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 จ่ายราคาเดียวรวมทุกอย่างแล้ว ไม่มีเรียกเก็บเพิ่มเติม ไม่มีหมกเม็ด  

 โปรแกรมดี จัดอย่างลงตัว คุ้มมาก รวมทัวร์พาเที่ยว (ตามรายการ) 

 เที่ยวแบบสะดวกมากมาย ไม่ต้องรือ้ จัด และขนย้ายกระเป๋าเดนิทาง 

 เรือส าราญหรู ระดับ 5 ดาว ล าใหม่ล่าสุด MSC PREZIOSA เร่ิมให้บริการครัง้แรกเม่ือปี ค.ศ. 2013 มี
ขนาดระวางเรือ 139,400 ตัน และจุผู้โดยสารได้กว่า 3,502 คน (สนุกสนานกับกิจกรรมต่าง ๆ , DUTY 
FREE, CASINO, SPA, FITNESS CENTER และ CLUB HOUSE บนเรือ) 
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วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 59 
 สนามบนิสุวรรณภูมิ – กรุงอิสตันบูล  
 

20.30 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเข้าท่ี 9 หรือ 10 
เคาน์เตอร์เชคอิน T เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ พร้อมคอย
อ านวยความสะดวกในการเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน 

23.30 น.  เหินฟ้าสู่กรุงอิสตนับลู ประเทศตรุกี โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK69 

เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายผ่าน จอทีวีส่วนตวัทกุท่ีนัง่ และสายการบินฯมีบริการ อาหารค ่า 
ระหว่างเท่ียวบินสู่ มหานครดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

วันอาทติย์ที่ 24 เมษายน 59 
 กรุงอิสตันบูล – กรุงโรม ประเทศอิตาลี + CITY TOUR    (B / L / D)  
 

05.35 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล แวะเปล่ียนเคร่ือง เที่ยวบิน TK1861 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอด
ภาษีภายในสนามบิน ซึง่มีสินค้าให้เลือกซือ้มากมาย 

08.15 น.  เหินฟ้าสู่สนามฟมูิชิโน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ บริการอาหารเช้าบนเคร่ืองบิน  
10.00 น. เดินทางถึงกรุงโรม ประเทศอิตาลี น าท่านผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านสู่นครรัฐวาติกนั ซึง่เป็นรัฐอิสระและศนูย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก น าท่าน
ชมความอลงัการของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ เป็นสิ่งก่อสร้างท่ีใหญ่ และส าคญัท่ีสดุในนครรัฐ
วาติกนัสร้างทบัวิหารเดิมท่ีช่ือเดียวกนั โดมของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สงูโดดเด่น 
สามารถเห็นได้แต่ไกลในตวัเมืองโรม วดันีต้ัง้อยู่ในเนือ้ท่ีประมาณ 2.3 เฮกตาร์ สามารถจคุนได้กว่า  
60,000 คน เป็นสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสดุท่ีหนึง่ของคริสตชนนิกายโรมนัคาทอริกท่ีตัง้วดัเช่ือกนัว่าเป็นท่ี 
ฝังร่างของนกับญุปีเตอร์ ซึง่เป็นหนึ่งในสาวกสิบสององค์ของพระเยซ ูนกับญุปีเตอร์เดิมเป็นบาทหลวง
องค์แรกของอันติโอก ต่อมาก็ได้สถาปนาขึน้เป็นพระสันตะปาปาองค์แรกของโรมเพราะนิกาย
โรมันคาทอลิกเช่ือกันว่าร่างของนักบุญปีเตอร์ ถูกฝังไว้ท่ี น่ี  จึงเป็นประเพณีกันต่อมาว่าพระ
สนัตะปาปาหลายองค์ก็ฝังไว้ท่ีวดันี ้ตวัมหาวิหารปัจจบุนัเร่ิมสร้างเม่ือปีวนัท่ี 18 เมษายน ค.ศ. 1506 
บนวดัแบบคอนแสตนติน และเสร็จเม่ือปี ค.ศ. 1626 แต่เดิมนัน้มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์มิได้เป็นสถานท่ี
พ านกัประจ าต าแหน่งของพระสนัตะปาปาเช่นปัจจบุนันี ้(สถานท่ีประจ าต าแหน่งของสนัตะปาปาเดิม
อยู่ท่ีมหาวิหารเซ็นต์จอห์น แลเตอร์รัน) ถึงกระนัน้ก็ยงัถือกนัว่าเป็นวดัส าคญัวดัหนึง่ เพราะวดันีต้ัง้อยู่
ในตวันครรัฐวาติกนัเอง และมีเนือ้ท่ีมาก การท าพิธีต่างๆท่ีเก่ียวกับพระสนัตะปาปาก็จะมาท ากนัท่ีน่ี 
นอกจากนัน้ก็ยงัมีบลัลงัก์ บิชอปปีเตอร์ (Cathedra Petri) ซึง่เช่ือกนัว่าเป็นบลัลงัก์ของนกับญุปีเตอร์
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เองเม่ือด ารงต าแหน่งเป็นสนัตะปาปาท่ีน่ี แต่ปัจจบุนันีเ้ก้าอีนี้ไ้ม่ได้ใช้เป็นบลัลงัก์บิชอปอึกแล้ว แต่ยงั
เก็บไว้ไต้ฐานแท่นบชูาท่ีออกแบบโดยจานลอร์เรนโซ เบร์นินิ 

