
 

10 วนั ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

MSC Splendida (เอม็เอสซี สเปลนดิด้า) 
โรม – ชิวคิตาเวคเคยี – ปาแลร์โม (ซิซิล)ี – กาลยารี (ซาร์ดเินีย) – ปัลมา เดอ มายอร์ก้า  

 บาเลนเซีย – โพรวองซ์ – เจนัว – โรม 
 

 
โปรโมช่ันพเิศษ... สายการบินเอทฮัิด แอร์เวย์ส (EY) 

29 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2560 



 

เร่ิมต้นที…่. 89,900 บาท  

 

(กรุ๊ปเดยีวเท่าน้ัน, บินเข้า – ออก โรม - FCO) 
(พเิศษ!! ราคานีร้วมทัวร์พาเท่ียวทุกประเทศ ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น) 

 

ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมกีารปรับเปลีย่นท่าเทยีบเรือ ซ่ึงทางทัวร์จะท าการแจ้งให้ลกูค้าทราบล่วงหน้าต่อไป 

MSC Splendida (เอม็เอสซี สเปลนดิด้า) 
เรือมีขนาด 138,000 ตัน จุผู้โดยสารได้กว่า 4,400 คน มีทั้งหมด 18 ช้ัน 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
เส้นทางเดนิเรือ MSC Splendida 

 

 

10 วนั ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

MSC Splendida (เอม็เอสซี สเปลนดิด้า) 
โรม – ชิวคิตาเวคเคยี – ปาแลร์โม (ซิซิล)ี – กาลยารี (ซาร์ดเินีย) – ปัลมา เดอ มายอร์ก้า  

บาเลนเซีย – โพรวองซ์ – เจนัว – โรม 
 

29 เม.ย. 2560  กรุงเทพมหานคร – อาบูดาบ ี
 

17.30 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้ เคาน์เตอร์เชคอิน สายการบินเอทิฮดั แอร์เวยส์ แถว Q (Row Q) ประตู
ทางเขา้ท่ี 8 อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  

20.35 น. ออกเดินทางสู่นครอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอทิฮดั แอร์เวยส์ เท่ียวบิน EY401 
(ใชเ้วลาบินประมาณ 6.45 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการ
บินฯ บริการ อาหารค ่า ระหว่างเท่ียวบินสู่อาบูดาบี  

 

30 เม.ย. 2560  อาบูดาบี – โรม – ชิวคิตาเวคเคยี 
 

00.10 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี แวะเปล่ียนเคร่ืองเท่ียวบิน EY7065 อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี
ภายในสนามบิน ตามอธัยาศยั 

02.25 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอาบูดาบี (AUH) สู่สนามบินโรม (FCO) โดยเท่ียวบิน EY7065 (ใชเ้วลาบินประมาณ 
7 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน (กระเป๋าเดินทางท าการส่งต่อไปยงัสนามบินโดย



 

อตัโนมติั Check through)  
06.55 น. เดินทางถึงสนามบินฟมูิชิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 น าท่านเดินทางสู่เมืองชิวิคตาเวคเคีย 

น าท่านถ่ายรูปกบัปราสาทไมเคิลแองเจโล (Michelangelo Castle) และป้อมปราการไมเคิลแองเจโล (Forte 
Michelangelo) เป็นปราสาทยคุโบราณสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 16 โดยมีการสร้างก าแพงลอ้มรอบปราสาท 
เพื่อใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึกในอดีต ปราสามแห่งน้ีสร้างข้ึนใกลก้บัท่าเรือและใชเ้ป็น
ป้อมปราการด่านหนา้ในการเรียกเก็บระวางเรือและภาษีในสมยัก่อน โดยหอคอยตรงกลางป้อมปราสาทแห่งน้ี
ออกแบบโดยไมเคิล แองเจโล สร้างในสมยัโรมนัโบราณ โดยผนังของป้อมปราการแห่งน้ีมีความหนากว่า 6 
เมตร น าท่านเขา้ชมความยิง่ใหญ่ของปราสาทไมเคิงแองเจโล และชมความยิง่ใหญ่ในการสร้างป้อมปราการท่ี
ยงัคงตั้งตระหง่านในเมืองชิวิคตาเวคเคียแห่งน้ี 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมภายในตวัเมืองชิวิคตาเวคเคีย ชมก าแพงเมืองเก่าท่ีไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ย่างดีเยี่ยม น าท่านชม
น ้ าพุ เบเนดิกทท่ี์ 14 (Benedict XIV’s fountain) น าท่านชมจตุัรัสใจกลางเมืองอนัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั
และเป็นบริเวณชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม และ สินคา้พ้ืนเมือง ของฝากและของท่ีระลึกมากมาย จากนั้นน าท่าน
เขา้ชมโบสถ ์ซานฟรานซิสโก เดอ อาซิสซ่ี (San Francesco d’ Assisi) เป็นโบสถท่ี์สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 
12 และไดรั้บการบูรณะใชเ้ป็นอารามหลวงในศิลปะแบบ บาโรค นิโอคลาสสิค ในสมยัศตวรรษท่ี 17 และโป๊ป 
เกรกอร่ี ท่ี 9 ไดน้ าหินกอ้นแรกวางลาดเพ่ือใชเ้ป็นหินสร้างโบสถแ์ห่งน้ีในปี 1228 โบสถแ์ห่งน้ีสร้างแลว้เสร็จ
ในปี 1253  ภายในมีการตกแต่งดว้ยกระจกสสวยงามและมีภาพวาดปูนเปียก หรือ เฟรสโก ้เช่นกนั จากนั้นน า
ท่านเดินเล่นภายในเมือง อนัเป็นท่ีตั้งของหมู่อาคารหลากสีมากมาย อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของ
เมืองชิวิคตาเวคเคีย หรือจะเลือกชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศยั  

