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วนัเดนิทาง: 29 เมษายน – 09 พฤษภาคม 2559 
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 เดนิทางช่วงค ่าของคืนวันศุกร์ที่ 29 เมษายน – วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 

 ค้างคืนที่ VENICE 1 คืน และบนเรือ COSTA DELIZIOSA 7 คืน (BALCONY) 

 โปรแกรมดี จัดอย่างลงตัว คุ้มมาก รวมทวัร์พาเที่ยวแล้ว  

 สะดวกมากมาย ไม่ต้องรือ้ จัด และขนย้ายกระเป๋าเดนิทาง 

 เรือส าราญหรู ระดับ 4 ดาว COSTA DELIZIOSA ขนาดระวางเรือ 92,600 ตัน 12 ชัน้ และจุ
ผู้โดยสารได้กว่า 2,260 คน (สนุกกับกจิกรรม, Duty Free, Casino, 4D Cinema, Samsara Spa, 
PlayStation World, Club House บนเรือ) 
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Day Ports of Call Arrival Departure 

Sunday, May 1, 2016 Venice, Italy -- 17:00 

Monday, May 2, 2016 Bari, Italy 14:00 20:00 

Tuesday, May 3, 2016 Corfu, Greece 09:00 14:00 

Wednesday, May 4, 2016 Santorini, Greece 13:00 19:00 

Thursday, May 5, 2016 Athens, Greece 07:30 14:00 

Friday, May 6, 2016 Cruising -- -- 

Saturday, May 7, 2016 Dubrovnik, Croatia 08:00 13:00 

Sunday, May 8, 2016 Venice, Italy 09:00 -- 

 
Note: Cruise itineraries are subject to change. 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง: วันศุกร์ที่ 29 เมษายน – วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 
 
 

 

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 59 
 สนามบนิสุวรรณภูมิ – แฟรงเฟิร์ต 
 

21.00 น. คณะเดนิทางพร้อมกันที่สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาเตอร์สาย
การบนิลุฟท์ฮันซา (LH) แถว G ประตูที่ 4 เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ พร้อมคอยอ านวยความสะดวกใน
การเช็คสมัภาระ และเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน 

23.40 น.  เหินฟ้าสู่นครแฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินลฟุท์ฮนัซา เท่ียวบินท่ี LH773 บริการ
อาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชัว่โมง 20 นาที ด้วยเคร่ือง 
BOEING 747-400)  
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วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 59 
 แฟรงเฟิร์ต – มิลาน – เวโรน่า – เวนิส                                          (L / D) 
06.00 น. เดินทางถึงสนามบินนครแฟรงเฟิร์ต เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าปลอดภาษี

ภายในสนามบิน ตามอธัยาศยั (รอต่อเคร่ืองประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาที) 
07.40 น.  เหินฟ้าต่อสู่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินลฟุท์ฮนัซา เท่ียวบินท่ี LH246 (ใช้เวลา

เดินทาง 1 ชัว่โมง 10 นาที โดยประมาณ ด้วยเคร่ือง AIRBUS A321) 
08.50 น. เดินทางถึงสนามบินมิลาน มาเพนซ่า หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสมัภาระ

เรียบร้อย น าท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองมิลาน (เดินทางประมาณ 1 ช.ม.) หรือท่ีคนอิตาเลียนเรียกกนัว่า 
มิลาโน่ (MILANO) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ
ประเทศ เป็นเมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกแข่งกับ
กรุงปารีส และถือได้ว่าเป็นศนูย์กลางทางธุรกิจของ
อิตาลี น าท่านชม มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือ
ท่ีเรียกว่า ดูโอโม่ (DUOMO) ช่ือนีไ้ว้ใช้เรียกมหา
วิหารประจ าเมือง เป็นมหาวิหารท่ีใหญ่เป็นอับดับ
สอง รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรุงวาติกัน 
(เป็นมหาวิหารแบบโกธิค และใหญ่เป็นอนัดบัสามของยโุรป) สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1386 แล้วเสร็จ 400 
กว่าปีหลงัจากนัน้ คือในปี ค.ศ. 1813 ด้านนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีช่ือเรียกว่า "มหาวิหาร
เม่น" มีรูปสลกัหินอ่อนจากยคุต่าง ๆ ประดบัอยู่กว่าสาม
พนัรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปปัน้ทองขนาด 4 เมตร 
ของพระแม่มาดอนน่า ด้านหน้าของมหาวิหารเป็นลาน
กว้าง เรียกว่า ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ (PIAZZA DEL 
DUOMO) เป็นศูนย์กลางแหล่งชุมนุมของผู้คนมาทุกยุค
สมัย ให้ท่านช้อปปิ้ง กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล 
ซึง่เป็นศนูย์กลางการค้าท่ีหรูหราอลงัการแห่งเมืองมิลาน อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูป, ช้อปปิง้สินค้าแบรนด์
เนม และเลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองตามอธัยาศยั  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรนา (MILAN – VERONA ระยะทาง 169 กม. ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 20 นาที) เมืองเวโรนาได้รับสมญานามว่า "LITTLE ROMAN" เพราะ
ยงัคงสภาพสิ่งก่อสร้างจากสมยัโรมนัไว้อย่างสมบรูณ์ น าท่านถ่ายรูปกบั โรงละครโรมันกลางแจ้ง
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ขนาดใหญ่  ท่ีตัง้ตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (VERONA - 
VENICE ระยะทาง 124 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาที) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 หลงัรับประทานอาหาร น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั 
   

  พักที่ NOVOTEL VENEZIA MESTRE CASTELLANA HOTEL หรือเทยีบเท่า 
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-3307-novotel-venezia-mestre-castellana/index.shtml 

 

