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 เดนิทางช่วงค ่าของคืนวันพฤหสับดีที่ 9 - วันอาทติย์ที่ 19 เมษายน 2558 

 พักค้างคืนที่ VENICE 1 คืน และบนเรือ COSTA MEDITERRANEA 7 คืน  

 โปรแกรมดี จัดอย่างลงตัว คุ้มมาก รวมทวัร์พาเที่ยวแล้ว  

 สะดวกมากมาย ไม่ต้องรือ้ จัด และขนย้ายกระเป๋าเดนิทาง 

 เรือส าราญหรู ระดับ 4 ดาว COSTA MEDITERRANEA ขนาดระวางเรือ 86,000 ตัน และจุ
ผู้โดยสารได้กว่า 2,114 คน (สนุกกับกจิกรรม, Duty Free, Casino และ Club House บนเรือ) 
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Day Ports of Call Arrival Departure 

Saturday, April 11, 2015 Trieste -- 06:00 PM 

Sunday, April 12, 2015 Bari 01:00 PM 07:00 PM 

Monday, April 13, 2015 Corfu 08:00 AM 01:00 PM 

Tuesday, April 14, 2015 Mykonos 03:00 PM 11:00 PM 

Wednesday, April 15, 2015 Santorini 07:00 AM 02:00 PM 

Thursday, April 16, 2015 At Sea -- -- 

Friday, April 17, 2015 Split (Croatia) 09:00 AM 02:00 PM 

Saturday, April 18, 2015 Trieste 07:00 AM -- 

 
Note: Cruise itineraries are subject to change. 

 

ก าหนดการเดนิทาง: วันพฤหสับดีที่ 9 - วันอาทติย์ที่ 19 เมษายน 2558 
วันพฤหสับดีที่ 9 เมษายน 58 
 สนามบนิสุวรรณภูมิ  
 

17.30 น. คณะเดนิทางพร้อมกันที่สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาเตอร์
สายการบนิการ์ต้า แอร์เวย์ ( QR) แถว Q ประตูที่ 8 - 9 เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ พร้อมคอย
อํานวยความสะดวกในการเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน 

20.05 น.  เหินฟ้าสู่สนามบินโดฮา ประเทศการ์ต้า โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี 
QR829 เพ่ือต่อเคร่ืองไปยงั เมืองมิลานประเทศอิตาลี (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชัว่โมง 10 นาที 
ด้วยเคร่ือง AIRBUS A380-800) 

 

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 58 
 การ์ต้า – มิลาน – เวโรน่า – เวนิส                                                          
 

22.55 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าปลอดภาษี
ภายในสนามบิน ตามอธัยาศยั (รอต่อเคร่ืองประมาณ 3 ชัว่โมง 10 นาที) 

00.45 น.  เหินฟ้าต่อสู่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี 
QR123 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชัว่โมง 45 นาที โดยประมาณด้วยเคร่ือง BOEING 777-300) 