 

14.00 น. น าท่านเชคอินข้ึนเรือส าราญ MSC Splendida 
17.00 น. เรือส าราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือชิวิคตาเวคเคีย มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเมืองปาแลร์โม 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 



 

 
 

1 พ.ค. 2560  ปาร์แลโม่ (เกาะซิซิล ีประเทศอติาล)ี 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี เมืองปาร์แลโม่ (เกาะซิซิลี ประเทศอิตาลี) เมืองหลวงของแควน้ปกครองตนเองซิซิลี  ซ่ึงเป็น

เกาะใหญ่ปลายรองเทา้บู๊ตของอิตาลี มีประวติัต่อเน่ืองยาวนานกว่า 4,000 ปี เป็นจุดยทุธศาสตร์ส าคญัแห่งหน่ึง
ของยโุรปจึงตกเป็นเป้าหมายของการยึดครองจากชนชาติท่ีมีอ  านาจเขม้แข็งในช่วงเวลาต่างๆเร่ิมตั้งแต่กรีก 
โรมนั คาร์เทธ อาหรับ นอร์มงั เยอรมนั ฝร่ังเศส และสเปน แต่ละชาติผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัเขา้มาปกครอง
ดินแดนน้ีขณะเดียวกนัก็ไดน้ าเอาศิลปวฒันธรรมของตนเขา้มาดว้ย เกาะน้ีจึงมีสถาปัตยกรรมและวฒันธรรมท่ี
หลากหลายผสมผสานกนัหากแต่ลงตวั นอกจากน้ียงัอุดมไปดว้ยความงามทางธรรมชาติ ของทั้งชายหาด ทะเล 
และภูเขาไฟ ด้วยความท่ีอยู่ห่างไกลออกมาจะสามารถสัมผสัได้ถึงความเป็นอิตาเลียนดั้ งเดิม อย่างท่ี              
หาไม่พบอีกแลว้ตามเมืองใหญ่ในอิตาลีภาคพ้ืนทวีป น าท่านเขา้ชมมหาวิหารมอนเรอาเล (Monreale Duomo)     
ท่ีไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นสุดยอดสถาปัตยกรรมไบเซนไทน์แห่งหน่ึงของโลก สร้างข้ึนโดยกษตัริยว์ิลเล่ียมท่ี 2 
ผูป้กครองดินแดนซิซิลี ในช่วงปี ค.ศ. 1060 ภายในวิหารท่านจะไดพ้บกบัความอลงัการของโมเสกทอง ซ่ึงว่า
กนัว่าใชท้องในการประดบัประดาทั้งหมด 2,200 กก.เลยทีเดียว นบัเป็นโบสถโ์มเสกท่ีใหญ่อนัดบั 2 ของโลก  
รองจากโบสถ์เซนต์โซเฟียท่ีตุรกี และท่ีน่าอศัจรรยคื์อ โมเสกท่ีเห็นทั้งหมดน้ีใช้เวลาสร้างแค่ 8 ปีเท่านั้น 
จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั Palazzo dei Normanni อดีตราชวงัของกษตัริยน์อร์แมน ปัจจุบนัใชเ้ป็นสภาทอ้งถ่ิน
ประจ าเมือง  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูป Cappella Palatina โบสถส่์วนพระองค์ของกษตัริยโ์รเจอร์ท่ี 2 พระราชาซ่ึงเคยไดช่ื้อว่ามี
ฐานะล ่าซ าท่ีสุดในยโุรป โดยโบสถน้ี์ยงัถือเป็นตน้แบบของวิหาร Monreale ท่ีสร้างข้ึนในอีก 40 ปีให้หลงัดว้ย 
หลงัคาโดมประดบัดว้ยโมเสกทองรูปพระเยซูและเทวดาทั้งแปด น าท่านชม น ้ าพุ Fontana della Vergogna 
น ้ าพุแกะสลักสไตล์ไฮเรเนอซองส์ซ่ึงสั่งท าจากเมืองฟลอเรนซ์ หลังจากนั้ นแวะถ่ายรูปกับ โบสถ ์                       
La Matorana โบสถส์ไตลไ์บเซนไทน์ประดบัประดาดว้ยโมเสกทอง แต่บริเวณทางเขา้เป็นสถาปัตยกรรมแบบ
บาร็อค และแวะถ่ายรูปกบั โบสถ ์San Cataldo โบสถซ่ึ์งสร้างข้ึนในสมยัปี ค.ศ. 1160 แต่การก่อสร้างก็ตอ้ง
หยดุชะงกัลงเมื่อผูล้งทุนทรัพย ์เสียชีวิตลง จึงมีสภาพเปลือยเปล่าดูคลาสสิกตามสไตลโ์บสถท์อ้งถ่ิน 