15.00น. น าท่านสู่ท่าเทียบเรือเมืองซวิิทตาแวคเซีย พร้อมน าท่านเชคอินลงเรือ MSC PREZIOSA ขนาด
ระวางเรือ 139,400 ตนั มีทัง้หมด 18 ชัน้ จดุผู้ โดยสารได้ 3,502 ท่าน ลงทะเลครัง้แรกเม่ือปีค.ศ. 
2013 ซึง่เป็นเรือขนาดใหญ่สญัชาติอิตาลี มีห้องพกัทัง้หมด 1,751 ห้อง, 7 ห้องอาหาร, 12 บาร์, 12 
จากชุซ่ี, 4 สระว่ายน า้ และ สวนน า้ เป็นต้น (ส าหรับกระเป๋าใบใหญ่ ทางเจ้าหน้าท่ีของทางเรือจะ
น ามาส่งท่ีห้องพกัของท่านภายในวนัเดียวกนัซึง่อาจจะล่าช้า ฉะนัน้เพื่อความสะดวกกรุณาจดัเตรียม
สมัภาระท่ีจ าเป็นส่วนตวั 1 ใบ ถือติดตวัขึน้ไปบนเรือ) ท่านจะได้ห้องพกัแบบ Ocean View Balcony 
(ห้องมีระเบียง) น าท่านชมส่วนต่าง ๆ บนเรือ และอิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

18.30น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (FINE DINING รอบ 18.30 น.) ทกุวนัหลงัมือ้อาหาร
ท่านจะได้ชมการแสดงตามรายการของทางเรือ หรือสนกุสนานกบัการเส่ียงโชคในคาสิโน ดิสโก้เธค 
และโชว์ต่าง ๆ มากมาย 

18.00น. เรือล่องออกจากเมืองซวิิทตาแวคเซียเพื่อเดนิทางสู่ท่าเรือเมืองปาร์แลโม่ประเทศอิตาลี 
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 59 
 เมืองปาร์แลโม่ ประเทศอิตาลี + CITY TOUR                      (B / L / D) 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า และ เที่ยง แบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 
หลงัรับประทานอาหาร ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้องกิจกรรมต่างๆภายในเรือส าราญ ไม่ว่าจะ
เป็นห้องสปา, ซาวน่าห้องอาหาร, ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสนัทนาการ
อ่ืน ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือส าราญหรูตามอัธยาศัย กิจกรรมความบันเทิงอัน
หลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือส าราญ เช่น 
  ห้องอาหารซึ่งเปิดให้บริการหลากหลายห้องอาหาร ไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารสไตล์อิตา

เลียนหรือห้องอาหารบฟุเฟ่ต์นานาชาติ 
  ชมโชว์พิเศษท่ีทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซ า้กันตลอดการเดินทาง) หรือจะเลือกนั่งเล่นใน

คลบั, เลาจน์, และบาร์ต่าง ๆ หลากหลายสไตล์ 
  ผ่อนคลายอารมณ์กับ ห้องสปา Spa, Fitness Center, Gym (บางรายการอาจมี

ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม) 
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09.00 น. เรือเทยีบท่า ณ เมืองปาร์แลโม่ (เกาะซซิลีิ ประเทศอิตาลี)  
เมืองหลวงของแคว้นปกครองตนเองซิซิลี  ซึ่งเป็นเกาะใหญ่ปลายรองเท้าบู๊ ตของอิตาลี มีประวัติ
ต่อเน่ืองยาวนานกว่า 4,000 ปี เป็นจดุยทุธศาสตร์ส าคญัแห่งหนึ่งของยโุรปจึงตกเป็นเป้าหมายของ
การยึดครองจากชนชาติท่ีมีอ านาจเข้มแข็งในช่วงเวลาต่างๆเร่ิมตัง้แต่กรีก โรมัน คาร์เทธ อาหรับ 
นอร์มัง เยอรมัน ฝร่ังเศส และสเปน แต่ละชาติผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันเข้ามาปกครองดินแดนนี ้
ขณะเดียวกนัก็ได้น าเอา ศิลปะวฒันธรรมของตนเข้ามาด้วยเกาะนีจ้งึมีสถาปัตยกรรมและวฒันธรรม
ท่ีหลากหลายผสมผสานกนัหากแต่ลงตวั นอกจากนีย้งัอดุมไปด้วยความงามทางธรรมชาติ  ของทัง้
ชายหาด ทะเล และภูเขาไฟ ด้วยความท่ีอยู่ห่างไกลออกมาจะสามารถสัมผสัได้ถึงความเป็นอิตา
เลียนดัง้เดิม อย่างท่ีหาไม่พบอีกแล้วตามเมืองใหญ่ในอิตาลีภาคพืน้ทวีป น าท่าน เข้าชมมหาวิหาร
มอนเรอาเล (Monreale Duomo)     ท่ีได้รับการยก
ย่องว่าเป็นสดุยอดสถาปัตยกรรมไบเซนไทน์แห่งหนึ่ง
ของโลก สร้างขึน้โดยกษัตริย์วิลเล่ียมท่ี 2 ผู้ปกครอง
ดินแดนซิซลีิ ในช่วงปี ค.ศ. 1060 ภายในวิหารท่านจะ
ได้พบกบัความอลงัการของโมเสกทอง ซึง่ว่ากันว่าใช้
ทองในการประดับประดาทัง้หมด 2,200 กก.เลย
ทีเดียว นับเป็นโบสถ์โมเสกท่ีใหญ่อันดับ 2 ของโลก  รองจากโบสถ์เซนต์โซเฟียท่ีตุรกี และท่ีน่า
อศัจรรย์คือ โมเสกท่ีเห็นทัง้หมดนีใ้ช้เวลาสร้างแค่ 8 ปีเท่านัน้ หลงัจากนัน้น าท่านแวะชม Palazzo 
dei Normanni อดีตราชวงัของกษัตริย์นอร์แมน ปัจจบุนัใช้เป็นสภาท้องถ่ินประจ าเมือง น าท่านแวะ
ชม Cappella Palatina โบสถ์ส่วนพระองค์ของกษัตริย์โรเจอร์ท่ี 2 พระราชาซึ่งเคยได้ช่ือว่ามีฐานะ
ล ่าซ าท่ีสุดในยุโรป โดยโบสถ์นีย้งัถือเป็นต้นแบบของวิหาร Monreale ท่ีสร้างขึน้ในอีก 40 ปีให้หลงั
ด้วย หลังคาโดมประดับด้วยโมเสกทองรูปพระเยซูและเทวดาทัง้แปด น าท่านชม น า้พุ Fontana 
della Vergogna น า้พแุกะสลกัสไตล์ไฮเรเนอซองส์ซึ่งสัง่ท าจากเมืองฟลอเรนซ์ หลงัจากนัน้แวะชม 
โบสถ์   La Matorana โบสถ์สไตล์ไบเซนไทน์ประดับประดาด้วยโมเสกทอง แต่บริเวณทางเข้าเป็น
สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และแวะชม โบสถ์ San Cataldo โบสถ์ซึ่งสร้างขึน้ในสมัยปี ค.ศ. 1160 
แต่การก่อสร้างก็ต้องหยดุชะงกัลงเม่ือผู้ลงทนุทรัพย์  เสียชีวิตลง จึงมีสภาพเปลือยเปล่าดคูลาสสิก
ไปอีกแบบตามสไตล์โบสถ์ท้องถ่ิน 