06.10 น. เดินทางถึงสนามบินมิลาน มาเพนซ่า หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสือเดินทางและตรวจรับ
สมัภาระเรียบร้อย นําท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองมิลาน (เดินทางประมาณ 1 ช.ม.) 
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หรือท่ีคนอิตาเลียนเรียกกนัว่า มิลาโน่ ( MILANO) 
เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ เป็นเมืองหลวง
ทางแฟชัน่ของโลกแข่งกบักรุงปารีส และถือได้ว่า
เป็นศนูย์กลางทางธุรกิจของอิตาลี นําท่านชม มหา
วิหารแห่งเมืองมิลาน หรือท่ีเรียกว่า ดูโอโม่ 
(DUOMO) ช่ือนีไ้ว้ใช้เรียกมหาวิหารประจําเมือง 
เป็นมหาวิหารท่ีใหญ่เป็นอบัดบัสอง รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรุงวาติกนั (เป็นมหา
วิหารแบบโกธิค และใหญ่เป็นอนัดบัสามของยโุรป) สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1386 แล้วเสร็จ 400 
กว่าปีหลงัจากนัน้ คือในปี ค.ศ. 1813 ด้านนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จงึมีช่ือเรียกว่า 
"มหาวิหารเม่น" มีรูปสลกัหินอ่อนจากยคุต่าง ๆ ประดบัอยู่กว่าสามพนัรูป บนยอดของมหา
วิหารมีรูปปัน้ทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่า ด้านหน้าของมหาวิหารเป็นลานกว้าง 
เรียกว่า ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่  ( PIAZZA DEL DUOMO) เป็นศนูย์กลางแหล่งชมุนมุของ
ผู้คนมาทกุยคุสมยั ให้ท่านช้อปปิง้ กัลเลเรีย วิ
ตโตรีโอ เอมานูเอล  ซึง่เป็นศนูย์กลางการค้าท่ี
หรูหราอลงัการแห่งเมืองมิลาน อิสระให้ท่านได้
ถ่ายรูป, ช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนม และเลือกซือ้
สินค้าพืน้เมืองตามอธัยาศยั 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลงัรับประทานอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรนา (MILAN – VERONA ระยะทาง 169 
กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 20 นาที) เมืองเวโรนาได้รับสมญานามว่า "LITTLE 

ROMAN" เพราะยงัคงสภาพสิ่งก่อสร้างจากสมยัโรมนัไว้อย่างสมบรูณ์ นําท่านถ่ายรูปกบั  

โรงละครโรมันกลางแจ้งขนาดใหญ่  ท่ีตัง้ตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง จากนัน้นําท่าน
เดินทางสู่ เมืองเวนิส (VERONA - VENICE ระยะทาง 124 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 
ชัว่โมง 4 0 นาที) เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เป็นแคว้นท่ีมีความมัง่คัง่ และเป็นแหล่ง
อตุสาหกรรมใหญ่ท่ีสดุในประเทศอิตาลี อีกทัง้ยงัเป็นแคว้นท่ีมีนกัท่องเท่ียวมากท่ีสดุแห่งหนึง่
อีกด้วย มีนกัท่องเท่ียวมาเยือนไม่ต่ํากว่า 60 ล้านคนในทกุปี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 หลงัรับประทานอาหาร นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั 
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 พักที่ HOTEL VENEZIA หรือเทยีบเท่า 
http://www.hotel-venezia.com/eng/index.asp 

 

วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 58 
 เวนิส – ทริสตี ้– COSTA MEDITERRANEA                                        
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
หลงัรับประทานอาหาร นําชมความสวยงามของ 
จัตุรัสซานมาร์โค (PIAZZA SAN MARCO) ซึง่ได้
ช่ือว่าเป็นจตัรัุสท่ีสวยท่ีสดุแห่งหนึง่ในอิตาลี รอบ ๆ 
จตัรัุสมีอาคารท่ีสําคญัสองแห่งคือ หอระฆงั และ
หอนาฬกิา ผ่านชม วังดูคาเล ( PALAZZO 
DUCALE) หรือวังดอจ (DOGE PALACE) อนัเป็นท่ีประทบัของผู้ปกครองเวนิส ถกูก่อสร้าง
มาตัง้แต่ศตวรรษท่ี 9 แต่ได้รับการตกแต่ง และก่อสร้างเพิม่เติมหลายครัง้ รูปโฉมด้านนอกใน
ปัจจบุนัเป็นผลงานจากศตวรรษท่ี 19 เป็นศิลปะแบบโกธิค ได้รับการตกแต่งด้วยหินอ่อนสี
ชมพจูากเมืองเวโรน่า ภายในตกแต่งด้วยศิลปะหลายยคุสมยั แบ่งเป็นห้องต่าง ๆ มากมาย 
ประดบัด้วยภาพวาดโดยศิลปินเวนิสหลายราย จากนัน้นําท่านชม และถ่ายรูปกบั มหาวิหาร
เซนต์มาร์ค ( SAINT MARK’ S BASILICA) โบสถ์สมยัไบเซนไทน์ ท่ีประดบัประดาทัง้
ภายนอก และภายในด้วยรูปปัน้ชดช้อย โมเสค และทองคํา รวมถึงศิลปะการออกแบบอนัโดด
เด่นจนกลายเป็นสญัลกัษณ์ของอํานาจ และความมัง่คัง่ของเวนิส และได้รับการขนานนามว่า 
มหาวิหารทองค า อิสระให้ท่านถ่ายภาพรอบ ๆ จตัรัุส และริมฝ่ังนํา้ ท่านสามารถเลือกนัง่จิบ
กาแฟเพ่ือด่ืมด่ําบรรยากาศสนุทรีย์ท่ีร้านกาแฟช่ือดงัพร้อมฟังดนตรีคลาสสิก หรือช้อปปิง้ซือ้
ของท่ีระลกึ หรือสินค้าแบรนด์เนมซึง่มีให้เลือกซือ้มากมาย เช่น HERMES, GUCCI, 
PRADA, CHANEL, DIOR, LOUIS VUITTON, TODS และอ่ืน ๆ  

