
 

 

11 วนั ล่องเรือทะเลเอเจีย้น & เอเดรียติค 
Costa Mediteranea 

 

 

9-19 เมษายน 2558 
(บินเข้า- ออก เวนิส...ค้างเวนิส 1 คนื) 

เร่ิมต้นที…่. 99,900 บาท  
(พเิศษ!! ราคานีร้วมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ.... กรุ๊ปเดยีวเท่าน้ัน) 

 

เวนิส – ตรีเอสเต - บารี – คอร์ฟู – มิโคนอส – ซานโตริน่ี – สปริท – เวนิส – ช้อปป้ิงเอาท์เลต 
 

สงกรานต์ เทีย่ว....ซานโตริน่ี และ มโิคนอส... พกัเวนิส 1 คนื 



 

 

11 วนั ล่องเรือทะเลเอเจีย้น & เอเดรียติค Costa Mediteranea 
 

9 เม.ย. 2558  กรุงเทพมหานคร 
 

23.30 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เชคอิน T (แถว T 14-18) ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10  
 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ส (EK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  

 

10 เม.ย. 2558  ดูไบ – เวนิส (พกัค้าง 1 คืน) 
 

02.35 ออกเดินทางสู่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต ส์ โดยเท่ียวบิน  EK 371 (ใชเ้วลาบินประมาณ 6  ชัว่โมง) 
เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลาย ผา่น จอทีวส่ีวนตวัทุกท่ีนัง่  และสายการบินฯมีบริการ อาหารคํ่า  ระหวา่ง
เท่ียวบินสู่ มหานครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

05.45 น. เดินทางถึงนครดูไบแวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน  EK097 อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายใน
สนามบินดูไบ ซ่ึงมีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย 

09.50 น.  ออกเดินทางจาก สนามบินดูไบ (DXB) สู่สนามบินเวนิส (VCE) โดยสายการบินเอมิเรต ส์ แอร์ไลน์ส บริการ
อาหารเชา้บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ชม.) 

14.05 น. เดินทางถึ งเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
นาํท่านลงเรือเพื่อเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice) เมืองท่ีไม่มีรถวิง่เขา้ถึงได ้ นาํท่านชมเมืองเวนิส  เมืองหลวง
ของแควน้เวเนโต เมืองสุดยอดแห่งความโรแมนติก  เวนิสถูกสร้างข้ึนจากการเช่ือมเกาะเล็กๆจาํนวนมากเขา้
ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเลเอเดรียติก  เป็นเมืองท่าโบราณและเป็นเมืองท่ีใช้
คลองในการคมนาคมมากท่ีสุด  โดดเด่นดว้ยบา้นเรือนริมนํ้าและเรือกอนโดลาอนัน่าหลงใหล เมืองเวนิสไดรั้บ
ฉายาวา่ ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก (Queen of the Adriatic), เมืองแห่งสายนํ้า (City of Water), เมืองแห่งสะพาน 
(City of Bridges), และ เมืองแห่งแสงสวา่ง ( The City of Light) นาํท่านชมเมืองเวนิซ เมืองในฝันของ
นกัท่องเท่ียวหลายๆ คน นาํ ท่านชมความสวยงามของ จตุัรัสซานมาร์โค ( Piazza San Marco) ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็น
จตุัรัสท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในอิตาลี รอบๆจตุัรัสมีอาคารท่ีสาํคญัสองแห่งคือ หอระฆงั และหอนาฬิกา ผา่นชม 
วงัดูคาเล (Palazzo Ducale) หรือ วงัดอจ (Doge Palace) อนัเป็นท่ีประทบัของผูป้กครองเวนิส ซ่ึงเรียกวา่ ดอจ  
ถูกก่อสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 9 แต่ไดรั้บการตกแต่งและก่อสร้างเพิ่มเติมหลายคร้ัง รูปโฉมดา้นนอกใน
ปัจจุบนัเป็นผลงานจากศตวรรษท่ี 19 ในศิลปะแบบโกธิค ไดรั้บการตกแต่งดว้ยหินอ่อนสีชมพจูากเมืองเวโรน า 
ภายในตกแต่งดว้ยศิลปะหลายยคุสมยั แบ่งเป็นหอ้งต่างๆ มากมาย ประดบัดว้ยภาพวาดโดยศิลปินเวนิสหลาย
ราย จากนั้นนาํท่านชมและถ่ายรูปกบั มหาวหิารเซนตม์าร์ค ( Saint Mark’s Basilica) โบสถส์มยั ไบเซนไทน์ ท่ี
ประดบัประดาทั้งภายนอกและภายในดว้ยรูปป้ันชดชอ้ย โมเสคและทองคาํ รวมถึงศิลปะการออกแบบอนัโดด
เด่นจนกลายเป็นสัญลกัษณ์ของอาํนาจและความมัง่คัง่ของเวนิส และไดรั้บการขนานนามวา่ มหาวหิารทองคาํ 



