเอเชีย พรมแดน

ติดต่อกับประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวี

น่า มีฉายาว่าเป็น “ไขมุ่กแหง่ทะเล เอ

เดรียตกิ” เป็นเมืองที สวยงามอันดับต้น 

ๆ ของโลก แตถู่กท่าลายเสียหายไปมากจากทหารยูโกสลาฟ ในปี

ค.ศ. 1995 ยูเนสโก และสหภาพยุโรปได้ร่วมบูรณะซ่อมแซมเมืองขึ้น

ใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบัน

กลับมาสวยงามอีกครั้ง และมีการ

ส่งเสริมให้เป็นมรดกโลกอีกเมือง

หนึ ง  ชม เมอืงเก่า (OLD TOWN)  

ซึ งโอบล้อมด้วยก่าแพงโบราณสูง

ตระหง่านในศตวรรษที  13 เพื อป้องกันภัยจากศัตรู เช่น พวกอาหรับ 

เวเนเชียน มาชีโดเนียน และเซิร์บ  ในเขตเมืองเก่ามีสิ งก่อสร้างได้รับ

การขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก และเป็นเขต

ชุมชนแรกที บรรพบุรุษชาวดูบรอฟนิกมาสร้างบ้านเมืองไว้ตั้งแต่

ศตวรรษที  7 มีประตูเมือง (PILE GATE) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก และ

พื้นทางเดินถูกสร้างขึ้นจากหินในปีค.ศ. 1537  หอนาฬิกา (BELL 

TOWER) ตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก สร้างขึ้นเมื อปีค.ศ. 1444 

หน้าปัดท่าด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลม ๆ ใต้หน้าปัด ซึ งแทน

พระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อน และรูปปั้นของ นักบุญ 

ST. BLAISE ซึ งมีโบสถ์ประจ่าเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรก น่า

ท่านเข้าชม พระราชวงัเรคเตอร์ (RECTOR’ S PALACE) 

ศูนย์กลางการบริหารเมือง ดูบรอฟนิคในอดีต ที ได้รับอิทธิพลจาก

สถาปัตยกรรมกรีก – โรมัน และต่อเนื องมาถึงยุคสมัยของเวนิส 

จากนั้นอิสระให้ท่านได้ถ่ายรูป และช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 



 

 

12.00 น. น่าท่านเดินทางขึ้นเรือ 

เที ยง   รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต่ภ์ายในเรอื 

หลังรับประทานอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

13.00 น. เรอืลอ่งออกจากท่าเรอืเพื อเดนิทางสู่ทา่เรอืเมอืงเวนสิ ประเทศอติาลี 

18.30 น.  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (FINE DINING รอบ 18.30 

น.) ทุกวันหลังมื้ออาหารท่านจะได้ชมการแสดงตามรายการของทาง

เรือ หรือสนุกกับดิสโก้เธคและโชว์ต่าง ๆ  

     
วนัอาทติยท์ี  18 ตลุาคม 58 

 เมอืงเวนสิ ประเทศอติาลี – เดนิชมรอบจตัรุสั – ชอ้ปปิง้ – สวุรรณภูม ิ                  

(B) 
 

เช้า   รบัประทานอาหารเชา้แบบบฟุเฟต่ภ์ายในเรอื 

09.00 น. เรือเทียบท่า ณ เมอืงเวนสิ 

รอการเช็คเอ้าท์จากเรือ, 

เก็บสัมภาระ และรับ

กระเป๋าบริเวณท่าเรือ 

จากนั้นน่าท่านเดินทางสู่ 

McArthurGlen Designer Outet Noventa di Piave 

(http://www.mcarthurglen.com/en/outlets/italy/mcarthurglen-noventa-di-piave/)  

ให้เวลาท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมในราคาพิเศษกว่า 100 

ร้านค้า ไม่ว่าจะเป็น Armani, UGG, Abercrombie & Fitch, Polo 

Ralph Lauren, Prada, Fendi, Paul Smith, Versace, Rip Curl, 

Salvatore Ferragamo, Samsonite, TAG Heuer, Swatch, 

Gucci เป็นต้น (เพื อเป็นการไม่รบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน อิสระ

อาหารเที ยงตามอัธยาศัย)  

16.00 น. น่าท่านเดินทางสู่สนามบินเวนิส เพื อเช็คอิน และท่า TAX REFUND 

http://www.mcarthurglen.com/en/outlets/italy/mcarthurglen-noventa-di-piave/


 

 

19.20 น.  เหินฟ้าสู่กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์

ไลน์ เที ยวบินที  TK1870 บริการของว่าง และเครื องดื มบนเครื องบิน 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั วโมง 25 นาที ด้วยเครื อง AIRBUS 

A321) 