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลงัรับประทานอาหาร นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เมืองทริสตี ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 
ชัว่โมง) เพ่ือนําท่านขึน้เรือ COSTA MEDITERRANEA ขนาดระวางเรือ 86,000 ตนั  
มีทัง้หมด 12 ชัน้ จดุผู้ โดยสารได้ 2, 680 ท่าน และพนกังาน  920 คน  ลงทะเลครัง้แรกเม่ือปี
ค.ศ. 2003 ซึง่เป็นเรือขนาดใหญ่สญัชาติอิตาลี มีห้องพกัทัง้หมด 1,057 ห้อง มี 4 ห้องอาหาร, 
12 บาร์, ห้องสมดุ, สปา, 4 จากชุช่ี  และ  4 สระว่ายนํา้ เป็นต้น (สําหรับกระเป๋าใบใหญ่ 

http://www.hotel-venezia.com/eng/index.asp
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เจ้าหน้าท่ีของเรือจะนํามาสง่ท่ีห้องพกัของท่านภายในวนัเดียวกนัซึง่อาจจะลา่ช้า เพ่ือความสะดวก
กรุณาจดัเตรียมสมัภาระท่ีจําเป็นสว่นตวั 1 ใบ ถือติดตวัขึน้ไปบนเรือ)  นําท่านชมส่วนต่าง ๆ บน
เรือและอิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั (www.costacruise.com/usa/costa_mediterranea.html) 

18.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือเพื่อเดนิทางสู่ท่าเรือเมืองบารี ประเทศอิตาลี 
18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (FINE DINING รอบ 18.30 น.)  ทกุวนัหลงัมือ้

อาหารท่านจะได้ชมการแสดงตามรายการของทางเรือ หรือสนกุกบัดิสโก้เธค และโชว์ต่าง ๆ  
มากมาย 

 

วันอาทติย์ที่ 12 เมษายน 58 
 เมืองบารี ประเทศอิตาลี + CITY TOUR                                              
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 
 หลงัรับประทานอาหาร  ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้องกิจกรรมต่างๆภายในเรือสําราญ 

ไม่ว่าจะเป็นห้องสปา, ซาวน่าห้องอาหาร, ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และ
ส่วนสนัทนาการอ่ืน ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือสําราญหรูตามอธัยาศยั 
กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่าน
สามารถเลือกใช้บริการบนเรือสําราญ เช่น 
  ห้องอาหารซึง่เปิดให้บริการหลากหลาย

ห้องอาหาร ไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารสไตล์อิ
ตาเลียนหรือห้องอาหารบฟุเฟ่ต์นานาชาติ 

  ชมโชว์พเิศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซํา้กนั
ตลอดการเดินทาง) หรือจะเลือกนัง่เล่นใน
คลบั, เลาจน์, และบาร์ต่าง ๆ หลากหลาย
สไตล์ 