 

 

อิสระใหท้่านถ่ายภาพรอบๆจตุัรัสและริมฝ่ังนํ้า หรือท่านสามารถเลือกนัง่จิบกาแฟเพื่อด่ืมดํ่าบรรยากาศสุนทรีย์
ท่ีร้านกาแฟช่ือดงัพร้อมฟังดนตรีคลาสสิก หรือชอ้ปป้ิงซ้ือของท่ีระลึก หรือสินคา้แบรนดเ์นมซ่ึงมีใหเ้ลือกซ้ือ
มากมาย เช่น HERMES, GUCCI, PRADA, CHANEL, DIOR, LOUIS VUITTON, TODS และสินคา้แบรนด์
อ่ืนๆอีกมากมาย ไดเ้วลานาํท่านกลบัข้ึนฝ่ังเมสเตร้ 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั NH LAGUNA HOTEL**** หรือเทยีบเท่า    
 
11 เม.ย. 2558  ตรีเอสเต 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองตรีเอสเต (Trieste) (ระยะทาง 152 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.10 ช.ม.) เมืองท่าแห่ง
การท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและยงัเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัตรีเอสเตและแควน้ปกครองตนเองฟรีอูลี-เวเนเซียจู
เลีย (Friuli-Venezia Giulia) ซ่ึงเป็น 1 ใน 5 แควน้ปกครองตนเองของประเทศอิตาลี เมืองตรีเอสเตตั้งอยูริ่มฝ่ัง
ทะเลเอเดรียติก นาํท่านชม เปียสซา อูนิตา ดิทาเลีย (Piazza Unita d’ Italia) จตุัรัสหลกัของเมืองตรีเอสเต โดย
บริเวณดา้นหนา้ของจตุัรัส ติดกบัทะเลเอเดรียติก ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งวา่ เป็นจตุรัสท่ีตั้งอยูติ่ดทะเลท่ีมีขนาด
ใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย นาํท่านถ่ายรูปกบั ตรีเอสเต ซิต้ี ฮอลล ์( Trieste City Hall) หรือ อาคารเทศบาลของ
เมือง (city's municipal building) ถูกสร้างข้ึนในช่วงปี 1875 โดยสถาปนิกช่ือ Giuseppe Bruni จากนั้นนาํท่าน
แวะถ่ายรูปกบั  โรงละครโอเปร่าแวร์ดิ ( Teatro Lirico Giuseppe Verdi) ซ่ึงตั้งช่ือตามนกัแต่งเพลงท่ีมีช่ือเสียง 
คือ จูเซปเป แวร์ดี (Giuseppe Verdi)  

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย นาํท่าน เขา้ชมวหิารตรีเอสเต ( Trieste Cathedral) วหิารเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนเพื่อรําลึกถึง  Saint Justus สร้างข้ึนใน
สมยัศตวรรษท่ี 6 ภายในวหิารมีการจดัแสดงเก่ียวกบัผลงานศิลปะท่ีน่าสนใจมากมาย ซ่ึงบางอยา่งลว้นแลว้แต่
มีความสาํคญัทางทางประวติัศาสตร์ของเมืองโดยเฉพาะภาพวาดโมเสคของ พระแม่มารี และSaint Justus
นอกจากน้ีแลว้ วหิารแห่งน้ียงัใชเ้ป็นหลุมฝังศพของบุคคลสาํคญัๆทางประวติัศาสตร์มากมายอีกดว้ย  