วันอาทติย์ที่ 1 พฤษภาคม 59 
 เวนิส – CITY TOUR – COSTA DELIZIOSA                          (B / L / D) 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
หลงัรับประทานอาหาร น าท่านชม เกาะเวนิส เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เป็นแคว้นท่ีมีความมัง่คัง่ 
และเป็นแหล่งอตุสาหกรรมใหญ่ท่ีสดุในประเทศอิตาลี อีกทัง้ยงัเป็นแคว้นท่ีมีนกัท่องเท่ียวมากท่ีสดุแห่ง
หนึ่งอีกด้วย มีนักท่องเท่ียวมาเยือนไม่ต ่ากว่า 60 
ล้านคนในทกุปี ชมความสวยงามของ จัตุรัสซาน
มาร์โค (PIAZZA SAN MARCO) ซึ่งได้ช่ือว่าเป็น
จตัุรัสท่ีสวยท่ีสุดแห่งหนึ่งในอิตาลี รอบ ๆ จตัุรัสมี
อาคารท่ีส าคัญสองแห่งคือ หอระฆัง และหอ
น า ฬิ ก า  ผ่ า น ช ม  วั ง ดู ค า เล  (PALAZZO 
DUCALE) หรือ วังดอจ  (DOGE PALACE) อัน
เป็นท่ีประทับของผู้ปกครองเวนิส ถูกก่อสร้างมา
ตัง้แต่ศตวรรษท่ี 9 แต่ ได้ รับการตกแต่ง และ
ก่อสร้างเพิ่มเติมหลายครัง้ รูปโฉมด้านนอกใน
ปัจจุบันเป็นผลงานจากศตวรรษท่ี 19 เป็นศิลปะ
แบบโกธิค ได้รับการตกแต่งด้วยหินอ่อนสีชมพู
จากเมืองเวโรน่า ภายในตกแต่งด้วยศิลปะหลาย
ยคุสมยั แบ่งเป็นห้องต่าง ๆ มากมาย ประดบัด้วยภาพวาดโดยศิลปินเวนิสหลายราย จากนัน้น าท่าน
ชม และถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์มาร์ค (SAINT MARK’ S BASILICA) โบสถ์สมัยไบเซนไทน์ ท่ี
ประดับประดาทัง้ภายนอก และภายในด้วยรูปปัน้ชดช้อย โมเสค และทองค า รวมถึงศิลปะการ
ออกแบบอนัโดดเด่นจนกลายเป็นสญัลกัษณ์ของอ านาจ และความมัง่คัง่ของเวนิส และได้รับการขนาน

http://www.accorhotels.com/gb/hotel-3307-novotel-venezia-mestre-castellana/index.shtml
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นามว่า มหาวิหารทองค า อิสระให้ท่านถ่ายภาพรอบ ๆ จตัรัุส และริมฝ่ังน า้ ท่านสามารถเลือกนัง่จิบ
กาแฟเพ่ือด่ืมด ่าบรรยากาศสุนทรีย์ท่ีร้านกาแฟช่ือดังพร้อมฟังดนตรีคลาสสิก หรือช้อปปิ้งซือ้ของท่ี
ระลึก หรือสินค้าแบรนด์เนมมากมาย เช่น HERMES, GUCCI, PRADA, CHANEL, DIOR, LOUIS 
VUITTON, เป็นต้น 

13.00  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัรับประทานอาหาร น าท่านขึน้เรือ COSTA DELIZIOSA ขนาดระวางเรือ 92,600 ตัน มีทัง้หมด 
12 ชัน้ จดุผู้ โดยสารได้ 2,680 ท่าน และพนกังาน 1,100 คน ลงทะเลครัง้แรกเม่ือปีค.ศ. 2010 ซึ่งเป็น
เรือขนาดกลางสญัชาติอิตาลี มีห้องพักทัง้หมด 1,637 ห้อง มี ห้องอาหาร, บาร์, สปา  และสระว่ายน า้ 
เป็นต้น (ส าหรับกระเป๋าใบใหญ่ เจ้าหน้าท่ีของเรือจะน ามาส่งท่ีห้องพกัของท่านภายในวนัเดียวกนัซึง่อาจจะ

ล่าช้า เพ่ือความสะดวกกรุณาจัดเตรียมสัมภาระท่ีจ าเป็นส่วนตวั 1 ใบ ถือติดตวัขึน้ไปบนเรือ) น าท่านชม
ส่วนต่าง ๆ บนเรือ และอิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
(www.costacruise.com/usa/costa_mediterranea.html) 

17.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือเมืองเวนิสเพื่อเดนิทางสู่ท่าเรือเมืองบารี ประเทศอิตาลี 
18.30 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (FINE DINING รอบ 18.30 น.) ทกุวนัหลงัมือ้อาหาร

ท่านจะได้ชมการแสดงตามรายการของทางเรือ หรือสนกุกบัดิสโก้เธค และโชว์ต่าง ๆ มากมาย 
 

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 59 
 เมืองบารี ประเทศอิตาลี + CITY TOUR                                  (B / L / D)  
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 
 หลงัรับประทานอาหาร ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้องกิจกรรมต่างๆภายในเรือส าราญ ไม่ว่าจะ

เป็นห้องสปา, ซาวน่าห้องอาหาร, ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสนัทนาการ
อ่ืน ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือส าราญหรูตามอัธยาศัย กิจกรรมความบันเทิงอัน
หลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือส าราญ เช่น 
 ห้องอาหารซึง่เปิดให้บริการหลากหลายห้องอาหาร ไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารสไตล์อิตาเลียนหรือ

ห้องอาหารบฟุเฟ่ต์นานาชาติ 
 ชมโชว์พเิศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ซึง่จะไม่ซ า้กนัตลอดการเดินทาง) หรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั, 

เลาจน์, และบาร์ต่าง ๆ หลากหลายสไตล์ 
 ผ่อนคลายอารมณ์กบัห้องสปา Samsara Spa, Fitness Center, Gym (บางรายการอาจมี

ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม) 



 

www.thaicruiseholiday.com  หนา้ 9 

 

 