13.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเทียบเรือเมืองปาร์แลโม่ ประเทศอิตาลี 
 รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 

 หลงัรับประทานอาหาร อิสระตามอธัยาศยั 
18.30น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (FINE DINING รอบ 18.30 น.) ทกุวนัหลงัมือ้อาหาร

ท่านจะได้ชมการแสดงตามรายการของทางเรือ หรือสนกุกบัดิสโก้เธค และโชว์ต่าง ๆ มากมาย 
15.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือเมืองปาร์แลโม่ เพื่อเดนิทางสู่ท่าเรือเมืองวัลเลตต้า ประเทศมอลต้า 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B5
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วันอังคารที่ 26 เมษายน 59 
 เมืองวัลเลตต้า ประเทศมอลต้า + CITY TOUR                        (B / L / D) 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า และ เที่ยง แบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 
08.00 น. เรือเทียบท่า ณ เมืองวัลเลตต้า ประเทศมอลต้า 

เมืองวลัเลตตา ประเทศมอลต้า  เป็นเกาะขนาดเล็กสองเกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีเมืองหลวงช่ือ
เมืองวลัเลตตา (Valletta) ท่ีตัง้อยู่ทางตอนใต้ของยโุรปถดัลงมาจากตอนใต้ของประเทศอิตาลี นบัเป็น
ประเทศท่ีมีประวตัิศาสตร์อนัยาวนานแห่งหนึ่งในยโุรป มีผู้มาครอบครองและถกูแย่งชิงนบัครัง้ไม่ถ้วน
ในอดีต น าท่านชมเมืองหลวงของสาธารณรัฐมอลต้า ซึง่ได้ตัง้ช่ือเมืองตามช่ือของ JEAN PARISOT 
DE LA VALLETTA ผู้ซึง่สามารถป้องกันการรุกรานเกาะมอลต้า จากออตโตมานในปี 1565 เมืองวลั
เลตตาได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก
องค์การยูเนสโก้ในปี 1980  น าท่านชมและ
สัมผัสบรรยากาศบริเวณอ่าว Grand Harbor  
จัดได้ว่าเป็นท่าเรือธรรมชาติบนเกาะมอลต้า 
เป็นท่าเรือท่ีสร้างและ   ใช้งานมาตัง้แต่สมัย
โบราณ มีอู่ต่อเรือ โรงเก็บสินค้า และป้อม
ปราการขนาดใหญ่มากมาย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพบริเวณท่าเรือ Grand Harbor ซึง่เรียกได้ว่าเป็น
จดุชมวิวท่ีสวยและขึน้ช่ือแห่งหนึง่ของมอลต้า ได้เวลา  น าท่านชม สวนบารัคคา (Barracca Garden) 
สวนสวยท่ีครัง้หนึ่งเคยเป็นสถานท่ีส่วนบุคคล แต่ภายหลังได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมในปี 1824 
ภายในสวนประกอบไปด้วย Upper Barracca และ Lower Barracca   ในส่วน Upper นัน้ได้สร้างขึน้
ในปี 1661 โดยอศัวินชาวอิตาเลียน จากบริเวณสวนจะเห็นวิวของอ่าวแกรนด์ฮาร์เบอร์ได้ชดัเจน น า
ท่านชม ย่านถนนรีพบัลิก (Republic Street) และถนนพอ่ค้า (Merchant’s Street) ถนนสายหลกัสอง
สาย เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าของฝาก ของท่ีระลกึตามอธัยาศยั 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลงัจากนัน้น าท่านแวะชม ชมวิหารเซนต์จอห์น (St. John’s Cathedral) สร้างโดยอศัวิน เซนต์จอห์น
เพ่ือมอบเป็นเกียรติแก่ผู้ อุปถัมภ์เหล่าอัศวินทัง้หลาย ความพิเศษของวิหารแห่งนีคื้อการ ออกแบบ
ตกแต่งโดยสถาปนิกและศิลปินชาวมอลต้าในช่วงศตวรรษท่ี 16 จากนัน้  ชม AUBERGE DE 
CASTILLE อาคารท่ีมีความสง่างามและใหญ่โตท่ีสดุแห่งหนึง่ ในเมืองวลัเลตตา ตัง้อยู่บนจดุท่ีสงูท่ีสดุ
ของคาบสมทุรซึง่ถกูออกแบบให้เป็นสถานท่ีหรูหราท่ีสดุ ปัจจบุนัใช้เป็นท่ีพ านกัของนายกรัฐมนตรีของ
ประเทศสาธารณรัฐมอลต้า สร้างขึน้ครัง้แรกในปี 1574 โดยสถาปนิกชาวมอลต้าช่ือ GIROLAMO 
CASSAR และมีการสร้างบรูณะใหม่อีกครัง้ในปี 1741 