 

15.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือตรีเอสเต (Trieste) เพื่อเชคอินข้ึนเรือ Costa Mediteranea 
18.00 น. เรือออกจากท่าเทียบเรือมุ่งหนา้สู่  เมืองบารี ประเทศอิตาลี 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือ สาํราญ 
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ  



 

 

 

12 เม.ย. 2558  บารี (ประเทศอติาลี) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
อิสระใหท้่านพกัผอ่น บนเรือสาํราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นใน
คลบั เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมท่ีมีภายในเรือสาํราญมากมายไดต้ามใจชอบ  ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ี
ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสาํราญ เช่น 
Public Room : บาร์และเลาจน์, หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เนต 
Entertainment : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย
สไตล,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยนํ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 
 
 
 
 
 
13.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี  เมือง บารี  (ประเทศอิตาลี)  เมืองท่ีอยูใ่กลก้บัทะเลเอเดรียติก จนไดรั้บสมญานามวา่

“แคลิฟอร์เนียตอนใตข้องอิตาลี” เป็นเมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นการคา้ เป็นศูนยก์ลางการเดินเรือและ
ศูนยก์ลางของอาณาจกัรไบเซนไทน์ทางตอนใตข้องอิตาลี  เป็นเมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนา เน่ืองดว้ย
เซนตนิ์โคลสัมาจาริกแสวงบุญท่ีเมืองน้ี  ในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เมืองไดถู้กทาํลายดว้ยระเบิดไดนามิก  
และไดท้าํการบูรณะสร้างเมืองข้ึนใหม่ ปัจจุบนัจึงเห็นบา้นเรือนท่ีทนัสมยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก  แต่ยงัคงสามารถ
เห็นซากความเจริญในอดีตท่ียงัคงเหลือไว ้นาํท่านถ่ายรูปกบั ป้อมปราการประจาํเมือง (Fortress) ขนาดใหญ่
ของเมืองบารีท่ีสร้างข้ึนเพื่อป้องกนัการเขา้ยดึครองจากการล่าอาณานิคมในสมยัก่อน จากนั้นนาํท่านชม    
วหิารซานนิโคลสั ( Basilica di San Nicola) ซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อรําลึกถึงเซนตนิ์โคลสั   ผูอุ้ปถมัภข์องเมืองซ่ึงเป็นผู ้
ท่ีนาํความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนามาใหท้างตอนใตข้องประเทศอิตาลี  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  ถนนคนเดิน 
(Walking street) อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นชมบา้นเรือนและ สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามของเมืองบารี ซ่ึงตั้งอยูริ่ม
ชายฝ่ังทะเลเอเดรียติก หรือจะเลือกซ้ือของฝากหรือสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆมากมาย 



 

 

18.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ บารี 
19.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือ บารี เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือคอร์ฟู ประเทศกรีซ 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ  
 

13 เม.ย. 2558  คอร์ฟู (ประเทศกรีซ) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่าเรือคอร์ฟู (Corfu) ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีในนาม “เกาะมรกต” เน่ืองดว้ยความเขียวช ะอุ่มและ