 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 

14.00 น. เรือเทียบท่า ณ เมืองบารี ประเทศอิตาลี เป็นเมืองท่ีอยู่ใกล้กบัทะเลเอเดรียติก จนได้รับสมญานามว่า
“แคลิฟอร์เนียตอนใต้ของอิตาลี” เป็นเมืองท่ีมี
ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้า เป็นศูนย์กลาง
การเดินเรือ และศูนย์กลางของอาณาจักรไบเซน
ไทน์ทางตอนใต้ของอิตาลี เป็นเมืองท่ีมีความ
เจริญรุ่งเรืองทางศาสนา เน่ืองด้วยเซนต์นิโคลสัมา
จาริกแสวงบุญท่ีเมืองนี  ้อีกทัง้ยังเป็นเมืองท่ีมี
มรดกทางด้านวฒันธรรม ในสมยัสงครามโลกครัง้
ท่ี 2 เมืองได้ถูกท าลายด้วยระเบิดไดนามิก และได้ท าการบูรณะสร้างเมืองขึน้ใหม่ ปัจจุบันจึงเห็น
บ้านเรือนท่ีทนัสมยัอยู่เป็นจ านวนมาก แต่ยงัคงสามารถเห็นซากความเจริญในอดีตท่ียงัคงเหลือไว้ น า
ท่านถ่ายรูปกับ ป้อมปราการประจ าเมือง (FORTRESS) ขนาดใหญ่ของเมืองบารีท่ีสร้างขึน้เพ่ือ
ป้องกันการเข้ายึดครองจากการล่าอาณานิคมใน
สมัย ก่อน จากนัน้น าท่านชม วิหารซานนิโคลัส 
(BASILICA DI SAN NICOLA) ซึ่ งส ร้างขึ น้ เพ่ื อ
ร าลึกถึง เซนต์นิโคลสั ผู้อุปถมัภ์ของเมืองซึง่เป็นผู้
ท่ีน าความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนามาให้ทางตอน
ใต้ของประเทศอิตาลี จากนัน้น าท่านเดินทางสู่
ถนนคนเดิน (Walking street) อิสระให้ท่านได้เดิน
เล่นชมบ้านเรือน และสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามของเมืองบารี ซึง่ตัง้อยู่ริมชายฝ่ังทะเลเอเดรียติก หรือจะ
เลือกซือ้ของฝากหรือสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ มากมาย 

18.00 น. น าท่านเดินทางขึน้เรือ 
18.30 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (FINE DINING รอบ 18.30 น.) ทกุวนัหลงัมือ้อาหาร

ท่านจะได้ชมการแสดงตามรายการของทางเรือ หรือสนกุกบัดิสโก้เธค และโชว์ต่าง ๆ มากมาย 
20.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือเมืองบารีเพื่อเดนิทางสู่ท่าเรือเมืองคอร์ฟู ประเทศกรีซ 
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วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 59 
 เมืองคอร์ฟู ประเทศกรีซ + CITY TOUR                            (B / L / D)  
 

09.00 น. เรือเทียบท่า ณ เมืองคอร์ฟู (CORFU) เป็นท่ีรู้จกักนัดีในนามเกาะมรกต เน่ืองด้วยความเขียวชอุ่ม 
และสวยงามในตวัมนัเองเป่ียมไปด้วยวฒันธรรมอนัหลากหลาย และแนวชายฝ่ังท่ีหาท่ีเปรียบมิได้ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ  
หลงัรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางเข้าสู่เขต PALEOKASTRITSA จดุชมวิวบนยอดเขาท่ีสามารถ
มองเห็นตัวเมืองเก่า และทะเลไอโอเน่ียนกับอ่าวต่าง ๆ ท่ีเป็นท่ีมาของเทพนิยายกรีกของการพบกัน
ระหว่าง ODYSSEUS และ NAUSICA ระหว่างทางชมวิถีชีวิตของชาวท้องถ่ิน โดยเฉพาะการปลกูต้น
มะกอก  และต้น  CYPRUS ผ่านหมู่ บ้ าน เล็กๆ ต่ างๆ หลากสีสัน  น าท่านถ่ายรูปกับ  โบส ถ์ 

VLACHERNA MONASTERY โบสถ์เล็ก ๆ ตัง้อยู่กลางเกาะขนาดเล็กย่ืนออกไปในทะเล อิสระให้
ท่านถ่ายภาพ และเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีท าจากต้นมะกอก อาทิ ไม้มะกอกแกะสลกั, ครีม, และ
สบู่ช่ือดงัของเกาะคอร์ฟ ู
 
 
 
 
 
 

 
13.00 น. น าท่านเดินทางขึน้เรือ 
   รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 

หลงัรับประทานอาหาร ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้องกิจกรรมต่างๆภายในเรือส าราญ ไม่ว่าจะ
เป็นห้องสปา, ซาวน่าห้องอาหาร, ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสนัทนาการ
อ่ืน ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือส าราญหรูตามอัธยาศัย กิจกรรมความบันเทิงอัน
หลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือส าราญ เช่น 
 ห้องอาหารซึง่เปิดให้บริการหลากหลายห้องอาหาร ไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารสไตล์อิตาเลียนหรือ

ห้องอาหารบฟุเฟ่ต์นานาชาติ 
 ชมโชว์พิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ซึง่จะไม่ซ า้กันตลอดการเดินทาง) หรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั, 

เลาจน์, และบาร์ต่าง ๆ หลากหลายสไตล์ 
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 ผ่อนคลายอารมณ์กบัห้องสปา Samsara Spa, Fitness Center, Gym (บางรายการอาจมี
ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม) 

14.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือเมืองคอร์ฟู เพื่อเดนิทางสู่ท่าเรือเกาะมิโคนอส ประเทศกรีซ 
18.30 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (FINE DINING รอบ 18.30 น.) ทกุวนัหลงัมือ้อาหาร

ท่านจะได้ชมการแสดงตามรายการของทางเรือ หรือสนกุกบัดิสโก้เธค และโชว์ต่าง ๆ มากมาย 
 

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 59 
 เกาะมิโคนอส ประเทศกรีซ + CITY TOUR                              (B / L / D)  
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 
 หลงัรับประทานอาหาร ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้องกิจกรรมต่างๆภายในเรือส าราญ ไม่ว่าจะ

เป็นห้องสปา, ซาวน่าห้องอาหาร, ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสนัทนาการ
อ่ืน ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือส าราญหรูตามอัธยาศัย กิจกรรมความบันเทิงอัน
หลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือส าราญ  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 