22.45 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงอิสตันบูล เพื อแวะเปลี ยนเครื อง อิสระให้ท่าน

ได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย (รอต่อ

เครื องประมาณ 1 ชั วโมง 55 นาที) 

 

วนัจนัทร์ที  19 ตลุาคม 58 

 กรงุอสิตนับลู – สนามบนิสวุรรณภูม ิ 
 

00.40 น.  เหินฟ้ากลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์

ไลน์ เที ยวบินที  TK068 (ใช้เวลาเดินทาง 9 ชั วโมง 35 นาที 

โดยประมาณ ด้วยเครื อง AIRBUS A330-200) 
14.15 น. ถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิ กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความ

ประทับใจมิรู้ลืม 
 

**************************** 

โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลี ยนแปลงไดท้ัง้นี้ขึ้นอยูก่ับภาวะอากาศ ภาวะของสาย

การบนิ ภาษนี้า่มนัเชื้อเพลงิ  

ราคาหอ้งบนเรอื และ เหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ที ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

 

 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิาร  

ห้อง INSIDE ผู้ใหญ่ ท่านละ (พักห้องคู่)    129,900  บาท 

ห้อง BALCONY ผู้ใหญ่ ท่านละ (พักห้องคู่)    149,900  บาท 

ผู้ใหญ่ บุคคลที  3 ท่านละ (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  119,900 บาท 

เด็ก (อายุไม่เกิน 18 ปี) บุคคลที  3  ท่านละ (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  

99,900 บาท 
 

พักเดี่ยวห้อง INSIDE จ่ายเพิม่ 30,000 บาท  //  พักเดี่ยวห้อง BALCONY จ่ายเพิม่ 40,000 บาท   

***ราคาดงักล่าวตอ้งเดนิทาง 20 ท่านขึน้ไป หากไมถ่งึตามจา่นวนที กา่หนด

อาจจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิ ม*** 
 

อัตราค่าบรกิารรวม 

 ค่าตั๋วเครื องบินไป–กลับโดยเตอรก์ิช แอรไ์ลน์ (ต๋ัวกรุ๊ปชั้นประหยัด) ตามที ระบุ  

 ค่าเรือส่าราญ COSTA DELIZIOSA 7 คืน และพักโรงแรมที เวโรน่า 1 คืน พร้อม

อาหารทุกม้ือ, กิจกรรม และความบันเทิงต่างๆ บนเรือส่าราญ (บางกิจกรรมท่าน

จะต้องเสียเงินเพิ มเติม เช่น เครื องดื มแอลกอฮอล์, สปา และซาลอน เป็นต้น) 

 ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที ต่าง ๆ ที ระบุตามรายการ 

 ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง และเจ็บป่วย (บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์) 

คุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 2,000,000 บาท ส่าหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 18 – 

70 ปี // 1,000,000 บาท ส่าหรับผู้เอาประกันภัยอายุน้อยกว่า 18 ปี และค่า

รักษาพยาบาล 2,000,000 บาท  

 ค่าภาษีท่าเรือ และภาษีน้่ามันสายการบิน  

 เจ้าหน้าที  (หัวหน้าทัวร์คนไทย) คอยอ่านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเช็งเก้น ยกเว้นคนต่างด้าว (ในกรณีที วีซ่าไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะ

ไม่มีการคืนค่าวีซ่าทุกกรณี) 

 คา่ Package น้า่ดื มบนเรอื (น้า่แร ่14 ขวดลติร / 1 ห้องพัก) 

 คา่ Port Tax ทุกที  165 USD / ทา่นคา่  

 คา่ประกนัภยัของเรอื Costa Insurance 17 USD / ทา่น 



 

 

 คา่ Service charge บนเรอื 60 EURO / ทา่น  

 ทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ น และ ทปิหัวหนา้ทวัร์  
 

 

อัตราค่าบรกิารไมร่วม 

 ค่าท่าหนังสือเดินทาง ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ (เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่า

ซักรีด และอื นๆ ที ไม่ได้ระบุในรายการ)  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ ม 7 %  และภาษีหัก ณ ที จ่าย 3% 

 ค่าน้่าหนักกระเป๋าสัมภาระที หนักเกินสายการบินก่าหนด (น้่าหนกัไมเ่กนิ 23 

กโิลกรมั)       

 ค่าภาษีเชื้อเพลิง ที ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ มเติม (ตามข้อก่าหนดของ

สายการบิน) 

 

การชา่ระเงนิ  

งวดที  1 : ส่ารองที นั งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลังได้รับการ

ยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 

งวดที  2 : ช่าระสว่นที เหลือ 60 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