สวยงามในตวัมนัเอง อนัเป่ียมไปดว้ยวฒันธรรมอนัหลากหลายและแนวชายฝ่ังท่ีสวยงามหาใดเปรียบ  นาํท่าน
เดินทางเขา้สู่เขต Paleokastritsa สู่จุดชมววิบนยอดเขาท่ีสามารถมองเห็นตวัเมืองเก่าและทะเลไอโอเน่ียน        
อนัเป็นท่ีมาของเทพนิยายกรีกของการพบกนัระหวา่ง Odysseus และ Nausica ระหวา่งทางชมวถีิชีวติของชาว
ทอ้งถ่ินโดยเฉพาะการปลูกตน้มะกอกและตน้ Cyprus ผา่นหมู่บา้นเล็กๆหลากสีสัน นาํท่านชม โบสถ ์
Monastery of the Virgin โบสถเ์ล็กๆบนยอดผาสไตลก์รีก Byzantine ท่ีมีระฆงัสองอนัแขวนอยูบ่นยอด อิสระ
ใหท้่านถ่ายภาพและเลือกซ้ือผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินท่ีทาํจากตน้มะกอก อาทิ ไมม้ะกอกแกะสลกั ครีม สบู่ช่ือดงัของ
เกาะคอร์ฟู  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ โบสถ ์Vlacheraina monastery โบสถเ์ล็กๆ  ตั้งอยูก่ลางเกาะขนาดเล็กยืน่
ออกไปในทะเล อิสระใหท้่านถ่ายภาพหรือจากเดินไปยงัโบสถก์ลางทะเล  

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านสู่  เมืองเก่าคอร์ฟู เมืองเก่าท่ีตั้งอยูบ่นเกาะคอร์ฟู ( Corfu) โดยมีพื้นท่ีเพียง 593 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่
นอกชายฝ่ังตะวนัตกของแอลเบเนีย ( Albania) และกรีซ  เมืองเก่าคอร์ฟู ไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโก
ใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี  ค.ศ.2007 นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั  ป้อม Palaio Frourio ซ่ึงมีความเก่าแก่  แมว้า่บางส่วน
จะถูกกดัเซาะจากนํ้าและลมทะเลไปบา้งแลว้ก็ตาม  ตวัป้อมไดรั้บการบูรณะมาเป็นอยา่งดี  ปัจจุบนัถูกใชเ้ป็น
สถานท่ีสาํหรับกิจกรรมหลายอยา่ง เช่น งานคอนเสิร์ตและอ่ืนๆ  นาํท่านชมอาคารบา้นเรือนแบบนีโอคลาสสิค 
ส่วนหน่ึงสร้างข้ึนจากยคุเวนิส อีกส่วนเป็นการก่อสร้างยคุหลงั  

 

18.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือเมืองคอร์ฟู 
19.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือ คอร์ฟู เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือกอเตอร์ ประเทศมอนเตเนโกร  
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ   
 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 



 

 

 

14 เม.ย. 2558   มิโคนอส (ประเทศกรีซ) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
อิสระใหท้่านพกัผอ่น บนเรือสาํราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นใน
คลบั เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมท่ีมีภายในเรือสาํราญมากมายไดต้ามใจชอบ  ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ี
ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสาํราญ เช่น 
Public Room : บาร์และเลาจน์, หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เนต 
Entertainment : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย
สไตล,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยนํ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 
 
 
 
 
 

15.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือมิโคนอส (ประเทศกรีซ) 
 นาํท่านเท่ียวชมบรรยากาศของเกาะมิโคนอส ท่ีเรียกไดว้า่ เกาะสวรรคแ์ห่งนกัท่องราตรี นาํท่านเดินทางสู่เกาะ

มิโคนอส ( Mykonos) หน่ึงในหมู่เกาะไซคลาติส ท่ีสวยงาม นาํท่านชม “SMALL VENICE” (MIKRI 
VENETIA) จุดท่ีถูกถ่ายภาพมากท่ีสุดริมทะเลอีเจ้ียน ท่ีมีบรรยากาสคลา้ยคลึงกบัเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี  
มหศัจรรยก์บั WINDMILLS หรือกงัหนักลางทะเลท่ีเรียกวา่ KATO MYLOI  ท่ีตั้งเรียงรายอยูริ่มชายฝ่ังเป็นซิม
โบลิกของภูมิปัญญาชาวบา้น เน่ืองจากเกาะน้ีมีคล่ืนลมแรงเกือบตลอดปี นาํท่านชมมิโคนอส ทาวน์ (Mykonos 
Town) หรืออีกช่ือหน่ึงวา่ โฮรา ( CHORA) ท่ีมีความงดงามประกอบดว้ยบา้นเรือนสีขาวทุกหลงัตดักบัโบสถ ์
และทอ้งฟ้าระเบียงดอกไมท่ี้รายรอบดว้ยกลุ่มเรือหลากสีสัน อนัเป็นภาพพื้นเมืองท่ีหาชมไดย้าก  
****เกาะมิโคนอส นั้นครบเคร่ืองดว้ยแสงสีเสียง สถานบนัเทิงยามคํ่าคืนผบั, บาร์ ท่ีมีอยูท่ ัว่ทั้งเกาะ**** 