 หลงัรับประทานอาหาร อิสระตามอธัยาศยั 
15.00 น. เรือเทียบท่า ณ เกาะมิโคนอส (MYKONOS) เกาะใน

ฝันของหลายคนท่ีผู้ คนทั่วโลกต่างใฝ่ฝันท่ีจะได้มา
เยือนสักครัง้หนึ่ง มิโคนอสเป็นเกาะท่ีอยู่ในกลุ่มเกาะ 
Cyclades ในตอนกลางขอ งกลุ่ ม หมู่ เก าะก รีซ 
เม่ือก่อนถือเป็นเกาะท่ียากจน เพราะผู้อยู่อาศยัมีเพียง
อาชีพประมง และเลีย้งสตัว์ กระทัง่มาในช่วงทศวรรษ
ปี ค.ศ. 1950 น่ีเองท่ีมิโคนอสบูมขึน้มาในฐานะแหล่ง
ท่องเท่ียวส าคัญ  ด้วยมีความงดงามของอาคาร
บ้านเรือนทาสีขาวสะอาด ตดักบัประตหูน้าต่างท่ีทาสี
ฟ้าสด และโบสถ์ท่ีทาสีหลังคาโดมโค้งด้วยสีแดงจัด 
น าท่านชม เกาะมิโคนอส ถ่ายรูปคู่กับ กังหันลม
กลางทะเล (WINDMILLS) ท่ีเรียงรายอยู่ริมชายฝ่ัง
อนัเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะ ซึง่ในอดีตมีมากกว่า 70 อนั แต่ปัจจบุนัเหลืออยู่เพียงแค่ไม่ก่ีอนัเท่านัน้ ชม 
ย่านเวนิสน้อย (LITTLE VENICE) ซึ่งมีบ้านเรือน ร้านค้าท่ีสร้างคร่อมบนตอม่อคร่อมริมทะเล มี
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บรรยากาศคล้ายกบันครเวนิส ของประเทศอิตาลี ผ่านชมโบสถ์ และอาคาร ร้านค้า บาร์ ท่ีตัง้อยู่หน้า
อ่าว เข้าสู่ย่าน เมืองเก่า (OLD TOWN) ท่ีมีความงดงามประกอบด้วยบ้านเรือนสีขาวตัดกับประตู
หน้าต่างสีฟ้าเข้ม ระเบียงปลกูดอกไม้ประดบัสีสนัสดใส มีร้านอาหารทะเลสด ๆ บริการแก่นกัท่องเท่ียว 
แกล้มเคร่ืองด่ืมเย็น ๆ มีถนนสายเล็ก ๆ ภายในเมืองสลบัซบัซ้อน เต็มไปด้วยร้านขายของท่ีระลึกให้
ท่านได้เลือกซือ้ของท่ีระลึกตามอธัยาศยั นอกจากนัน้ ท่ีเกาะมิโคนอสยงัมีหาดทรายสีทองตดักับน า้
ทะเลสีฟ้า 

19.30 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 หลงัรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางขึน้เรือ 

ท่านจะได้ชมการแสดงตามรายการของทางเรือ หรือสนกุกบัดิสโก้เธค และโชว์ต่าง ๆ มากมาย 
23.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือเกาะมิโคนอส เพื่อเดนิทางสู่ท่าเรือเกาะซานโตรินี ประเทศกรีซ 
 

วันพฤหสับดีที่ 5 พฤษภาคม 59 
 เกาะซานโตรินี ประเทศกรีซ + CITY TOUR                               (B / L / D)  
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 
07.30 น. เรือเทียบท่า ณ เกาะซานโตรินี (SANTORINI) เกาะในฝันของหลายคนท่ีผู้คนทัว่โลกต่างใฝ่ฝันท่ีจะ

ได้มาเยือนสกัครัง้หนึง่ เกาะนีถื้อว่าเป็นหวัใจของเกาะ
ทัง้หลายในกรีซ เป็นเกาะท่ีได้รับการยกย่องให้เป็น 
ราชินีแห่งหมู่เกาะไซคลาติส เพราะทั่วโลกต่างช่ืน
ชมในทิวทศัน์ท่ีสวยงามแปลกตาของเกาะภเูขาไฟแห่ง
นี ้ท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟในปี 1450 ก่อน
คริสตกาล น าท่านโดยลงเรือ เทนเดอร์โบท ท่ีทาง
เรือจดัเตรียมไว้ให้ (เน่ืองจากเรือส าราญมีขนาดใหญ่
ต้องจอดกลางทะเล) ให้ทุกท่านได้ น่ังเคเบิล้คาร์ จากท่าเรือขึน้สู่หน้าผา จากนัน้น าท่านเดินทางสู่
ทางเหนือของเกาะเพ่ือชม หมู่บ้านเอีย (OIA VILLAGE) ท่ีได้ช่ือว่าสวยท่ีสุดของเกาะนี ้มีความ
สวยงามตามแบบฉบับของจินตนาการถึงเกาะในกรีซ บ้านสีขาว และยอดโบสถ์ทรงโดม ท่ีรายล้อม
ด้วยสีฟ้าสดจากทุกทิศไม่ว่าจะเป็นทะเล ท้องฟ้า หรือแม้แต่กรอบประตูหน้าต่างสีสันสดใส  เป็น
ศนูย์กลางการค้าท่ีเก่าแก่ มีคฤหาสน์หรูหรา เป็นพยานถึงความมัง่คัง่ของชาวเรือท่ีอาศยัอยู่ท่ีน่ีลดหลัน่
ไล่ระดบัตามหน้าผาสงูชนั โบสถ์ทาสีขาวสะอาดตา ภายในหมู่บ้านเป็นตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ท่ีสามารถ
เดินชมวิว หรือเลือกซือ้สินค้างานฝีมือมากมาย  อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง และถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 
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จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟิร่า (FIRA) เมืองหลวงของซานโตริน่ี 
ซึ่งออกเสียงได้อีกอย่างว่า ธีรา  (THIRA) น าท่านสู่ตลาดสินค้า
พืน้เมือง ท่ีมีสินค้าหลากหลายทัง้ของท่ีระลึกท่ีล้วนน ามาวางจ าหน่าย
ให้กับนักท่องเท่ียว เป็นถนนทอดยาวริมผา สามารถมองเห็นเรือ
ส าราญท่ีจอดอยู่กลางทะเลเบือ้งล่าง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความ
สวยงามของเกาะซานโตริน่ี หรือเลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองท่ีมีวาง
จ าหน่ายนบัร้อยร้าน แบ่งเป็นตรอกซอกซอยมากมาย 