15.30 น.  น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเทียบเรือวลัเลตต้า ประเทศมอนต้า 
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18.30 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (FINE DINING รอบ 18.30 น.) ทกุวนัหลงัมือ้อาหาร
ท่านจะได้ชมการแสดงตามรายการของทางเรือ หรือสนกุกบัดิสโก้เธค และโชว์ต่าง ๆ มากมาย 

17.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือเมืองวัลเลตต้า เพื่อเดนิทางสู่ท่าเรือวาเลนเซีย ประเทศสเปน 
 

วันพุธที่ 27 เมษายน 59 
 CRUISING ล่องน่านน า้สากล                                     (B / L / D) 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 
หลงัรับประทานอาหาร อิสระตามอธัยาศยั ร่วมเลน่กิจกรรมต่าง ๆ มากมาย บนเรือท่านจะได้พบกบั
ความบนัเทิงท่ีหลากหลายรูปแบบอาทิเช่น การออกก าลงักายรับอรุณในตอนเช้าหรือ SUNDANCE 
จ๊อกกิง้บนดาดฟ้าของเรือ ฟิตหุ่นท่ีห้อง FITNESS CENTER และผ่อนคลายไปการบริการเสริมท่ี 
SAMSARA SPA เต็มอิ่มกบัอาหารสไตล์ยโุรปและอาหารนานาชาติ 5 มือ้ต่อวนั ชมการแสดงอนั
อลงัการหลงัมืออาหารทกุคืน หรือช้อปปิง้สินค้าท่ีระลกึ และแบรนด์ดงั รวมไปถึงการร่ืนเริงกบัการร้อง
เพลง และเต้นร า หรือเส่ียงดวงกบั CASINO และตบท้ายด้วยการวาดลีลาแดนซ์กระจายท่ีผบั 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 

 หลงัรับประทานอาหาร อิสระตามอธัยาศยั 
18.30 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (FINE DINING รอบ 18.30 น.) ทกุวนัหลงัมือ้อาหาร

ท่านจะได้ชมการแสดงตามรายการของทางเรือ หรือสนกุสนานกบัการเส่ียงโชคในคาสิโน ดิสโก้เธค 
และโชว์ต่าง ๆ มากมาย 
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วันพฤหสับดีที่ 28 เมษายน 59 
 วาเลนเซีย ประเทศสเปน + CITY TOUR                         (B / L / D) 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 