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


 

 

14.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือปาร์แลโม ่
15.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือปาร์แลโม่ เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือวลัเลตตา ประเทศมอลตา้ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

 
 

2 พ.ค. 2560  กาลยารี (หมู่เกาะซาร์ดิเนีย) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่าเทียบเรือกาลยารี Cagliari (หมู่เกาะซาร์ดิเนีย)  
10.00 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองบารูมินิ (Barumini) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของแหล่งอารยธรรมเก่าแก่กว่า 3,800 ปีของชาวนูรากี 

ซ่ึงเป็นชนเผา่ท่ีมีมาตั้งแต่ก่อนยคุประวติัศาสตร์ ชนเผา่น้ีมีสร้างท่ีอยูอ่าศยัจากหิน จึงท าให้ซาร์ดีเนียนมีหอหิน
อยูก่ระจดักระจายทัว่เกาะ น าท่านเขา้ชมป้อมปราการ ซู นูรากี (Fortress of Su Nuraxi) ซ่ึงไดรั้บการคุม้ครอง
จากองคก์ารยเูนสโก ใหเ้ป็นสถานท่ีอนัทรงคุณค่าแห่งเกาะซาร์ดิเนีย น าท่านเท่ียวชมความมหัศจรรยใ์นการ
ด ารงชีพของชาวนูรากียคุก่อนประวติัศาสตร์ ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านกลบัสู่เมืองกาลยารี 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมความงามของเกาะซาร์ดิเนีย (Sardinia) เกาะใหญ่เป็นอนัดบัสองในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน รอง
จากเกาะซิซิลี เป็นหน่ึงในรัฐอิสระท่ีปกครองตนเองของอิตาลี ตั้งอยูท่างตอนใตข้องเกาะคอร์ซิกา ซ่ึงเป็นเกาะ
อาณานิคมของฝร่ังเศส เกาะซาร์ดิเนียเรียกไดว้่าเป็นอีกเกาะสวรรค์ ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีเมืองหลวงคือ 
กาลยารี (Cagliari) น าท่านเท่ียวชมเมืองหลวงกาลยารี ท่ีไดรั้บการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลเมดิเตอร์เร
เนียน” น าท่านเขา้ชมมหาวิหารซานตามาเรีย (Cathedral of Santa Maria) ซ่ึงเป็นมหาวิหารใหญ่ประจ าเมือง
กาลยารี จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั Bastione di Saint Remy และ ถ่ายรูปกบั Torre dell Elefante อิสระให้ท่าน
ไดเ้ก็บภาพและเดินเล่นในเมืองกาลยารี 



 

 
 
17.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือกาลยารี 
18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ กาลยารี มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือชิวิคตาเวคเคีย 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 
3 พ.ค. 2560  ปัลมา เดอ มายอร์ก้า 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน     
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ี
ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด หอ้งอินเตอร์เนต 
Entertainment  : ชมโชวพิ์เศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆ 
   หลากหลาย สไตล ์คาสิโน ดิสโกเ้ธค หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระว่ายน ้ า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา หอ้งสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมายเรือ 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 อิสระใหท่้านพกัผอ่น บนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั 
 

15.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) หมู่เกาะมายอร์กา (Mallorca) หมู่เกาะแสน
สวยในประเทศสเปน ซ่ึงตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเกาะใหญ่ท่ีสุดในหมู่เกาะแบลีแอริก เมืองหลวง
ของเกาะคือเมืองปัลมา เมืองซ่ึงเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวในวนัหยุดท่ีไดรั้บความนิยมมาก  น าท่าน
เดินทางสู่ มหาวิหารเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) โบสถส์ไตลโ์กธิคโรมนัคาทอร์ลิค คู่บา้นคู่เมืองของ
เกาะมายอร์กา สร้างข้ึนตามบญัชาของกษตัริยเ์จมส์ท่ี 1 แห่งอารากอนในปี ค.ศ. 1229 และเสร็จส้ินใน               
ปี ค.ศ.1601 โดยใชเ้วลาร่วม 370 ปีในการก่อสร้าง และไดมี้การปรับปรุงตามแบบฉบบัของอนัโตนิโอ เกาด้ี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2_(%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2)