12.30 น. น าท่าน น่ังเคเบิล้คาร์ ลงจากริมผาของเกาะเพ่ือกลบัขึน้เรือ (คิวขึน้กระเช้าอาจจะยาว) 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 

 หลงัรับประทานอาหาร ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้องกิจกรรมต่างๆภายในเรือส าราญ ไม่ว่าจะ
เป็นห้องสปา, ซาวน่าห้องอาหาร, ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสนัทนาการ
อ่ืน ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั  

14.30 น. เรือล่องออกจากท่าเรือเกาะซานโตรินีเพื่อเดนิทางสู่ท่าเรือเมืองดูบรอฟนิคประเทศโครเอเชีย 
18.30 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (FINE DINING รอบ 18.30 น.) ทกุวนัหลงัมือ้อาหาร

ท่านจะได้ชมการแสดงตามรายการของทางเรือ หรือสนกุกบัดิสโก้เธค และโชว์ต่าง ๆ มากมาย 
 

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 59 
 CRUISING ล่องน่านน า้สากล                                            (B / L / D)                                                   

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 
หลงัรับประทานอาหาร ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้องกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเรือส าราญ ไม่ว่าจะ
เป็นห้องสปา, ซาวน่าห้องอาหาร, ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสนัทนาการ
อ่ืน ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั กิจกรรมความบนัเทิงอนั
หลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือส าราญ เช่น 
 ห้องอาหารซึง่เปิดให้บริการหลากหลายห้องอาหาร ไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารสไตล์อิตาเลียนหรือ

ห้องอาหารบฟุเฟ่ต์นานาชาติ 
 ชมโชว์พเิศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ซึง่จะไม่ซ า้กนัตลอดการเดินทาง) หรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั, 

เลาจน์, และบาร์ต่าง ๆ หลากหลายสไตล์ 
 ผ่อนคลายอารมณ์กบัห้องสปา Samsara Spa, Fitness Center, Gym (บางรายการอาจมี

ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม) 



 

www.thaicruiseholiday.com  หนา้ 14 

 

 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 
หลงัรับประทานอาหาร อิสระท่านตามอธัยาศยั 

18.30 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (FINE DINING รอบ 18.30 น.) ทกุวนัหลงัมือ้อาหาร
ท่านจะได้ชมการแสดงตามรายการของทางเรือ หรือสนกุกบัดิสโก้เธค และโชว์ต่าง ๆ มากมาย ในคืน
นีอ้าจมีงานเลีย้งรับรองพเิศษ มี 1 คืน เป็นงานเลีย้งหรูหรา  ซึง่โดยส่วนใหญ่จะเป็นคืนท่ี 2 หรือ
คืนสดุท้าย ของการพกับนเรือ, หากมีการเปล่ียนแปลง ท่านสามารถเช็ควนั, เวลา และสถานท่ีได้จาก
เจ้าหน้าท่ีบนเรือ หรือเอกสานตารางกิจกรรมของทางเรือ ซึง่เจ้าหน้าท่ีเรือจะจดัส่งถึงห้องพกัลกูค้าทกุ
ท่านในแต่ละเย็นทกุ ๆ วนั เพ่ือให้ท่านได้เตรียมตวัส าหรับวนัถดัไป 

หมายเหตุ (เร่ืองการแต่งกาย) 
สภุาพบรุุษ :  ชดุสทูพร้อมเนคไท (หรือทกัซโิด้ แต่ไม่บงัคบั) 
สภุาพสตรี :  ชดุราตรีสัน้/ ยาว  หรือส าหรับท่านท่ีไม่ถนดัใส่กระโปรง ท่านสามารถใส่กางเกงผ้าและเสือ้สวย ๆ 
 

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 59 
 เมืองดูบรอฟนิค ประเทศโครเอเชีย + CITY TOUR                          (B / L / D)  
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 
08.00 น. เรือเทียบท่า ณ เมืองดูบรอฟนิค  (DUBROVNIK) เมืองทางตอนใต้ของสาธารณรัฐโครเอเชีย 

พรมแดนติดต่อกบัประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า มีฉายาว่าเป็น “ไข่มุกแห่งทะเล เอเดรียติก” เป็น
เมืองท่ีสวยงามอันดับต้น ๆ ของโลก แต่ถูกท าลายเสีย
หายไปมากจากทหารยโูกสลาฟ ในปีค.ศ. 1995 ยเูนสโก 
และสหภาพยโุรปได้ร่วมบรูณะซอ่มแซมเมืองขึน้ใหม่ใน 
ระยะเวลาอันสัน้ ปัจจุบนักลบัมาสวยงามอีกครัง้ และมี
การส่งเสริมให้เป็นมรดกโลกอีกเมืองหนึ่ง  ชม เมืองเก่า 
(OLD TOWN)  ซึ่งโอบล้อมด้วยก าแพงโบราณสูงตระหง่านในศตวรรษท่ี 13 เพ่ือป้องกันภัยจากศตัรู 
เช่น พวกอาหรับ เวเนเชียน มาชีโดเนียน และเซิร์บ  ในเขตเมืองเก่ามีสิ่งก่อสร้างได้รับการขึน้ทะเบียน
จากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก และเป็นเขตชุมชนแรกท่ีบรรพบุรุษชาวดูบรอฟนิกมาส ร้าง
บ้านเมืองไว้ตัง้แต่ศตวรรษท่ี 7 มีประตูเมือง (PILE GATE) ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตก และพืน้ทางเดินถูก
สร้างขึน้จากหินในปีค.ศ. 1537  หอนาฬิกา (BELL TOWER) ตัง้อยู่ปลายสุดของถนนสายหลกั สร้าง
ขึน้เม่ือปีค.ศ. 1444 หน้าปัดท าด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลม ๆ ใต้หน้าปัด ซึ่งแทนพระจนัทร์
บอกข้างขึน้ข้างแรมในสมัยก่อน และรูปปัน้ของ นักบุญ ST. BLAISE ซึ่งมีโบสถ์ประจ าเมืองสไตล์โร
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มาเนสก์แห่งแรก น าท่านเข้าชม พระราชวังเรคเตอร์ (RECTOR’ S PALACE) ศูนย์กลางการบริหาร
เมือง ดูบรอฟนิคในอดีต ท่ีได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีก – โรมัน และต่อเน่ืองมาถึงยุคสมัย
ของเวนิส จากนัน้อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูป และช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