09.00 น. เรือเทียบท่า ณ วาเลนเซีย ประเทศสเปน 
หลังรับประทานอาหาร น าท่านเย่ียมชม เมืองวาเลนเซีย เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับท่ี 3 ของ
ประเทศสเปน หนึ่งในเมืองมรดกโลกของประเทศสเปน และยงัเป็นท่ีตัง้ของสโมสรฟตุบอลท่ีมีช่ือเสียง
คือ สโมสรฟตุบอลบาเลนเซีย หรือท่ีรู้จกักนัในนาม ไอ้ค้างคาว ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา เมืองบา
เลนเซียได้กลายเป็นศูนย์กลางทางประวตัิศาสตร์, อุตสาหกรรม, วฒันธรรม, และการท่องเท่ียวท่ีมี
ความส าคัญมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศสเปน  น าท่านแวะชมหอคอยเซอรานอซ (Tower of 
Seranos) หนึ่งในสิบสองประตูของก าแพงเมืองโบราณเมืองบาเลนเซีย ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงสอง
ประตเูท่านัน้ เป็นหนึง่ในอนสุรณ์สถานท่ีได้รับการอนรัุกษ์เอาไว้ดีท่ีสดุ และยงัเป็นเส้นแบ่งระหว่างเขต
เมื อ ง เก่ าและ เมื อ งใหม่  จากนั น้ น าท่ าน เข้ าชม มหาวิ ห ารซาน ต้ าม า เรีย  (Santa Maria 
Cathedral)  มหาวิหารท่ีตัง้อยู่บริเวณใจกลางจตุรัส
มาเรียในเมืองเก่าท่ีถูกรายล้อมไปด้วยเหล่าอาคาร
ส าคัญๆมากมาย สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1238 เป็นสไตล์
ผสมผสานระหว่าง โรมาเนสก์, เรอเนอซองส์, นีโอ
คลาสสิก, และบาร็อคเข้าด้วยกนั ด้านในตวัวิหารจะมี
รูปวาดบอกเล่าเร่ืองราวของพระเยซู  ซึ่งวาดขึน้โดย
ศิลปินช่ือดงัจากกรุงวาติกนั ฟรานเชสโก้ โกย่า นอกจากนี ้แก้วน า้ท่ีพระเยซูใช้ใน   The Last Supper 
ก็ถูกเก็บไว้ในมหาวิหารนีด้้วย (***ห้องเก็บแก้วน ้ำจะเปิดให้เข้ำชมแค่ช่วง 10.30 น. เท่ำนั้น***)     
ส่วนด้านข้างวิหารจะเป็น เอล มิกูเลต (El Miguelete) หอระฆังท่ีถูกสร้างขึน้ในปีค.ศ. 1381 ติดกัน
เป็นโบสถ์แม่พระ นกับญุอปุถมัถ์ประจ าเมือง ตลอดสองข้างทางมี  ภตัตาคาร , บาร์, ร้านกาแฟ  และ
ร้านขายของท่ีระลึกมากมาย กลางจตุรัสจะมีน า้พุผู้ หญิง 8 คน และรูปปัน้ผู้ ชายอยู่ตรงกลาง ซึ่ง
หมายถึงคลองทัง้ 8 และแม่น า้ 1 สายซึง่อยู่รายล้อมเมืองนีน้ัน่เอง อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอธัยาศยั 

บ่าย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
14.30 น. หลงัรับประทานอาหารเสร็จน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าวาเลนเซีย ประเทศสเปน 

18.30 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (FINE DINING รอบ 18.30 น.) ทกุวนัหลงัมือ้อาหาร
ท่านจะได้ชมการแสดงตามรายการของทางเรือ หรือสนกุกบัดิสโก้เธค และโชว์ต่าง ๆ มากมาย 

16.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือวาเลนเซีย เพื่อเดนิทางสู่ท่าเรือเมืองมาร์กเซย์ ประเทศฝร่ังเศส 
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วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 59 
 เมืองมาร์กเซย์ ประเทศฝร่ังเศส + CITY TOUR                      (B / L / D) 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า และ เที่ยง แบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 
หลงัรับประทานอาหาร ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้องกิจกรรมต่างๆภายในเรือส าราญ ไม่
ว่าจะเป็นห้องสปา, ซาวน่าห้องอาหาร, ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วน
สนัทนาการอ่ืน ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั กิจกรรมความ
บนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือส าราญ 

13.00 น. เรือเทียบท่า ณ เมืองมาร์กเซย์ (MARSEILLE) 

ประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองท่าท่ีเก่าแก่ท่ีใหญ่เป็น
อนัดบัสองอยู่ทางตอนใต้ริมฝ่ังริเวียร่าของฝร่ังเศส 
และยงัเป็นเมืองท่ีมีอากาศบริสทุธ์ิ เหมาะส าหรับ
การท่องเท่ียวพกัผ่อนตากอากาศ ท่ียงัคงได้รับการ
อนรัุกษ์วฒันธรรม และศิลปะไว้เป็นอย่างดี น าท่าน
เดินทางสู่ เมืองเอ็กซ์อองโพรวองซ์ (AIX-EN-
PROVENCE) บ้านเกิดของจิตกรเอกของโลก PAUL 

CEZANNE เมืองนีอ้ดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของ
แคว้นโพรวองซ์เป็นเมืองเก่าตัง้แต่สมยัโรมนัรุ่งเรือง
มากในสมยัศตวรรษท่ี 15 เพราะเป็นศนูย์กลาง
ทางด้านการศกึษาศิลปะ และวิทยาการ ในศตวรรษ
ท่ี 17 – 18 มีการปรับปรุงเมืองอาคารต่าง ๆให้สวยงามขึน้ ปัจจบุนัเป็นเมืองท่องเท่ียว งดงามด้วย
น า้พ ุอาคารบ้านเรือนแบบบาโรกท่ีหรูหรา ถือเป็นเมืองสวยท่ีสดุเมืองหนึง่ของฝร่ังเศส น าท่านสู่  ย่าน
เมืองเก่า VIEILLE VILLE ชม ย่านกูร์ มิราโบ (COURS MIRABEAU) เมืองแห่งน า้พ ุ ถนนสาย
ส าคญัท่ีสดุของเมือง สองฝากถนนปลกูต้นไม้โมรีนตลอดทาง มีน า้พปุระดบัถนนเป็นระยะ ๆ เช่น 
THE GRATE FOUNTAIN  (1860) , FOUNTAIN OF 9 CANNONS (1691) จดุดงึดดูนกัท่องเท่ียว 
คือร้านกาแฟดงั และบรรยากาศรอบด้าน แวะจิบกาแฟท่ีคาเฟ่บนทางเท้าริมถนนเก๋ ๆ อาทิเช่น LE 
GRILLON, LES DEUX GARCONS (ร้านโปรดของ PAUL CEZANNE), LA BELLA EPOQUE และ  
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LA CAFE DU COURS และเดินตามร้านค้าท่ีส่วนมากเป็นฉากของภาพวาดยคุอิมเพรสชัน่นิสท์ 
อิสระให้ท่านเดินเล่นในเมืองตามอธัยาศยั  