 

18.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือมิโคนอส  
 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ   
 

 หากลูกคา้ท่านใดอยากอยูท่่องเท่ียวบนเกาะ สามารถใชบ้ริการรถรับ-ส่งของทางเรือได ้และ ท่าน
ตอ้งข้ึนเรือ ก่อนเวลา 23.00 น. 

23.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือ มิโคนอส เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือซานโตริน่ี ประเทศกรีซ 
 

 
 

15 เม.ย. 2558   ซานโตริน่ี (ประเทศกรีซ) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
07.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่าเรือซานโตริน่ี (Santorini) นาํท่านเดินทางสู่เกาะซานโตริน่ี โดยลงเรือเล็กเทนเดอร์โบทท่ี

ทางเรือจดัเตรียมไวใ้ห ้(เน่ืองจากเรือสาํราญมีขนาดใหญ่ตอ้งจอดกลางทะเล) ใหท้่านไดส้ัมผสัประสบการณ์
นัง่เรือเขา้สู่ท่าเทียบเรือ เกาะซานโตริน่ี เกาะในฝันของหลายคนท่ีผูค้นทัว่โลกต่างใฝ่ฝันจะไดม้าเยอืนสักคร้ัง
หน่ึง เกาะน้ีถือวา่เป็นหวัใจของเกาะทั้งหลายในกรีซ เป็นเกาะท่ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น ราชินีแห่งหมู่เกาะ    
ไซคลาติส เพราะทัว่โลกต่างช่ืนชมในทิวทศัน์ท่ีสวยงามแปลกตาของเกาะภูเขาไฟแห่งน้ี ท่ีเกิดจากการระเบิด
ของภูเขาไฟ  1450 ปีก่อนคริสตกาล จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ทางเหนือของเกาะเพื่อชม  หมู่บา้นเอีย             
(Oia Village)  ท่ีไดช่ื้อวา่สวยท่ีสุดของเกาะน้ี มีความสวยงามตามแบบฉบบัของจินตนาการถึงเกาะในกรีซ 
บา้นสีขาวและยอดโบสถท์รงโดมท่ีรายลอ้มดว้ยสีฟ้าสดจากทุกทิศไม่วา่จะเป็นทะเล ทอ้งฟ้า หรือแมแ้ต่กรอบ
ประตูหนา้ต่างสีสันสดใส เป็นศูนยก์ลางการคา้ท่ีเก่าแก่ มีคฤหาสน์หรูหราเป็นพยานถึงความมัง่คัง่ของชาวเรือ
ท่ีอาศยัอยูท่ี่น่ีลดหลัน่ไล่ระดบัตามหนา้ผาสูงชนั โบสถท์าสีขาวสะอาดตา ภายในหมู่บา้นเป็นตรอกซอกซอย
เล็กๆ ท่ีสามารถเดินชมววิหรือเลือกซ้ือสินคา้งานฝีมือมากมาย  อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง และถ่ายภาพเป็นท่ี
ระลึก นาํท่านเดินทางสู่  เมืองฟิร่า (Fira) เมืองหลวงของซานโตริน่ี  ซ่ึงออกเสียงไดอี้กอยา่งวา่  ธีรา (Thira) นาํ
ท่านสู่ตลาดสินคา้พื้นเมือง ท่ีมีสินคา้หลากหลายทั้งของท่ีระลึก ท่ีลว้นนาํมาวางจาํหน่ายใหก้บันกัท่องเท่ียว
เป็นถนนทอด ยาวริมผา สามารถมองเห็นเรือสาํราญท่ีจอดอยูก่ลางทะเลเบ้ืองล่าง อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพ
ความสวยงามของเกาะซานโตริน่ี หรือเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองท่ีมีวางจาํหน่าย แบ่งเป็นซอกซอยมากมาย 