การยกเลิก และการเปลี ยนแปลง 

 เมื อยืนยันห้องพัก และช่าระมัดจ่าแล้วมกีารยกเลิกมากกว่า 90 วันก่อนเดินทาง ช่าระท่าน

ละ 10,000 บาท 

 75 - 45 วัน 30% ของราคาเตม็  

 44 - 29 วัน 50% ของราคาเตม็  

 28 - 15 วัน 80% ของราคาเตม็  

 ภายใน 14วันก่อนการเดินทาง 100% ของราคาเตม็  
 

เงื อนไขอื น ๆ 

 ราคาดังกล่าวเป็นราคาเริ มต้น ซึ งอาจมกีารเปลี ยนแปลงได้อีก โดยขึ้นอยู่ช่วงเวลาเดิน

การเดินทาง และช่วงระยะเวลาในการจอง, จ่านวนห้องพักบนเรือที ยังว่างอยู่ ที นั งว่าง

ของสายการบิน และอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา 

 ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที จะขอบอกเลิก หรือเปลี ยนแปลงรายการเพื อความเหมาะสมทั้ง

ปวง โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส่าคัญ 



 

 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ประเทศอิตาลี 

(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันท่าการ) 

สถานฑูตไม่อนญุาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื นเขา้ไปแล้ว ดังนัน้ถ้าท่านรู้ว่า

ต้องใช้เลม่กรณุาแจ้งบริษัททัวร์ฯ เพื อขอยื นวซี่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบ

ตั๋วเครื องบินในชว่งที ท่านจะเดนิทางมาด้วย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอย่ายึดติดกับ

การยื นในสมัยก่อน ) 

 

1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พ้ืนฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง 

เพราะพ้ืนเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 

เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที เคยได้)  

3. ส่าเนาบัตรประชาชน  

4. ส่าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที มีรายละเอียดบ้านเลขที มาด้วย) 

5. ส่าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี ยนค่าน่าหน้าเป็น ...นาง... ต้อง

แนบมา) 

6. ส่าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค่าน่าหน้าเป็น ....นาง

...ต้องแนบมา) 

7. ส่าเนาใบมรณะบัตร  

8. สูติบัตร (กรณีเด็กต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)  

9. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้อง

ยื นเอกสารเพิ มเติมดังนี้  

- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื น บิดาและมารดาต้องท่าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ ง

ออกให้โดยที ว่าการเขตหรืออ่าเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทาง

กับใคร (ระบุชื อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท่าหนังสือแสดงความยินยอมซึ งออกให้โดยที ว่า

การเขตหรืออ่าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา 

(ระบุชื อบิดา)  



 

 

- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท่าหนังสือแสดงความยินยอมซึ งออกให้โดยที ว่า

การเขตหรืออ่าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา 

(ระบุชื อมารดา)   

10. หลักฐานการท่างาน (จดหมายรบัรองการทา่งาน) ทา่เปน็ภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท่างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุ

สถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ: ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที มีรายชื อผู้

ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที มีชื อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 

- กรณีพนักงานบริษัท: ใช้จดหมายรับรองการท่างานจากนายจ้าง ระบุต่าแหน่ง 

ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน  

- กรณีที เป็นข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส่าเนาบัตรข้าราชการบ่านาญ 

- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา: ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่าก่าลัง

ศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที ศึกษา  

11. หลักฐานการเงิน:  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ท้ัง Bank guarantee และส่าเนา

บัญชีเล่มเดียวกัน) 

11.1 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ 

(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มี

อายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที จะยื นวีซ่า 

11.2 ส่าเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที จะยื นวีซ่า มียอดเงิน

ไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีต้อง

ไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรับสมุดและส่าเนา 7 วันก่อนยื นวีซ่า) 

 

************* ข้อ 11.1 และ 11.2 ต้องเป็นสมดุบัญชีออมทรพัยเ์ล่มเดยีวกนัเท่านัน้ 

************** 

 



 

 

หมายเหตุ: หากสมดุบัญชีแสดงยอดรวมที มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื อง) 

เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank 

statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส่าเนาสมุดบัญชี 
 

11.3 บัญชีฝากประจ่า (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชี

ออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย หากต้องการใช้บัญชีฝากประจ่า ต้องเตรียม

ดังนี้ 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจ่า 

(Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 

20 วันนับจากวันที จะยื นวีซ่า 

- ส่าเนาสมุดบัญชีฝากประจ่า มียอดเงินไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน  
 

หมายเหตุ: หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื อเจ้าของบัญชี รับรอง

ค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื อผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย)  

- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื อแสดงสถานะ 

และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน 
 

กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ

เท่านั้น 

- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2  

  

(สถานฑตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไมต่้องแนบ

มาคะ่) 

 