12.00 น. น าท่านเดินทางขึน้เรือ 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 

หลงัรับประทานอาหาร อิสระให้ท่านพกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

13.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือเมืองดูบรอฟนิค เพื่อ
เดนิทางสู่ท่าเรือเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี 

18.30 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (FINE 
DINING รอบ 18.30 น.) ทกุวนัหลงัมือ้อาหาร
ท่านจะได้ชมการแสดงตามรายการของทางเรือ หรือสนกุกบัดิสโก้เธคและโชว์ต่าง ๆ  

     
วันอาทติย์ที่ 8 พฤษภาคม 59 
 เวนิส ประเทศอิตาลี – ช้อปป้ิง McArthurGlen Designer Outet – นครแฟรงเฟิร์ต    (B) 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 
09.00 น. เรือเทียบท่า ณ เมืองเวนิส รอการเช็คเอ้าท์จากเรือ , เก็บสัมภาระ และรับกระเป๋าบริเวณท่าเรือ 

จ า ก นั ้ น น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ 
McArthurGlen Designer Outet 
Noventa di Piave ให้เวลาท่านเลือก
ซือ้สินค้าแบรนด์เนมในราคาพิเศษกว่า 
100  ร้าน ค้ า  ไม่ ว่ าจะ เป็ น  Armani, 
UGG, Abercrombie & Fitch, Polo Ralph Lauren, Prada, Fendi, Paul Smith, Versace, Rip Curl, 
Salvatore Ferragamo, Samsonite, TAG Heuer, Swatch, Gucci เป็นต้น (เพ่ือเป็นการไม่รบกวน
เวลาช้อปปิง้ของท่าน อิสระอาหารเท่ียงตามอธัยาศยั)  

16.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเวนิส เพ่ือเช็คอิน และท า TAX REFUND 
19.30 น.  เหินฟ้าสู่นครแฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินลฟุท์ฮนัซา เท่ียวบินท่ี LH331 (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาที ด้วยเคร่ือง AIRBUS A320) 
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20.55 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงอิสตนับลู เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าปลอดภาษี
ภายในสนามบินตามอธัยาศยั (รอต่อเคร่ืองประมาณ 1 ชัว่โมง 55 นาที) 

22.05 น.  เหินฟ้ากลบัสู่สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบินลฟุท์ฮนัซา เท่ียวบินท่ี LH772 บริการอาหาร 
และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน (ใช้เวลาเดินทาง 10 ชัว่โมง 40 นาที โดยประมาณ ด้วยเคร่ือง BOEING 
747-400) 

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 59 
 สนามบนิสุวรรณภูมิ  
 

14.15 น. ถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 

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

 

โปรแกรมการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ 
ภาวะอากาศ ภาวะของสายการบนิ ภาษีน า้มันเชือ้เพลิง  

ราคาห้องบนเรือ และ เหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า 
 

อัตราค่าบริการ  
ห้อง INSIDE ผู้ใหญ่ ท่านละ (พกัห้องคู่)     129,900 บาท 
ห้อง BALCONY ผู้ใหญ่ ท่านละ (พกัห้องคู่)     139,900 บาท 
เด็กอายไุม่เกิน 12 ปี ท่านละ (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)   109,900 บาท 
ผู้ใหญ่อาย ุ18 ปีขึน้ไป ท่านละ (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)   125,900 บาท 
พักเดี่ยวห้อง INSIDE จ่ายเพิม่ 20,000 บาท  //  พักเดี่ยวห้อง BALCONY จ่ายเพิม่ 30,000 บาท   
***ราคาดังกล่าวต้องเดนิทาง 20 ท่านขึน้ไป หากไม่ถงึตามจ านวนจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม*** 
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อัตราค่าบริการรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป–กลบัโดยสายการบนิลฟุท์ฮนัซา (LH) (ตัว๋กรุ๊ปชัน้ประหยดั) ตามท่ีระบแุละภาษีน า้มนัสายการบิน 

 คา่เรือส าราญ COSTA DELIZIOSA 7 คืน และพกัโรงแรมท่ีเวนิส1 คืน พร้อมอาหารทกุมือ้, กิจกรรม และความบนัเทิงตา่งๆ 
บนเรือส าราญ (บางกิจกรรมทา่นจะต้องเสียเงินเพิ่มเตมิ เชน่ เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์, สปา และซาลอน เป็นต้น) 

 คา่อาหาร และคา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ท่ีระบตุามรายการ 

 ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง และเจ็บป่วย (บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์) คุ้ มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
2,000,000 บาท ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ18 – 70 ปี // 1,000,000 บาท ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอายุน้อยกว่า 18 ปี  และค่า
รักษาพยาบาล 2,000,000 บาท  

 เจ้าหน้าท่ี (หวัหน้าทวัร์คนไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเช็งเก้น (ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่มีการคืนค่าวีซ่าทุกกรณี) 

 ค่า Port Tax ทุกที่ 175 USD / ท่านค่า  

 ค่าประกันภัยของเรือ Costa Insurance 17 USD / ท่าน 

 ค่า Service charge บนเรือ 60 EURO / ท่าน  

 ทปิคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น และ ทปิหัวหน้าทัวร์  
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ (เชน่ คา่โทรศพัท์, คา่อินเตอร์เน็ต, คา่ซกัรีด และอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ด้ระบใุนรายการ)  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีหนกัเกินสายการบนิก าหนด (น า้หนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม)       