น าท่านเข้าชม วิหารนอร์ทเทอดาม เดอ ลา การด์   (BASILIQUE NOTRE DAME DE LA 
GARDE) โบสถ์ประจ าเมืองขนาดใหญ่ท่ีตัง้อยู่บนจดุท่ีสงูท่ีสดุของเมือง ซึง่จดุนีท้่านจะได้เพลิดเพลิน
กับภาพทะเลเมดิเตอ์เรเนียน และตัวเมืองมาร์เซย์ท่ีทอดยาวสุดลูกหูลูกตา เน่ืองจากโบสถ์แห่งนี ้
สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล ในอดีตชาวประมงจึงนิยมน าเรือของตนมาเจิม และรับพรท่ีโบสถ์นี ้
นอกจากนีท้่านยงัสามารถชมแบบจ าลองของ
เรือท่ีแขวนเรียงรายอยู่ตามผนงั จากนัน้เข้าชม 
ABBAYE ST. VICTOR และภายในห้องใต้
ดิน และน าท่านสู่ ย่านท่าเรือเก่าของเมือง
มาร์เซย์ (DU VIEUX PORT)   อิสระให้ท่าน
เดินเล่นชมวิว อิ่มอกอิ่มใจไปกบับรรยากาศริม
ฝ่ังริเวียร่าท่ีสวยงาม ซึมซบับรรยากาศเมืองท่าเก่า และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ณ ตลาดริมท่าเรือบน
ถนน CANEBIERE ถนนสายช้อปปิง้ท่ีรวบรวมสินค้าชัน้น า รวมถึงของท่ีระลกึไว้มากมาย 

18.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเทียบเรือเมืองมาร์กเซย์ ประเทศฝร่ังเศส 
18.30 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (FINE DINING รอบ 18.30 น.) ทกุวนัหลงัมือ้อาหาร

ท่านจะได้ชมการแสดงตามรายการของทางเรือ หรือสนกุกบัดิสโก้เธค และโชว์ต่าง ๆ มากมาย 
20.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือเมืองมาร์กเซย์ เพื่อเดนิทางสู่ท่าเรือเจนัว ประเทศอิตาล ี
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วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 59 
 เมืองเจนัว ประเทศอิตาลี + CITY TOUR                        (B / L / D) 
เช้า    รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 

09.00 น. เรือเทียบท่า ณ เมืองเจนัว ประเทศอิตาล ี

หลงัรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่อนุสาวรีย์ของคริสโตเฟอร์ โคลมับสั นกัเดินเรือช่ือดัง
ก้องโลก และเป็นชาวยุโรป  คนแรกท่ีค้นพบทวีปอเมริกา ซึ่งถือก าเนิด ณ เมืองเจนัวแห่งนี  ้น า
ท่านชมบริเวณอ่าวเจนัว อันเป็นท่าเทียบเรือส าราญ เรือยอชท์หรู เรือใบสีขาวละลานตา และ
ยังคงมีเรือโบราณจ าลองขนาดยักษ์ สลักเสลาด้วยรูปปัน้อันวิจิตรคล้ายย า้เตือนให้ระลึกถึง
ความส าเร็จอนัยิ่งใหญ่ของชาวเมืองเจนวัคนนี ้น าชมประภาคาร Lanterna สงูตระหง่าน ท่ีสร้าง
มาตัง้แต่ปี ค.ศ.1543 เป็นฉากหลงั 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเข้าชม โบสถ์ประจ าเมือง หรือ ดูโอโม่ (Genoa Duomo) ท่ีสร้างขึน้ในแบบโรมันเนสค์และ

โกธิคสมยัศตวรรษท่ี 12-14 และน า้พกุลางเมือง 
จากนัน้น าท่านเย่ียมชมและช้อปปิ้งท่ี เปียซซ่า 
เฟ ร์รา ร่ี ซึ่ งสถาน ท่ีแห่ งนี เ้คยเป็นบ ริเวณ ท่ี
โคลมับสัเคยอาศยัอยู่เม่ือครัง้ตอนเด็กๆ จากนัน้ 
อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าแบรนด์เนม Louis 
Vuitton, GUCCI และของท่ีระลกึตามอธัยาศยั  

16.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเทียบเรือเมืองเจนวั ประเทศอิตาลี 
18.30 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (FINE DINING รอบ 18.30 น.) ทกุวนัหลงัมือ้อาหาร

ท่านจะได้ชมการแสดงตามรายการของทางเรือ หรือสนกุกบัดิสโก้เธค และโชว์ต่าง ๆ มากมาย 
18.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือเจนัว เพื่อเดนิทางสู่ท่าเรือเมืองซวิิทตาแวคเซีย ประเทศอิตาลี 
หมายเหต ุ      ก่อนเรือกลบัเทียบท่าในค ่าวนันีท้่านจะได้รับป้ายผกูกระเป๋าสีตา่งๆ  ซึ่งเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลงจาก

เรือ ท่านจะต้องจดักระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก 
เพราะเจ้าหน้าท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตัง้แตก่ลางดกึ  และบญัชีคา่ใช้จ่ายตา่งๆ จะถกูส่งมา
ให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัรุ่งขึน้ ส าหรับท่านท่ีต้องการช าระผ่านบตัรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จ
คา่ใช้จา่ยผา่นบตัรเครดติท่ีท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวนัท่ีทา่นเช็คอินโดยอตัโนมตัิ 
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วันอาทติย์ที่ 01 พฤษภาคม 59 
 กรุงโรม – กรุงเทพฯ                                             (B / L / D) 
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 

07.00 น. เรือเทียบท่า ณ เมืองซวิิทตาแวคเซีย ประเทศอิตาล ี

หลงัรับประทานอาหาร น าท่านรับกระเป๋าสมัภาระท่ี พร้อมท าการเชคเอาท์จากเรือ 
 น าท่านชม กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงอนัยิ่งใหญ่ของจกัรวรรดิโรมนัซึง่มีอายเุก่าแก่กว่า 2,000 ปี น า

ท่านแวะถ่ายรูปกับ โคลอสเซียม (COLOSSEUM) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ได้รับการขนาน
นามว่าเป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่เร่ิมสร้างขึน้ในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซียนแห่งอาราจักร
โรมนัและสร้างเสร็จในสมยัจกัรพรรดิติตสั (Titus) สามารถจคุนกว่า 50,000 คน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 

 
(โปรดระวังกระเป๋าเงนิและสิ่งของมีค่าด้วย เพราะที่แห่งนีเ้ป็นแหล่งชุกชุมของมิจฉาชีพ) 
หลงัรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่ THE PANTHEON (แพนธีออน)  สิ่งก่อสร้างอย่างเดียวท่ี
หลงเหลืออยู่โดยสภาพท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดจากอาณาจกัรโรมนั มหาวิหารแพนธีออนสร้างโดย Marcus 
Agrippa ซึ่งเป็นลูกเขยของจักรพรรดิ์ Augustus เม่ือ 27 ปีก่อนคริสต์กาล สร้างขึน้เม่ือ 27 ปีก่อน
คริสตกาลโดย Marcus Agrippa ส าหรับ The Pantheon ท่ีตัง้ตระหง่านอยู่ในปัจจบุนันัน้ ได้รับการ
บรูณะขึน้มาใหม่เม่ือช่วงต้นศตวรรษท่ี 2 นอกจากสภาพท่ียงัคงไม่ผพุงัไปตามกาลเวลาแล้ว สิ่งท่ีน่า
ทึง่อีกอย่างก็คือ การออกแบบอาคารให้มีความกว้าง 142 ฟตุ และสงู 142 ฟตุเช่นกนั ประตทูางเข้า
โลหะสีทองบรอนซ์ท่ีมีน า้หนกัถึง 20 ตนั และจดุเด่นท่ีน่าสนใจอีกอย่างคือ การออกแบบโดมด้านบน
ของอาคารท าได้อย่างน่าอศัจรรย์ ซึง่ไมเคิลแองเจลโล่เอง ก็ยงัท าการศึกษาสถาปัตยกรรมของโดม
แห่งนี ้ก่อนท่ีเขาจะออกแบบหลงัคาโดมของโบสท์ St. Peter's แห่งนครวาติกัน จากนัน้น าท่านชน
ความสวยงามของ THE TREVI FOUNTAIN (น า้พุเทรว่ี) น า้พุเทรว่ีแห่งนี ้เร่ิมเป็นท่ีรู้จักและมี
ช่ือเสียงจากภาพยนตร์เร่ือง "Three Coins in the Fountain" ท่ีแห่งนีเ้ป็นสิ่งท่ีคุณไม่ควรพลาดเป็น
อนัขาด เน่ืองจากมีความสวยงาม ทางสถาปัตยกรรมเป็นอย่างมาก แต่กว่าจะออกมาสวยแบบนี ้มี
การสร้างขึน้มาแล้วหลายต่อหลายครัง้ จนกระทั่งลงตัวท่ีแบบดีไซน์ของ สถาปนิกช่ือ  Francesco 
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Salvi ในช่วงศตวรรษท่ี 17 นีเ้อง น า้พุเทรว่ีนี ้ถือเป็นผลงานชิน้เอกท่ีสร้างความประทับให้กับ
นกัท่องเท่ียวทัว่โลกเลยทีเดียว ส่วนกลางของน า้พนุัน้ มีรูปปัน้ของเทพเจ้าเนปจนู (Neptune) ข่ีรถม้า 
ติดปีก แสดงถึงความมีสขุภาพท่ีแข็งแรง และความอดุมสมบ ู รณ์ของอาณาจกัร ตามธรรมเนียม 
แล้วนกัท่องเท่ียวท่ีมาชมน า้พเุทรว่ีแห่งนี ้ควรจะโยนเหรียญ 1 เหรียญลงไปในสระ โดยมีความเช่ือ 
กันว่า หากโยนเหรียญลงไปแล้วจะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครัง้นึง จากนัน้น าท่านชม THE 