 

สถาปนิกและผูอ้อกแบบผูม้ีช่ือเสียงแห่งเมืองบาร์เซโลน่าในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1901-1914 น าท่านถ่ายรูปกบั
มหาวิหารแห่งปัลมา ชมความงามของสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคโรมนัท่ีตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม 
ตกแต่งดว้ยกระจกลายสีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย 

18.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปัลมา เดอ มายอร์กา 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
***ส าหรับท่านที่ประสงค์จะลงจากเรือเพื่อเดินเล่นที่ปัลม่า*** อิสระให้ท่านเดินเท่ียวชมเมืองในยามราตรี 
บริเวณใกลท่้าเรือจะมีถนนเลียบหาด ยา่น Paseo Maritimo ซ่ึงเต็มไปดว้ยแสงสียามค ่าคืน บริเวณรอบๆท่านจะ
พบกบัร้านอาหาร ร้านกาแฟ และสถานบนัเทิงยามค ่าคืน 

 

23.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือปัลมา เดอ มายอร์กา้ เพื่อมุ่งหนา้สู่ กรุงบาเลนเซีย ประเทศสเปน 
 

4 พ.ค. 2560  บาเลนเซีย 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ีเมืองบาเลนเซีย ประเทศสเปน 
10.00 น. น าท่านเท่ียวชม เมืองบาเลนเซีย หรือ เมืองวาเลนเซีย (Valencia) เป็นเมืองหลวงของแควน้บาเลนเซียและ

จงัหวดับาเลนเซีย เป็นแควน้ปกครองตนเองท่ีตั้งอยูท่างตอนกลาง ตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศสเปน  เมือง
บาเลนเซีย ตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้ าตูเรีย (Turia River) เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 3 ของประเทศสเปน และ
ยงัเป็นท่ีตั้งของสโมสรฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียงคือ สโมสรฟุตบอลบาเลนเซีย (Valencia Club de Futbol) รู้จกักนัใน
ช่ือ บาเลนเซีย หรือ ไอค้า้งคาว เป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพของประเทศสเปนท่ีมีช่ือเสียง  ในช่วงกลางทศวรรษ
ท่ี 1990 เมืองบาเลนเซียไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางประวติัศาสตร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของสเปน อีกทั้งยงัเป็น
ศนูยก์ลางอุตสาหกรรม วฒันธรรม และการท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดแห่งหน่ึง ในอดีตเมืองบาเลนเซีย
เป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในสเปน ท่ีถกูก่อตั้งข้ึนในสมยัโรมนัภายใตช่ื้อ "Valentia Edetanorum"  
น าท่านเขา้ชม หอคอยตอร์เรส เด เซอรานอซ (Torres de Serranos) เป็นป้อมปราการเมืองยุคกลางท่ีตั้งอยู่
ประมาณทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเขตเมืองเก่า  หน่ึงในสิบสองประตูของก าแพงเมืองโบราณเมืองบาเลนเซีย 
ซ่ึงปัจจุบนัเหลือเพียงสองประตูเท่านั้น เป็นหน่ึงในอนุสรณ์สถานท่ีไดรั้บการอนุรักษ์เอาไวดี้ท่ีสุด และยงัเป็น
เส้นแบ่งระหว่างเขตเมืองเก่าและเมืองใหม่ จากนั้นน าท่านเข้าชม มหาวิหารซานต้ามาเรีย (Santa Maria 
Cathedral)  มหาวิหารท่ีตั้งอยูบ่ริเวณใจกลางจตุัรัสมาเรียในเมืองเก่าท่ีถูกรายลอ้มไปดว้ยเหล่าอาคารส าคญัๆ
มากมาย สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1238 เป็นสไตลผ์สมผสานระหว่างโรมาเนสก์, เรอเนอซองส์, นีโอคลาสสิก, และ
บาโรค เขา้ดว้ยกนั ดา้นในตวัวิหารจะมีรูปวาดบอกเล่าเร่ืองราวของพระเยซู ซ่ึงวาดข้ึนโดยศิลปินช่ือดงัจากกรุง
วาติกนั ฟรานเชสโก ้โกยา่ ส่วนดา้นขา้งวิหารจะเป็น เอล มิกูเลต (El Miguelete) หอระฆงัท่ีถูกสร้างข้ึนในปี
ค.ศ. 1381 ติดกนัเป็นโบสถแ์ม่พระ นักบุญอุปถมัภ์ประจ าเมือง ตลอดสองขา้งทางมี  ภตัตาคาร , บาร์, ร้าน
กาแฟ  และร้านขายของท่ีระลึกมากมาย กลางจตุัรัสจะมีน ้ าพุผูห้ญิง 8 คน และรูปป้ันผูช้ายอยู่ตรงกลาง ซ่ึง