  ผ่อนคลายอารมณ์กบัห้องสปา Spa, 
Fitness Center, Gym (บางรายการอาจมี
ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม) 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 
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13.00 น. เรือเทียบท่า ณ เมืองบารี ประเทศอิตาลี เป็นเมืองท่ีอยู่ใกล้กบัทะเลเอเดรียติก จนได้รับ
สมญานามว่า“แคลิฟอร์เนียตอนใต้ของอิตาลี” เป็นเมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้าน
การค้า เป็นศนูย์กลางการเดินเรือ และศนูย์กลางของอาณาจกัรไบเซนไทน์ทางตอนใต้ของ
อิตาลี เป็นเมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนา เน่ืองด้วยเซนต์นิโคลสัมาจาริกแสวงบญุท่ี
เมืองนี ้อีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่ีมีมรดกทางด้านวฒันธรรม ในสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เมืองได้
ถกูทําลายด้วยระเบิดไดนามิก และได้ทําการบรูณะสร้างเมืองขึน้ใหม่ ปัจจบุนัจงึเห็น
บ้านเรือนท่ีทนัสมยัอยู่เป็นจํานวนมาก แต่ยงัคงสามารถเห็นซากความเจริญในอดีตท่ียงั
คงเหลือไว้ นําท่านถ่ายรูปกบั  ป้อมปราการประจ าเมือง  ( FORTRESS) ขนาดใหญ่ของ
เมืองบารีท่ีสร้างขึน้เพ่ือป้องกนัการเข้ายดึครองจากการล่าอาณานิคมในสมยั ก่อน จากนัน้นํา
ท่านชม วิหารซานนิโคลัส (BASILICA DI SAN NICOLA) ซึง่สร้างขึน้เพ่ือรําลกึถึง เซนต์นิ
โคลสั ผู้อปุถมัภ์ของเมืองซึง่เป็นผู้ ท่ีนําความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนามาให้ทางตอนใต้ของ
ประเทศอิตาลี จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ถนนคนเดิน ( Walking street) อิสระให้ท่านได้เดิน
เล่นชมบ้านเรือน และสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามของเมืองบารี ซึง่ตัง้อยู่ริมชายฝ่ังทะเลเอเดรี
ยติก หรือจะเลือกซือ้ของฝากหรือสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ มากมาย 

17.00 น. นําท่านเดินทางขึน้เรือ 
19.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือเพื่อเดนิทางสู่ท่าเรือเมืองคอร์ฟู ประเทศกรีซ 
18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (FINE DINING รอบ 18.30 น.)  ทกุวนัหลงัมือ้

อาหารท่านจะได้ชมการแสดงตามรายการของทางเรือ หรือสนกุกบัดิสโก้เธค และโชว์ต่าง ๆ  
มากมาย 

 
วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 58 
 เมืองคอร์ฟู ประเทศกรีซ  + CITY TOUR                                             
 

08.00 น. เรือเทียบท่า ณ เมืองคอร์ฟู (CORFU) เป็นท่ีรู้จกั
กนัดีในนามเกาะมรกต เน่ืองด้วยความเขียวชอุ่ม 
และสวยงามในตวัมนัเองเป่ียมไปด้วยวฒันธรรม
อนัหลากหลาย และแนวชายฝ่ังท่ีหาท่ีเปรียบมิได้ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายใน
เรือ 
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หลงัรับประทานอาหาร นําท่านเดินทางเข้าสู่เขต PALEOKASTRITSA จดุชมวิวบนยอดเขา
ท่ีสามารถมองเห็นตวัเมืองเก่า และทะเลไอโอเน่ียนกบัอ่าวต่าง  ๆ ท่ีเป็นท่ีมาของเทพนิยาย
กรีกของการพบกนัระหว่าง ODYSSEUS และ NAUSICA ระหว่างทางชมวิถีชีวิตของชาว
ท้องถ่ิน โดยเฉพาะการปลกูต้นมะกอก และต้น CYPRUS ผ่านหมู่บ้านเล็กๆ ต่างๆ หลาก
สีสนั นําท่านถ่ายรูปกบั โบสถ์ VLACHERNA MONASTERY โบสถ์เล็กๆ ตัง้อยู่กลางเกาะ
ขนาดเล็กย่ืนออกไปในทะเล อิสระให้ท่านถ่ายภาพ และเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีทําจาก
ต้นมะกอก อาทิ ไม้มะกอกแกะสลกั, ครีม, และสบู่ช่ือดงัของเกาะคอร์ฟู 