 คา่ภาษีเชือ้เพลิง ท่ีทางสายการบนิอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเตมิ (ตามข้อก าหนดของสายการบนิ) 

 
การช าระเงนิ  
งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัได้รับการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
งวดท่ี 2 : ช าระสว่นท่ีเหลือ 45 วนั ลว่งหน้าก่อนออกเดินทาง 
 
การยกเลิก และการเปล่ียนแปลง 

 เม่ือยืนยนัห้องพกั และช าระมดัจ าแล้วมีการยกเลิกมากกว่า 90 วนัก่อนเดินทาง ช าระท่านละ 10,000 บาท 

 75 - 45 วนั 30% ของราคาเต็ม  

 44 - 29 วนั 50% ของราคาเต็ม  

 28 - 15 วนั 80% ของราคาเต็ม  

 ภายใน 14วนัก่อนการเดินทาง 100% ของราคาเตม็  
 

เงื่อนไขอื่น ๆ 
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 ราคาดงักลา่วเป็นราคาเร่ิมต้น ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อีก โดยขึน้อยู่ช่วงเวลาเดินการเดินทาง และช่วงระยะเวลาในการจอง, 
จ านวนห้องพกับนเรือท่ียงัวา่งอยู่ ท่ีนัง่วา่งของสายการบิน และอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

 ทางบริษัทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะขอบอกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการเพ่ือความเหมาะสมทัง้ปวง โดยถือผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 
 

ข้อมูลเก่ียวกับวีซ่า (ยื่นวีซ่าอิตาลี) 
(ทกุท่านต้องย่ืนขอวีซ่าด้วยตัวเอง และใช้เวลาประมาณ 14 วันท าการ ระยะเวลาการพจิารณาวีซ่าขึน้อยู่กับดุลยพินิจของ

สถานทตู) 
  
1. หนงัสอืเดินทางที่เหลอือายใุช้งานได้เกิน 6 เดือนขึน้ไป ถ้ามีหนงัสอืเดินทางเลม่เกา่กรุณาแนบมาด้วย 
2. รูปถ่ายสหีน้าตรงปัจจบุนั พืน้ฉากหลงัรูปต้องมีสขีาวเทา่นัน้ รูปจะต้องเป็นภาพท่ีคมชดัห้ามสวมแวน่สายตา ห้ามมเีงา ห้ามถา่ยรูปและตกแตง่

ภาพจากคอมพวิเตอร์ (ถา่ยไมเ่กิน 6 เดือน) ขนาด 2 นิว้ 2 รูป 
3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
4. ส าเนาบตัรประชาชน (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
6. สตูิบตัรส าหรับเด็กต ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
7. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบรูณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดงันี ้ 

 เด็กเดินทางกบับคุคลอื่น บิดามารดาต้องท าหนงัสอืแสดงความยินยอมซึง่ออกให้โดยที่วา่การเขตหรืออ าเภอเทา่นัน้ และให้ระบวุา่ 
ยินยอมให้เดินทางกบัใคร มคีวามสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาต้องท าหนงัสอืแสดงความยินยอมซึง่ออกให้โดยทีว่า่การเขตหรืออ าเภอเทา่นัน้และให้ระบวุา่ มารดายนิยอม
ให้เดินทางกบับิดา (ระบช่ืุอบิดา) 

 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาต้องท าหนงัสอืแสดงความยินยอมซึง่ออกให้โดยทีว่า่การเขตหรืออ าเภอเทา่นัน้และให้ระบวุา่ บิดายินยอมให้
เดินทางกบัมารดา (ระบช่ืุอมารดา) 

 กรณีพอ่และแมห่ยา่ร้าง หรือเสยีชีวิต ต้องแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยืนยนั 

 ให้แนบส าเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม ่(หากไมม่ีให้แนบส าเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม)่ 
8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเทา่นัน้** จดหมายรับรองการท างานให้ระบ ุ TO WHOM IT 

MAY CONCERN (ไมต้่องระบสุถานฑตู) โดยไมต้่องระบวุนั และประเทศที่เดินทาง 

 กรณีผู้ เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนงัสอืจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายช่ือผู้ประกอบกิจการ 

 กรณีผู้ เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบยีนพาณิชย์ที่มช่ืีอผู้ เป็นเจ้าของร้านค้า 

 กรณีที่เป็นพนกังานบริษัทฯ : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบตุ าแหนง่ ระยะเวลาการวา่จ้าง เงินเดือน พิมพ์เป็น
ภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

 กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนงัสอืรับรองจากหนว่ยงาน พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญ  

 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศกึษา ต้องมหีนงัสอืรับรองจากสถาบนัศกึษานัน้วา่ก าลงัศกึษาอยูร่ะบชุัน้ปีที่ศกึษา พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

 กรณีเป็นแมค้่า, ท าธุรกิจสว่นตวั, ท าอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ 
9.  หลกัฐานการเงิน (ส าคญัมาก เพราะสถานฑตูแจ้งกฎใหมเ่มื่อวนัท่ี 1 สงิหาคม 2556) เลอืกข้อใดข้อหนึง่** 
     9.1 ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย์ พร้อมหนังสือรับรองทางการเงนิจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) เป็นภาษาองักฤษ **ต้อง

เป็นบญัชีเดียวกนัเทา่นัน้** 
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 เป็นเงินฝากออมทรัพย์/ เผ่ือเรียก / สะสมทรัพย์  

 ยอดเงินในสมดุบญัชีธนาคาร ต้องมีไมต่ า่กวา่ 100,000 บาท ตอ่การยื่นวซีา่ 1 ทา่น และต้องมกีารเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ ห้ามท าการ
โอนเงินเข้าไปในครัง้เดยีวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซา่เด็ดขาด!!) 