 

13.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือซานโตริน่ี สัมผสัประสบการณ์การนัง่กระเชา้ไฟฟ้าลงจากริมผาของเกาะ 
 จากนั้นนาํท่านนัง่เรือเล็กเทนเดอร์โบท๊เพื่อกลบัสู่เรือสาํราญ  



 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

14.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือ ซานโตริน่ี เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือสปริท ประเทศโครเอเชีย 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ   
 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 
 
16 เม.ย. 2558  At Sea 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
อิสระใหท้่านพกัผอ่น บนเรือสาํราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นในคลบั 
เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมท่ีมีภายในเรือสาํราญมากมายไดต้ามใจชอบ  ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอด
ภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่าน
สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสาํราญ เช่น 
Public Room  :บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด หอ้งอินเตอร์เนต 
Entertainment  :ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย  
   สไตล ์คาสิโน ดิสโกเ้ธค หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  :สระวา่ยนํ้า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  :หอ้งสปา หอ้งสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ  

  

17 เม.ย. 2558 สปริท (ประเทศโครเอเชีย) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี  เมืองสปริท (ประเทศโครเอเชีย) 
 นาํท่านเดินเล่นใน“เมืองสปลิท (Split)” เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากซาเกรบ ซ่ึงอยูใ่นแควน้ดลัเมเชีย  อนั

เป็นตน้กาํเนิดของสุนขัพนัธ์ุดลัมาเช่ียนท่ีโด่งดงั นาํท่าน เท่ียวชมเมืองสปริท  ท่ีสร้างรายลอ้มพระราชวงัดิโอ
คลีเธ่ียน ประกอบดว้ย ศาลาวา่การเมืองสไตล์  เรเนซองค ์สร้างในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15  อาคารบา้นเรือน
เก่าแก่ต่างๆ ชมยา่น People Square ศูนยก์ลางทางธุรกิจและการบริหาร นาํท่าน เขา้ชมพระราชวงัดิโอคลีเธ่ียน  
(Diocletian Palace) องคก์ารยเูนสโก (UNESCO) ไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979 สร้างข้ึนจาก
พระประสงคข์องจกัรพรรด์ิดิโอคลีเธ่ียน แห่งโรมนั ซ่ึงตอ้งการสร้างพระราชวงัสาํหรับบั้นปลายชีวติของ
พระองค์  หลงัจากสละบลัลงัก ์ภายในพระราชวงัประกอบดว้ย วหิารจูปิเตอร์ สุสานใตดิ้นท่ีมีช่ือเสียง 
(Catacombas) และวหิารต่างๆ นาํท่านชมหอ้งโถงกลางซ่ึงมีทางเดินท่ีเช่ือมต่อสู่หอ้งอ่ืนๆ  ชมลานกวา้ง 
(Peristyle) ซ่ึงลอ้มดว้ยเสาหินแกรนิต 3 ดา้น และเช่ือมต่อดว้ยโคง้เสาท่ีตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกัอยา่งวจิิตร 
สวยงาม ชมยอดระฆงัแห่งวหิาร The Cathedral Belfry แท่นบูชาของเซนตโ์ดมินสั  และเซนตส์ตาดิอุส ซ่ึงอยู่
ภายในวหิาร  

13.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ สปริท ประเทศโครเอเชีย 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

14.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือ สปริท เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือตรีเอสเต ประเทศอิตาลี 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ  
 