12.00 น. นําท่านเดินทางขึน้เรือ  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 

หลงัรับประทานอาหาร ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้องกิจกรรมต่างๆภายในเรือสําราญ 
ไม่ว่าจะเป็นห้องสปา, ซาวน่าห้องอาหาร, ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และ
ส่วนสนัทนาการอ่ืน ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือสําราญหรูตามอธัยาศยั 
กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสําราญ เช่น 
 ห้องอาหารซึง่เปิดให้บริการหลากหลายห้องอาหาร ไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารสไตล์อิตา

เลียนหรือห้องอาหารบฟุเฟ่ต์นานาชาติ 
 ชมโชว์พเิศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซํา้กนัตลอดการเดินทาง) หรือจะเลือกนัง่เล่นใน

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

ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม) 
13.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือเพื่อเดนิทางสู่ท่าเรือเมืองมิโคโนส ประเทศกรีซ 
18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (FINE DINING รอบ 18.30 น.)  ทกุวนัหลงัมือ้

อาหารท่านจะได้ชมการแสดงตามรายการของทางเรือ หรือสนกุกบัดิสโก้เธค และโชว์ต่าง ๆ  
มากมาย 

 

วันอังคารที่ 14 เมษายน 58 
 เมืองมิโคโนส ประเทศกรีซ + CITY TOUR                                          
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 
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หลงัรับประทานอาหาร ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้องกิจกรรมต่างๆภายในเรือสําราญ 
ไม่ว่าจะเป็นห้องสปา, ซาวน่าห้องอาหาร, ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และ
ส่วนสนัทนาการอ่ืน ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือสําราญหรูตามอธัยาศยั 
กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสําราญ เช่น 
 ห้องอาหารซึง่เปิดให้บริการหลากหลายห้องอาหาร ไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารสไตล์อิตา

เลียนหรือห้องอาหารบฟุเฟ่ต์นานาชาติ 
 ชมโชว์พเิศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซํา้กนัตลอดการเดินทาง) หรือจะเลือกนัง่เล่นใน

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

ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม)  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 

หลงัรับประทานอาหาร อิสระท่านตามอธัยาศยั  
15.00 น. เรือเทียบท่า ณ เมืองมิโคโนส เกาะท่ีมีความสวยงามและมีช่ือเสียงอนัดบั 2 จาก 24 เกาะของ

เขตหมู่เกาะไคคลาเดส เคยใช้เป็นสถานท่ีถ่ายทําภาพยนตร์โฆษณาท่ีมีช่ือเสียง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาพกงัหนัลม และหลงัคาโดมสีฟ้าเข้ม ตามตํานานกรีกโบราณเล่าว่าเกาะนีเ้กิดจาก
การท่ีเทพอพอลโลสู้กบัยกัษ์ท่ีเป็นปรปักษ์กบัมหาเทพซสุ เม่ือชนะก็ได้ขว้างยกัษ์เหล่านัน้ลง
ไปในทะเล และเกิดเป็นเกาะอย่างท่ีเห็น ส่วนช่ือของเกาะนัน้บ้างก็ว่ามาจาก 
ช่ือไมคอนส ซึง่เป็นหลานของเทพอ
พอลโล นําท่านชม เกาะมิโคนอส 
(MYKONOS) ถ่ายรูปคู่กบั กังหนั