 

หมายถึงคลองทั้ง 8 และแม่น ้ า 1 สายซ่ึงอยู่รายลอ้มเมืองน้ีนั่นเอง อิสระให้ท่านเดินเล่นและเก็บภาพความ
สวยงามของเมืองเก่าตามอธัยาศยั 
 

 
 

        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (เมนูขา้วผดัสเปน) 
บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปกบัสนามกีฬาของสโมสรช่ือดงัแห่งเมืองบาเลนเซีย สโมสรฟุตบอลบาเลนเซีย (Valencia 

Club de Futbol) หรือจะเลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกจากสโมสรฟุตบอลตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านสู่ย่าน
ถนนชอ้ปป้ิง (walking street) อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

14.00 น.  น าท่านกลบัสู่ท่าเทียบเรือบาเลนเซีย 
15.00 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือบาเลนเซีย เพื่อมุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย ์ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 
5 พ.ค. 2560  โพรวองซ์ – พระราชวงันโปเลยีน - สนามฟุตบอลสต๊าด เวโลโดรม 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน     
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ี
ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด หอ้งอินเตอร์เนต 
Entertainment  : ชมโชวพิ์เศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆ 
   หลากหลาย สไตล ์คาสิโน ดิสโกเ้ธค หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระว่ายน ้ า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา หอ้งสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมายเรือ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

13.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือมาร์กเซย ์(โพรวองซ)์ ประเทศฝร่ังเศส 
14.00 น. น าท่านเดินทางเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัพาเลส เดอ พาโร (Palais du Pharo) หรือท่ีรู้จกักนัในนาม



 

พระราชวงันโปเลียน ซ่ึงไดมี้พระราชด ารัสใหส้ร้างพระราชวงัแห่งน้ีข้ึนในเมืองมาร์กเซย ์ในปี 1852 ระหว่าง
ท่ีพระองคป์ระทบัอยูท่ี่เมืองมาร์กเซย ์น าท่านเขา้ชมความงดงามของหอ้งต่างๆภายในพระราชวงั และ ชมสวน
สวยซ่ึงสร้างเรียบชายหาด มองเห็นทิวทศัน์สวยงามยิง่  

 

 
 

 น าท่านเขา้ชมสนามฟุตบอล สต๊าด เวโลโดรม (Stade Velodrome) เป็น 1 ใน 10 สนามแข่งขนัฟุตบอลยโูร 
2016 รอบสุดทา้ย ตั้งอยู่ในเมืองมาร์กเซย ์เป็นสนามท่ีมีขนาดใหญ่สามารถรองรับผูช้มได ้67,000 คน ใน
ปัจจุบนัมีทีมฟุตบอลโอลิมปิก มาร์กเซย ์เป็นทีมเจา้ถ่ินท่ีใชส้นามแห่งน้ีแข่งขนัอยู่เป็นประจ า ในการแข่งขนั
ฟุตบอลยโูร 2016 คร้ังน้ี จะจดัแข่งขนัดว้ยกนัทั้งหมด 6 แมตช์ โดยจะเป็น 4 เกมในรอบแบ่งกลุ่ม, 1 เกมใน
รอบก่อนรองฯ, และรอบรองชนะเลิศ ไดเ้วลาน าท่านสู่ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ Les Terrasses du port ใน
เมืองมาร์กเซย ์อิสระใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้ เส้ือผา้แฟชัน่ และของฝากตามอธัยาศยั  

18.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย ์
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
20.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือมาร์กเซย ์มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเจนวั 
 

 
 
 
 

6 พ.ค. 2560  เจนัว  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ีท่าเรือเจนวั (อิตาลี) 
10.00 น.  น าท่านแวะถ่ายรูปกบั อนุสาวรียข์องคริสโตเฟอร์ โคลมับัส นักเดินเรือช่ือดงักอ้งโลก และเป็นชาวยุโรป              

คนแรกท่ีคน้พบทวีปอเมริกา ซ่ึงถือก าเนิด ณ เมืองเจนวัแห่งน้ี น าท่านชมบริเวณอ่าวเจนัว อนัเป็นท่าเทียบเรือ



 