หมายเหตุ ก่อนเรือกลบัเทียบท่าในคํ่าวนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ  ซ่ึงเป็นตวักาํหนดลาํดบัการนาํกระเป๋าลงจาก
เรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง  โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จาํเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก  เพราะ
เจา้หนา้ท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก  และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ  จะถูกส่งมาใหท้่านตรวจเช็ค
ก่อนทาํการชาํระในวนัรุ่งข้ึน  สาํหรับท่านท่ีตอ้งการชาํระผา่นบตัรเครดิต  ทางบริษทัเรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ี
ท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 

 
 
 



 

 

 
 
 

18 เม.ย. 2558 ตรีเอสเต – เวนิส 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
07.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ีท่าเรือตรีเอสเต (ประเทศอิตาลี) 

นาํท่านรับกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงจากเรือ พร้อมทาํการเชคเอาทจ์ากเรือ 
นาํท่านเดินทางสู่เมืองเวนิส (ระยะทาง 152 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.10 ช.ม.) นาํท่านสู่ช้อปป้ิงเอาทเ์ลต 
(Noventa di Piave Designer Outlet) อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม กวา่ 100 ร้านคา้ ไม่วา่จะเป็น 
Armani Outlet, Billabong, Blumarine, Mandarina Duck, Bourbonnais, Borsalino, Brioni, Broolsfield, 
Burberry, Ck Colletion, Jeans and Underwear, Costume National, Desigual, Elena Miro, Fendi Fornarina 
Fratelli Rossetti, Frette, Gattinoni, Geox , Guess, La Perla, Les Copains, Nike Factory, Pal Zileri, Patrizia 
Pepe, Pinko, Piquadro, Praad, Salvatore Ferragamo, Valentino, Versace, Villeroy and Boch  
 

****** อิสระใหท่้านรับประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั ****** 
 

13.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน มลัเพนซ่า (MXP) เพื่อเช็คอิน และดาํเนินการ TAX Refund ภายในสนามบิน 
15.50 น. ออกเดินทางจาก สนามบินเวนิส สู่ สนามบินดูไบ โดยเท่ียวบินท่ี EK136 (ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง) 

บริการอาหารกลางวนั เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่น บนเคร่ืองบิน 
23.35 น. เดินทางมาถึง สนามบินดูไบ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
 
 

19 เม.ย. 2558 ดูไบ - กรุงเทพมหานคร 
 

03.40 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี EK376 (ใชเ้วลาบิน 6 ชัว่โมง)  
 สายการบินมีบริการอาหาร เชา้ระหวา่งเท่ียวบิน 
13.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ประเภทห้องพกั 
 

 หอ้งพกัดา้นนอกแบบมีระเบียง (Outside Cabin with balcony) 

 
 
เตียงมีใหเ้ลือกสองแบบ แบบเตียงคู่หรือเตียงเด่ียว ตูเ้ส้ือผา้ขนาดใหญ่ หอ้งนํ้าแบบฝักบวั โทรทศัน์ โทรศพัท ์  
อินเตอร์เน็ต* มินิบาร์ * (* มีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม) เคร่ืองเป่าผม มีระเบียง ชมววิทะเล ขนาดพื้นท่ีประมาณ 18 ตารางเมตร 

 
 หอ้งพกัฝ่ังดา้นใน (Inside cabin) 

 
 
เตียงมีใหเ้ลือกสองแบบ แบบเตียงคู่หรือเตียงเดียว ตูเ้ส้ือผา้ขนาดใหญ่ หอ้งนํ้าแบบฝักบวั โทรทศัน์ โทรศพัท ์  
อินเตอร์เน็ต* มินิบาร์ * (* มีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม)  เคร่ืองเป่าผม ขนาดพื้นท่ีประมาณ 16 ตารางเมตร 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

11 วนั ล่องเรือทะเลเอเจีย้น & เอเดรียติค (Costa Mediteranea) 
 

อตัราค่าบริการ 10-19 เมษายน 2558 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่ INSIDE) ท่านละ 99,900 

อพัเกรดเป็นหอ้งพกัแบบมีระเบียง (Balcony) ท่านละ  19,000 

พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ  30,000 

เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน)   99,900 

เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  95,900 

เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  91,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคายนืยนัไดก้ต่็อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