ลมกลางทะเล ( WINDMILLS) ท่ี
เรียงรายอยู่ริมชายฝ่ัง อนัเป็น
สญัลกัษณ์ของเกาะ ซึง่ในอดีตมี
มากกว่า 70 อนั แต่ปัจจบุนัเหลืออยู่เพียงแค่ 7 อนัเท่านัน้ ชม ย่านเวนิสน้อย ( LITTLE 
VENICE) ซึง่มีบ้านเรือน ร้านค้าท่ีสร้างคร่อมบนตอม่อคร่อมริมทะเล มีบรรยากาศคล้ายกบั
นครเวนิส ของประเทศอิตาลี ผ่านชมโบสถ์และอาคาร ร้านค้า บาร์ ท่ีตัง้อยู่หน้าอ่าว เข้าสู่ 
ย่านตัวเมืองเก่า ( OLD TOWN) ท่ีมีความงดงามประกอบด้วยบ้านเรือนสีขาวตดักบัประตู
หน้าต่างสีฟ้าเข้ม ระเบียงปลกูดอกไม้ประดบัสีสนัสดใส มีร้านอาหารทะเลสด ๆ บริการแก่
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นกัท่องเท่ียว แกล้มเคร่ืองด่ืมเย็น ๆ มีถนนสายเล็ก ๆ ภายในเมืองสลบัซบัซ้อน เต็มไปด้วย
ร้านขายของท่ีระลกึให้ท่านได้เลือกซือ้ตามอธัยาศยั นอกจากนัน้ ท่ีเกาะมิโคนอสยงัมีหาด
ทรายสีทองตดักบันํา้ทะเลสีฟ้า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 หลงัรับประทานอาหาร อิสระท่านตามอธัยาศยั จนได้เวลานําท่านกลบัสู่ท่าเรือ 
21.00 น. นําท่านเดินทางขึน้เรือ 
23.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือเพื่อเดนิทางสู่ท่าเรือเมืองซานโตรินี ประเทศกรีซ 
 

วันพุธที่ 15 เมษายน 58 
 เมืองซานโตรินี ประเทศกรีซ + CITY 

TOUR                                        
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์
ภายในเรือ 

07.00 น. เรือเทียบท่า ณ เมืองซานโตรินี  
(SANTORINI) เกาะในฝันของหลายคนท่ี
ผู้คนทัว่โลกต่างใฝ่ฝันจะได้มาเยือนสกัครัง้หนึง่ เกาะนีถื้อว่าเป็นหวัใจของเกาะทัง้หลายใน
กรีซ เป็นเกาะท่ีได้รับการยกย่องให้เป็น ราชินีแห่งหมู่เกาะไซคลาตสิ  เพราะทัว่โลกต่างช่ืน
ชมในทิวทศัน์ท่ีสวยงามแปลกตาของเกาะภเูขาไฟแห่งนี ้ท่ีเกิดจากการระเบิดของภเูขาไฟใน
ปี 1450 ก่อนคริสตกาล นําท่านโดยลงเรือ เทนเดอร์โบท  ท่ีทางเรือจดัเตรียมไว้ให้ 
(เน่ืองจากเรือสําราญมีขนาดใหญ่ต้องจอดกลางทะเล) ให้ทกุท่านได้  น่ังเคเบิล้คาร์  จาก
ท่าเรือขึน้สู่หน้าผา 
จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ทางเหนือของเกาะเพ่ือชม หมู่บ้านเอีย 
(OIA VILLAGE) ท่ีได้ช่ือว่าสวยท่ีสดุของเกาะนี ้มีความสวยงาม
ตามแบบฉบบัของจินตนาการถึงเกาะในกรีซ บ้านสีขาว และยอด
โบสถ์ทรงโดม ท่ีรายล้อมด้วยสีฟ้าสดจากทกุทิศไม่ว่าจะเป็นทะเล 
ท้องฟ้า หรือแม้แต่กรอบประตหูน้าต่างสีสนัสดใส  เป็นศนูย์กลาง
การค้าท่ีเก่าแก่ มีคฤหาสน์หรูหรา เป็นพยานถึงความมัง่คัง่ของ
ชาวเรือท่ีอาศยัอยู่ท่ีน่ีลดหลัน่ไล่ระดบัตามหน้าผาสงูชนั โบสถ์ทาสีขาวสะอาดตา ภายใน
หมู่บ้านเป็นตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ท่ีสามารถเดินชมวิว หรือเลือกซือ้สินค้างานฝีมือมากมาย  
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อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้ และถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึ จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟิร่า (FIRA) 
เมืองหลวงของซานโตริน่ี ซึง่ออกเสียงได้อีกอย่างว่า ธีรา ( THIRA) นําท่านสู่ตลาดสินค้า
พืน้เมือง ท่ีมีสินค้าหลากหลายทัง้ของท่ีระลกึท่ีล้วนนํามาวางจําหน่ายให้กบันกัท่องเท่ียว 
สามารถมองเห็นเรือสําราญท่ีจอดอยู่กลางทะเลเบือ้งล่าง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความ
สวยงามของเกาะซานโตริน่ี หรือเลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองท่ีมีวางจําหน่ายนบัร้อยร้าน แบ่งเป็น
ตรอกซอกซอยมากมาย 