ส าราญ เรือยอชทห์รู เรือใบสีขาวละลานตา และยงัคงมีเรือโบราณจ าลองขนาดยกัษ์ สลกัเสลาดว้ยรูปป้ันอนั
วิจิตรคลา้ยย  ้าเตือนให้ระลึกถึงความส าเร็จอนัยิ่งใหญ่ของชาวเมืองเจนัวคนน้ี น าชมประภาคาร Lanterna               
สูงตระหง่าน ท่ีสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1543 เป็นฉากหลงั  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบเอเชีย 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมโบสถป์ระจ าเมือง หรือ ดูโอโม่ (Genoa Duomo) ท่ีสร้างข้ึนในแบบโรมนัเนสค์และโกธิคสมยั
ศตวรรษท่ี 12-14 และน ้ าพุกลางเมือง จากนั้นน าท่านเยีย่มชมและชอ้ปป้ิงท่ี เปียซซ่า เฟร์ราร่ี ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ี
เคยเป็นบริเวณท่ีโคลมับสัเคยอาศยัอยู่เม่ือคร้ังตอนเด็กๆ จากนั้น อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนม 
Louis Vuitton, GUCCI และของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

17.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเจนวั  
18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือเจนวั เพื่อมุ่งหนา้สู่ท่าเรือซิวิตาแวคเซีย ประเทศอิตาลี 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
 วนัน้ีจะมีการจดังานเล้ียง Gala Dinner ใหท่้านไดแ้ต่งตวัสวยงามร่วมงานเล้ียงในค ่าคืนน้ี 

หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
หมายเหตุ      ก่อนเรือกลบัเทียบท่าในค ่าวนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก  าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลง 

 จากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จ  าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทาง
ใบเลก็ เพราะเจา้หนา้ท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะ
ถกูส่งมาใหท่้านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัรุ่งข้ึน ส าหรับท่านท่ีตอ้งการช าระผ่านบตัรเครดิต ทางบริษทั
เรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ีท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 
 

7 พ.ค. 2560  โรม – จตุัรัสนาโวนา – วหิารแพนธีออน – ช้อปป้ิงเอาท์เลต 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ ชิวิคตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่กรุงโรม (Rome) น าท่านเท่ียวชม จตุรัสนาโวนา (Piazza Navona) จตุรัสท่ีงดงามท่ีสุดแห่ง

หน่ึงในกรุงโรม ท่ีมีองค์ประกอบของส่ิงก่อสร้าง ทั้งโบสถ ์น ้ าพุ และอาคารโดยรอบท่ีลว้นส่งเสริมความ
งดงามใหแ้ก่กนั จตุัรัสแห่งน้ีในยคุโรมนัโบราณเคยใชเ้ป็นสนามกีฬาท่ีไวใ้ชแ้ข่งมา้ แต่ปัจจุบนักลายเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวส าคญัแห่งหน่ึงท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งมาเยือน โดยบริเวณกลางจตุรัสเป็นท่ีตั้ งของเสาโอเบลิสก์จาก
อียปิต ์ตั้งอยูเ่บ้ืองหนา้โบสถเ์ซนตแ์อกเนสอินอะโกนี น าท่านเขา้ชมวิหารแพนธีออน (Pantheon) วิหารขนาด
ใหญ่อาย ุ2,000 กว่าปีมาแลว้ และยงัถือเป็นอาคารในยุคโรมนัท่ีมีสภาพสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึงท่ียงัหลงเหลือ
มาถึงปัจจุบนัอีกดว้ย แต่เดิมวิหารแพนธีออน สร้างข้ึนเพ่ือบูชาเทพเจา้ของชาวโรมนั แต่ในช่วงท่ีคริสตจกัร
เรืองอ านาจ วิหารแห่งน้ีไดถ้กูปรับเปล่ียนให้เป็นโบสถใ์นคริสต์ศาสนาจนถึงทุกวนัน้ี สถาปัตยกรรมของตวั
วิหารดา้นหนา้มีลกัษณะเป็นเสาสูงตน้ใหญ่ รับกบัหลงัคาหนา้จัว่สามเหล่ียม ส่วนอาคารดา้นหลงัมีหลงัคาทรง
โดมครอบอาคารทรงกลม ส่วนบนสุดของโดมมีช่องแสงรูปวงกลมขนาดใหญ่ หรือท่ีเรียกว่า  "โอคูลสั" ช่อง



 