90,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง  
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 13 ตุลาคม 2557) ** 

 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได้  
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  

 

โปรแกรมท่องเท่ียวล่องเรือสาํราญ (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินเอมิเรสต ์แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ,  
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ,  
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 
 
 
 



 

 

 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้อิตาลี 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 2 ยโูร / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8 วนั เท่ากบั 16 ยโูร) 
 ค่าบริการเรือ (Service Fee) ท่านละ 8 ยโูร / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8 วนั เท่ากบั 64 ยโูร) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์-แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การชาํระเงิน งวดท่ี 1 : สาํรองท่ีนัง่จ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดท่ี 2 : ชาํระส่วนท่ีเหลือ 45 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลิก 

* 60 วนัก่อนเดินทาง หกัมดัจาํ  
* ภายใน 60 วนัก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายตามจริง 
 

หมายเหตุ :  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ให ้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 การท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้าํการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธวซ่ีาและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระ มาแลว้  หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ  

 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวซ่ีา และไม่คืนทุกกรณี 
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะ ไม่รับผดิชอบ หาก

ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคธรรมดา  
 
ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป -กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ  

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด  ซ่ึงทางบริษทัฯ  ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้  
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง  ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้  ผูเ้ดินทางตอ้งรอ  Refund ตามระบบของสาย



 

 

การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 
 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยนืยนัวา่

ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได้ 

 เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด  
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได้ 
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน  คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของ
สายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได้ ตอ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตราฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระรับผดิชอบค่าใชจ่้ายนํ้าหนกัส่วนเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้าหนกักระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงันั้นจึงไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) ซ่ึงอยูใ่นความความ
รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์ โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยใน



 

 

กรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการ
บินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามนํ้าหนกักระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่
ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชย
ค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นประเทศอติาล ี
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 10-15 วนัทาํการ) 

สถานฑตูไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 
เพื่อขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 2 น้ิว 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพื้นสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใชไ้ม่ได)้  

หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถานฑตูมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าท่ีเคยได)้  
3. สาํเนาบตัรประชาชน  
4. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สาํเนาใบมรณะบตัร  
8. สูติบตัร (กรณีเดก็ตํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเดก็อายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว  
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้น และให้

ระบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้น และให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑตูและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 



 

 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่กาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ สาํเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของ บญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- สาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่ตํ่ากวา่ 100,000 บาทต่อ

การรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและสาํเนา 7 วนัก่อนยืน่วซ่ีา) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไป
เป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาํเนาสมุด
บญัชี 

 

- บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํ ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของ บญัชีฝากประจาํ (Fixed account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ตํ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุ

ช่ือผูถ้กูรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น , ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน  เพื่อแสดงสถานะ และความสมัพนัธ์วา่

เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 



 

 

 

แบบฟอร์มการส ารองทีน่ั่ง  
11 วนั ล่องเรือทะเลเอเจีย้น & เอเดรียติค (Costa Mediteranea)  
เวนิส – ตรีเอสเต - บารี – คอร์ฟู – มิโคนอส – ซานโตริน่ี – สปริท – เวนิส – ช้อปป้ิงเอาท์เลต 

ราคาทวัร์ 99,900 บาท    9-19 เมษายน 2558  (กรุ๊ปเดยีวเท่าน้ัน) 
 

ลาํดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ ห้องพกั 
(INSIDE/ 

BALCONY) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการยืน่ 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
(หลงัวนัท่ี 14 พ.ย. 2556) 

       

       

       

       

       

       

หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัวา่ เป็นการทาํวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้ 
(รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าด้วยนะค่ะ เน่ืองจากต้องกรอกข้อมูลในการยืน่วซ่ีา)  

 

ช่ือผู้ส ารองทีน่ั่ง............................................................... เอเย่นต์........................................................................ 
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อเีมล์............................................................ 
โทรศัพท์มอืถือ.......................................................... 

 