SPANISH STEP (บันไดสเปน) จตุรัสแห่งนีถู้กเรียกช่ือตามสถานฑูตสเปน ซึ่งตัง้อยู่ ณ บริเวณ
นัน้เอง บันไดสเปนแห่งนี ไ้ด้ รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ช่ือ FRANCESCO DE 
SANCTIS เร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ. 1723 และแล้วเสร็จในปี 1725 สถานท่ีแห่งนีเ้ป็นแหล่งชมุชมกนัของ
หนุ่มสาว ผู้คนชอบท่ีจะมานัง่เรียงรายบนบนัไดแห่งนี ้และยงัเป็นแหล่งช้อปปิง้ท่ีมีช่ือเสียงมาก  
อิสระให้ท่านช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Prada, Dior, Chanel และอ่ืนๆ
อีกมากมาย หรือจะเลือกเก็บภาพบรรยากาศใจกลางเมืองบริเวณ บันไดสเปน ให้ท่านสัมผัส
บรรยากาศเมืองหลวงของอิตาลี อิสระให้ท่าน ช้อปปิง้แบบเต็มอิ่ม 

16.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินฟมูิชิโน่ เพ่ือเช็คอิน และด าเนินการ TAX Refund ภายในสนามบิน 
18.55 น.  เหินฟ้าสู่กรุงอิสตนับลู ประเทศตรุกี โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK1864 บริการ

อาหารค ่า เคร่ืองด่ืม และพกัผ่อน บนเคร่ืองบิน 
22.40 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตนับลู เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง  
วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 59 
 กรุงอิสตันบูล – กรุงเทพฯ                                            (B / L / D) 
 

00.40 น.  เหินฟ้ากลบัสู่สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK68 บริการ
อาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน  

14.15 น. ถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

**************************** 
โปรแกรมการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับภาวะอากาศ ภาวะของสายการบนิ  
ภาษีน า้มันเชือ้เพลิง ราคาห้องบนเรือและเหตสุุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า 
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อัตราค่าบริการ 
ห้อง INSIDE ผู้ใหญ่ ท่านละ (พกัห้องคู่)     129,000 บาท 
ห้อง BALCONY ผู้ใหญ่ ท่านละ (พกัห้องคู่)     139,000 บาท 
เด็กอายไุม่เกิน 12 ปี ท่านละ (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)   109,000 บาท 
ผู้ใหญ่อาย ุ18 ปีขึน้ไป ท่านละ (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)   119,000 บาท 
พักเดี่ยวห้อง INSIDE จ่ายเพิ่ม 20,000 บาท  //  พักเดี่ยวห้อง BALCONY จ่ายเพิ่ม 30,000 บาท   
***ราคาดังกล่าวต้องเดนิทาง 20 ท่านขึน้ไป หากไม่ถงึตามจ านวนจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม*** 
 

อัตราค่าบริการรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป–กลบัโดยสายการบนิเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) (ตัว๋กรุ๊ปชัน้ประหยดั) ตามท่ีระบแุละภาษีน า้มนัสายการบนิ 

 คา่เรือส าราญ MSC PREZIOSA 7 คืน พร้อมอาหารทกุมือ้, กิจกรรม และความบนัเทิงตา่งๆ บนเรือส าราญ  
(บางกิจกรรมจะต้องเสียเงินเพิ่มเตมิ เชน่ เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์, สปา และซาลอน เป็นต้น) 

 คา่อาหาร และคา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ท่ีระบตุามรายการ 

 คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง และเจ็บป่วย (บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน์) คุ้มครองประกนัอบุตัเิหตสุ่วนบคุคล 
2,000,000 บาท ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ18 – 70 ปี // 1,000,000 บาท ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอายนุ้อยกว่า 18 ปี และคา่
รักษาพยาบาล 2,000,000 บาท  

 เจ้าหน้าท่ี (หวัหน้าทวัร์คนไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเช็งเก้น (ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่มีการคืนค่าวีซ่าทุกกรณี) 

 ค่าภาษีท่าเรือ Port Tax ทุกที่ 165 USD / ท่าน 

 ค่าทปิบังคับบนเรือ Gratuity 60 EURO / ท่าน  

 ค่าทปิคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น  
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ (เช่น คา่โทรศพัท์, คา่อินเตอร์เน็ต, คา่ซกัรีด และอื่น ๆ ท่ีไมไ่ด้ระบใุนรายการ)  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 คา่ทิปพนกังานบนเรือ ตามแตจ่ะเห็นสมควร (เชน่พนกังานเสริฟ และพนกังานท าความสะอาดห้องของทา่น เป็นต้น) 

 ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ ตามแต่จะเหน็สมควร 

 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 
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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 

 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 าหนงัสอืแสดงความยินยอมซึง่ออกให้โดยทีว่่าการเขตหรืออ 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  
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 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** 

 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 พร้อมลงวนัที่อย่าง
ชดัเจน เช่นเดียวกนั วนัท่ีที่ปรากฎ ต้องมีระยะเวลาไมเ่กิน 5 วนั นบัจากวนัท่ีได้ควิยื่นวซีา่ขึน้มา 

 สถานฑตูไมรั่บพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทกุกรณี  
 

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

ร้องวีซา่ พร้อมกบัส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินลา่สดุไมเ่กิน 7 วนันบัจากวนัยื่นค าร้องขอวีซ่า 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) 
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 กรุณาแนบส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากตามข้อก าหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยื่นวซีา่ 1 ชดุของผู้ รับรองคา่ใช้จ่าย พร้อมทัง้ในหนงัสอืรับรองทางการ
เงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบช่ืุอผู้ถกูรับรองคา่ใช้จา่ยด้วย 

 11.  ผู้สงูอายทุี่มีอายเุกินกวา่ 70 ปีบริบรูณ์ กรุณาแนบใบรับรองแพทย์ วา่สามารถเดินทางได้ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นวีซา่  