12.00 น. นําท่าน น่ังเคเบิล้คาร์ ลงจากริมผาของเกาะเพ่ือกลบัขึน้เรือ (คิวขึน้กระเช้าอาจจะยาว) 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 

หลงัรับประทานอาหาร ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้องกิจกรรมต่างๆภายในเรือสําราญ 
ไม่ว่าจะเป็นห้องสปา, ซาวน่าห้องอาหาร, ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และ
ส่วนสนัทนาการอ่ืน ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือสําราญหรูตามอธัยาศยั 
กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสําราญ เช่น 
 ห้องอาหารซึง่เปิดให้บริการหลากหลายห้องอาหาร ไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารสไตล์อิตา

เลียนหรือห้องอาหารบฟุเฟ่ต์นานาชาติ 
 ชมโชว์พเิศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซํา้กนัตลอดการเดินทาง) หรือจะเลือกนัง่เล่นใน

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

ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม) 
14.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือเพื่อเดนิทางสู่ท่าเรือเมืองสปลิท ประเทศโครเอเชีย 
18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (FINE DINING รอบ 18.30 น.)  ทกุวนัหลงัมือ้

อาหารท่านจะได้ชมการแสดงตามรายการของทางเรือ หรือสนกุกบัดิสโก้เธค และโชว์ต่าง ๆ  
มากมาย 

 

วันพฤหสับดีที่ 16 เมษายน 58 
 CRUISING ล่องน่านน า้สากล                                                          

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 
หลงัรับประทานอาหาร อิสระตามอธัยาศยั ร่วมเล่นกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย  บนเรือท่านจะได้
พบกบัความบนัเทิงท่ีหลากหลายรูปแบบอาทิเช่น การออกกําลงักายรับอรุณในตอนเช้าหรือ 
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SUNDANCE จ๊อกกิง้บนดาดฟ้าของเรือ ฟิตหุ่นท่ีห้อง FITNESS CENTER และผ่อนคลายไป
การบริการเสริมท่ี SAMSARA SPA เต็มอิ่มกบัอาหารสไตล์ยโุรปและอาหารนานาชาติ 5 มือ้
ต่อวนั ชมการแสดงอนัอลงัการหลงัมืออาหารทกุคืน หรือช้อปปิง้สินค้าท่ีระลกึ และแบรนด์ดงั  
รวมไปถึงการร่ืนเริงกบัการร้องเพลง และเต้นรํา  หรือเส่ียงดวงกบั CASINO และตบท้ายด้วย
การวาดลีลาแดนซ์กระจายท่ีผบั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 

 หลงัรับประทานอาหาร อิสระตามอธัยาศยั 
18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (FINE DINING รอบ 18.30 น.)  ทกุวนัหลงัมือ้

อาหารท่านจะได้ชมการแสดงตามรายการของทางเรือ หรือสนกุสนานกบัการเส่ียงโชคใน
คาสิโน ดิสโก้เธค และโชว์ต่าง ๆ มากมาย  ในคืนนีอ้าจมีงานเลีย้งรับรองพเิศษ มี 1 คืน 