แสงน้ีเช่ือว่าเป็นทางเช่ือมระหว่างมนุษยก์บัพระเจา้ เม่ือแสงแดดส่องกระทบลงมาก็ท าให้เกิดภาพท่ีงดงาม อีก
ทั้งอาคารแห่งน้ียงัมีความน่าท่ึงตรงท่ีไม่ตอ้งมีเสาค ้ากลางทั้งท่ีมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร  ภายในวิหารแห่งน้ียงั
ไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ีฝังศพกษตัริย ์บุคคลในราชวงศแ์ละบุคคลส าคญั ซ่ึงหน่ึงในนั้นคือ ราฟาเอล จิตรกรช่ือดงัผู ้
สร้างสรรคง์านศิลปะช้ินงามเอาไวท่ี้โรมจ านวนมาก 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ใกลก้รุงโรม Castel Romano Designer Outlet ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลตท่ี
รวมเอาแบรนดสิ์นคา้จากดีไซน์เนอร์ชั้นน ามาลดราคาตลอดทั้งปี อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือของฝากหรือ
เลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆไดต้ามอธัยาศยั 

19.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินฟมูิชิโน (FCO) เพื่อเชคอินและท า Tax Refund  
22.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินฟมูิชิโน (FCO) กลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี EY84 (ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง) 

บริการอาหารค ่า เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่นบนเคร่ืองบิน 
 

8 พ.ค. 2560 กรุงเทพมหานคร 

06.05 น. เดินทางมาถึงอาบูดาบี แวะเปล่ียนเคร่ือง 
08.40 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี EY408 (ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหาร

อาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน 
18.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 วนั ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

MSC Splendida (เอม็เอสซี สเปลนดิด้า) 
โรม – ชิวคิตาเวคเคยี – ปาแลร์โม (ซิซิล)ี – กาลยารี (ซาร์ดเินีย) – ปัลมา เดอ มายอร์ก้า  

 บาเลนเซีย – โพรวองซ์ – เจนัว – โรม 
 

อัตราค่าบริการ 29 เม.ย- 8 พ.ค. 2560 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องคู่ INSIDE) ท่านละ 89,900 

อพัเกรดเป็นหอ้งพกัแบบมีระเบียง SEAVIEW BALCONY ท่านละ 12,000 

พกัเด่ียวเพ่ิม ท่านละ (คิดท่ีหอ้งพกัแบบ INSIDE ซ่ึงเป็นราคาเร่ิม) 25,000 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งเดียวกนั 3-4 ท่าน) ท่านละ 87,900 

เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  83,900 

เด็กทารก อายไุม่เกิน 2 ปี (นบัอายจุนถึงวนัเดินทางกลบั) 19,900 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคายืนยันได้กต่็อเมื่อทีน่ั่ง confirm เท่านั้น) 80,000 

ราคาทวัร์ ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน (ผูใ้หญ่) – Land only (ไม่รวมตัว๋ BKK-AUH-MXP-AUH-BKK) 62,900 

กรณีมวีีซ่าแลว้หรือไม่ตอ้งยืน่วีซ่า หกัค่าใชจ่้าย ไม่รวมวซ่ีา 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 20 สิงหาคม 2559) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  

 

โปรแกรมท่องเท่ียวล่องเรือส าราญ (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน Etihad Airways (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไมค่รอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 



 

 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าวีซ่าเชงเกน้ 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 2 ยโูร / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8 วนั เท่ากบั 16 ยโูร) 
 ค่าบริการเรือ (Service Fee) ท่านละ EUR 63 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
    ส ารองที่นัง่ (ผู้เดนิทางพกัเดี่ยว) ท่านละ 50,000 บาท 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 60 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ 
* ยกเลิก 90 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  
* ยกเลิก 60-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ  า 50% 
* ยกเลิก 30-59 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ  าเต็มจ านวน  
* ยกเลิก 08-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเต็มจ านวน 
* ยกเลิก นอ้ยกว่า 7 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเต็มจ านวน 
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก

วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ :  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ  าเป็นสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 การท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้ าการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ มาแลว้  หาก
ท่านถกูปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะ ไม่รับผดิชอบ หาก

ท่านถกูปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคธรรมดา  
 

 



 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด  ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ  าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบนิ 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

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

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของ
สายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้ าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก  าหนดใหต้  ่ากว่ามาตราฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก  าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระรับผดิชอบค่าใชจ่้ายน ้ าหนกัส่วนเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 



 

ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 
 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) ซ่ึงอยูใ่นความความ

รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์ โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลุมค่าชดเชยใน
กรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท่้าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการ
บินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนกักระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่
ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชย
ค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นประเทศอติาลี 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 
เพื่อขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 



 

หากท่านต้องการเปลีย่นแปลงควิกรุ๊ปทีไ่ด้มกีารจองแล้ว ท่านอาจต้องช าระค่าควิยืน่วซ่ีา 2,200 บาทให้กบัศูนย์ยืน่ค าร้อง 
 

1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรงปัจจุบนั พ้ืนฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่านั้น รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดัหา้มสวมแว่นสายตา หา้มมี

เงา หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป 
 
 
 
 
 
 

3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / เอกสารเพ่ิมเติมกรณีอ่ืน ๆ  
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. สูติบตัร (ส าหรับเด็กต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเดก็อายตุ  ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี 
- เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและ

ใหร้ะบุว่า มารดายนิยอมใหเ้ดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)   
- เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและ

ใหร้ะบุว่า บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
- กรณีพ่อและแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวิต ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
- ใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนของพ่อและแม่) 

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั้น** 
จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต)  
โดย ไม่ตอ้งระบุวนั และประเทศท่ีเดินทาง  
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง  

เงินเดือน พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นว่าก  าลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา พิมพ์



 

เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- กรณีเป็นแม่คา้, ท าธุรกิจส่วนตวั, ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ 

9. หลกัฐานการเงิน (ส าคญัมาก เพราะสถานฑูตแจง้กฎใหม่เมื่อวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2557)  
9.1 ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพยเ์ท่านั้น พร้อมหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร  
 (BANK CERTIFICATE) เป็นภาษาองักฤษ **ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนัเท่านั้น** 
- เงินฝากออมทรัพย/์ เผือ่เรียก/ สะสมทรัพย ์ 

(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยืน่วีซ่า 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้ออกของ
เงินสม ่าเสมอ หา้มท าการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วีซ่าเดด็ขาด!!) 

 
- การปรับสมุดบญัชีธนาคาร ท่านตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั และ ถ่ายส าเนายอ้นหลงั 6 เดือน โดยการ

ปรับยอดสมุดในบญัชี ตอ้งปรับสมุดก่อนวนัท่ีจะยื่นวีซ่า 7 วนั เช่นท่านไดคิ้วยื่นวีซ่าวนัท่ี 3 กนัยายน 2556 
ส าเนาสมุดบญัชีท่ีท่านตอ้งใชใ้นการยืน่วีซ่า ตอ้งปรับสมุด ณ วนัท่ี  28 สิงหาคม 2556 หรือ หลงัจากนั้น หาก
ท่านปรับสมุดบญัชีก่อนหน้านั้น จะใชเ้ป็นเอกสารแสดงหลกัฐานทางการเงินไม่ได ้สถานฑูตจะขอเอกสาร
เพ่ิมเติม อยา่งไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษทัทวัร์ฯ เพ่ือเตรียมการล่วงหน้า และ ส่ง Fax สมุด
บญัชีหนา้สุดทา้ยท่ีไดท้ าการปรับสมุดมาใหท้างบริษทัทวัร์ เพื่อใชใ้นการแนบเป็นเอกสารยืน่วีซ่าต่อไปได ้

- การขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ตอ้งมีอายุไม่เกิน 15 วนั นับจากวนัท่ีไดคิ้วยื่นวีซ่า พร้อม
ทั้งต้องระบุ จ  านวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนังสือรับรองด้วย เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวนัท่ี 3 กันยายน 2556  
หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคารท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่า ตอ้งออกให ้ณ วนัท่ี 20 สิงหาคม 2556 หรือ หลงัจาก
นั้นเท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) 
โดยไม่ตอ้งระบุวนั และประเทศท่ีเดินทาง 

 
 
 
 

(สถานฑูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนัในทุกกรณี) 
Thank you for contacting VFS Italy Visa Application Centre. 

เน่ืองจากสถานทูตไดแ้จง้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัเอกสารดา้นการเงินของผูส้มคัรวีซ่าทุกประเภทโดย ผูส้มคัรทุกคนท่ี

ตอ้งการยืน่ค  าร้องขอวีซ่าฯตอ้งแสดงหลกัฐานทางการเงิน 2 ประเภทคู่กนัคือ หนังสือรับรองทางการเงินจากทาง

ธนาคาร ( Bank Certificate ) ซ่ึงมีอายุไม่เกิน 15 วนันับจากวนัยื่นค าร้องวีซ่า พร้อมกบัส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากท่ี

แสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 7 วนันบัจากวนัยืน่ค  าร้องขอวีซ่า โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ใดๆทั้งส้ิน 

10. ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี 



 

- จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น  
- หลกัฐานแสดงความสมัพนัธข์องผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรองค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลใน

ครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นั
และกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้ 

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 
o เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาว่าอยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
o กรณีมีลกูดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลกู แปลเป็นภาษาองักฤษพร้อมกบัแนบภาษาไทย 
o กรณีไม่มีลกูดว้ยกนั ใหใ้ชท้ะเบียนบา้นทั้งของสามีและภรรยา แปลเป็นภาษาองักฤษพร้อมกบัแนบ

ภาษาไทย โดยทะเบียนบา้นของทั้งสองตอ้งอยูบ่า้นเดียวกนั 
- กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วีซ่า 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พร้อมทั้ง

ใน หนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตอ้งระบุช่ือผูถ้กูรับรองค่าใชจ่้าย ดว้ย 

 