 การปรับสมดุบญัชีธนาคาร ทา่นต้องปรับสมดุถงึเดือนปัจจบุนั และถ่ายส าเนาย้อนหลงั 6 เดือน โดยการปรับยอดสมดุในบญัชี ต้องปรับ
สมดุก่อนวนัท่ีจะยื่นวีซา่ 7 วนั เชน่ทา่นได้คิวยื่นวีซา่วนัท่ี 3 กนัยายน 2557 ส าเนาสมดุบญัชีที่ทา่นต้องใช้ในการยื่นวีซา่ ต้องปรับสมดุ ณ 
วนัท่ี 28 สงิหาคม 2557 หรือ หลงัจากนัน้ หากทา่นปรับสมดุบญัชีกอ่นหน้านัน้ จะใช้เป็นเอกสารแสดงหลกัฐานทางการเงินไมไ่ด้ 
สถานทตูจะขอเอกสารเพิ่มเติม อยา่งไรก็ตาม ทา่นสามารถสง่เอกสารมาทางบริษัททวัร์ฯ เพื่อเตรียมการลว่งหน้า และสง่ Fax สมดุบญัชี
หน้าสดุท้ายที่ได้ท าการปรับสมดุมาให้ทางบริษัททวัร์ เพื่อใช้ในการแนบเป็นเอกสารยื่นวีซา่ตอ่ไปได้ 

 การขอหนงัสอืรับรองทางการเงินจากธนาคาร ต้องมีอายไุมเ่กิน 15 วนั นบัจากวนัท่ีได้คิวยื่นวซีา่ พร้อมทัง้ต้องระบจุ านวนเงินเป็นตวัเลข
ลงในหนงัสอืรับรองด้วย เช่นทา่นได้คิวยื่นวีซา่วนัท่ี 3 กนัยายน 2556 หนงัสอืรับรองการเงินจากทางธนาคารท่ีใช้ในการยื่นวีซา่ ต้องออก
ให้ ณ วนัท่ี 20 สงิหาคม 2556 หรือหลงัจากนัน้เทา่นัน้ จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต้่อง
ระบสุถานฑตู) โดยไมต้่องระบวุนั และประเทศที่เดินทาง 

9.2 ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจ า พร้อมหนังสือรับรองทางการเงนิจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) เป็นภาษาองักฤษ **ต้อง
เป็นบญัชีเดียวกนัเทา่นัน้**  

 กรณีเงินฝากประจ า (ซึง่ไมส่ามารถปรับยอดได้) ทา่นต้องขอหนงัสอืรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร โดยให้ธนาคารระบวุา่ ทา่นมีเงิน
คงอยูใ่นบญัชีฝากประจ า (ออกจดหมายรับรองเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) และในการขอหนงัสอืรับรอง ต้องมีอายไุมเ่กิน 7 วนั นบัจาก
วนัท่ีได้คิวยื่นวซีา่ พร้อมทัง้ต้องระบ ุจ านวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสอืรับรองด้วย เช่น ทา่นได้ควิยื่นวีซา่วนัท่ี 3 กนัยายน 2556 หนงัสอื
รับรองการเงินจากทางธนาคารท่ีใช้ในการยื่นวีซา่ ต้องออกให้ ณ วนัท่ี 28 สงิหาคม 2556 หรือ หลงัจากนัน้เทา่นัน้ และ ให้แนบส าเนา
สมดุบญัชีเงินฝากประจ ามาด้วย จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต้่องระบสุถานฑตู) โดยไม่
ต้องระบวุนั และประเทศที่เดินทาง 

 กรณีพนัธบตัรรัฐบาล สามารถใช้ยื่นประกอบการพิจารณาได้ โดยให้ส าเนา และให้ทางธนาคารประทบัตรารับรอง พร้อมลงวนัที่อยา่ง
ชดัเจน เช่นเดียวกนั วนัท่ีที่ปรากฎ ต้องมีระยะเวลาไมเ่กิน 5 วนั นบัจากวนัท่ีได้ควิยื่นวซีา่ขึน้มา 

 สถานฑตูไมรั่บพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทกุกรณี  
 

เนื่องจากสถานทตูได้แจ้งเพิ่มเตมิเก่ียวกบัเอกสารด้านการเงินของผู้สมคัรวีซา่ทกุประเภทโดย ผู้สมคัรทกุคนท่ีต้องการยื่นค าร้องขอวีซ่าฯต้องแสดง
หลกัฐานทางการเงิน 2 ประเภทคูก่นัคือ หนงัสอืรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร ( Bank Certificate ) ซึง่มอีายไุมเ่กิน 15 วนันบัจากวนัยื่นค า

ร้องวีซา่ พร้อมกบัส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินลา่สดุไมเ่กิน 7 วนันบัจากวนัยื่นค าร้องขอวีซา่ โดยไมม่ีข้อยกเว้นใดๆทัง้สิน้ 
 
 

10.  ในกรณีที่มีผู้ รับรองคา่ใช้จ่าย ต้องมเีอกสารเพิ่มเติมดงันี ้ 

 จดหมายจากผู้ รับรองคา่ใช้จา่ย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้  

 หลกัฐานแสดงความสมัพนัธ์ของผู้ เดินทางกบัผู้ รับรองคา่ใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน (เพื่อนและสามีภรรยาที่มิได้จดทะเบยีนสมรสและไม่
มีบตุรไมส่ามารถรับรองคา่ใช้จา่ยให้กนัได้) ต้องเป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกนั (พอ่, แม ่ สามารถรับรองคา่ใช้จา่ยให้บตุรได้ / สามี 
ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กนัและกนัได้ / สามี – ภรรยาที่ไมจ่ดทะเบียนสมรสไมส่ามารถรับรองให้กนั และกนัได้ / ปู่ , ยา่, ตา, 
ยาย ไมส่ามารถรับรองคา่ใช้จ่ายให้หลานได้) 

 กรุณาแนบส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากตามข้อก าหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยื่นวซีา่ 1 ชดุของผู้ รับรองคา่ใช้จ่าย พร้อมทัง้ในหนงัสอืรับรองทางการ
เงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบช่ืุอผู้ถกูรับรองคา่ใช้จา่ยด้วย 

 11.  ผู้สงูอายทุี่มีอายเุกินกวา่ 70 ปีบริบรูณ์ กรุณาแนบใบรับรองแพทย์ วา่สามารถเดินทางได้ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นวีซา่  