เป็นงานเลีย้งหรูหรา  ซึง่โดยส่วนใหญ่จะเป็นคืนท่ี 2 หรือคืนสดุท้าย ของการพกับนเรือ , 
หากมีการเปล่ียนแปลง ท่านสามารถเช็ควนั , เวลา และสถานท่ีได้จากเจ้าหน้าท่ีบนเรือ หรือ
เอกสานตารางกิจกรรมของทางเรือ ซึง่เจ้าหน้าท่ีเรือจะจดัส่งถึงห้องพกัลกูค้าทกุท่านในแต่ละ
เย็น ทกุๆ วนั เพ่ือให้ท่านได้เตรียมตวัสําหรับวนัถดัไป 

 

หมายเหตุ (เร่ืองการแตง่กาย) 
สภุาพบรุุษ :  ชดุสทูพร้อมเนคไท (หรือทกัซิโด้ แตไ่มบ่งัคบั)  
สภุาพสตรี :  ชดุราตรีสัน้/ ยาว  หรือสําหรับทา่นท่ีไมถ่นดัใสก่ระโปรง ทา่นสามารถใสก่างเกงผ้าและเสือ้สวย ๆ  
 

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 58 
 เมืองสปลิท ประเทศโครเอเชีย + CITY TOUR                                     
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ  
09.00 น. เรือเทียบท่า ณ เมืองสปลิท (SPLIT) เมืองท่ีตัง้ริม

ฝ่ังทะเล เป็นเมืองท่ีมีท่าเรือยอร์ท เป็นท่ีพกัผ่อน
ของบรรดาเศรษฐีจากในยโุรป เช่น อิตาลี เป็น
เมืองโบราณตัง้แต่ยคุโรมนัอายเุกือบ 2,000 ปี ท่ีท่านจะไม่เช่ือสายตาถึงความเก่าแก่ของ
สิ่งก่อสร้างท่ียงัคงหลงเหลือความสวยงามจนถึงปัจจบุนั และได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดก
โลกจากยเูน สโก้เช่นเดียวกนั นําท่านเข้าชม พระราชวังดโิอเครเธียน ตัง้อยู่ในกําแพงเมือง
ป้อมปราการ ท่ีสร้างล้อมรอบอย่างแข็งแกร่ง มีประตทูางเข้า 3 ด้าน คือ โกลด์เดนเกจ ซลิ



 

www.thaicruiseholiday.com 

เวอร์เกจ และโอรอนเกจ จากนัน้นําท่านชม โบสถ์
เซน็ต์โดมเนียส เป็นโบสถ์ท่ีเก่าแก่ และตกแต่ง
อย่างสวยงาม ตวัโบสถ์สร้างเป็นแปดเหล่ียม ใน
อดีตเคยเป็นท่ีเก็บศพของบคุคลสําคญั จนใน
ศตวรรษท่ีเจ็ดจงึเปล่ียนเป็นโบสถ์ เชิญท่านช่ืนชม
งานศิลปะหตัถกรรมท่ีตกแต่งภายในโบสถ์ เช่น 
เสาหิน งานแกะสลกัต่างๆ จากนัน้นําท่านชมย่านการค้าท่ีตัง้อยู่ในเมืองเก่า  บรรยากาศย้อน
ยคุเหมือนอยู่ในสมยัพนัปีท่ีแล้ว 

13.00 น. นําท่านเดินทาง กลบัขึน้เรือ 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 

หลงัรับประทานอาหาร อิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 
14.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือเพื่อเดนิทางสู่ท่าเรือเมืองทริสตี ้ประเทศอิตาลี 
18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (FINE DINING รอบ 18.30 น.)  ทกุวนัหลงัมือ้

อาหารท่านจะได้ชมการแสดงตามรายการของทางเรือ หรือสนกุกบัดิสโก้เธคและโชว์ต่าง ๆ  
 

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 58 
 เมืองทริสตี ้ประเทศอิตาลี – เวนิส – ช้อปป้ิง – สุวรรณภูมิ                              

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ เมืองเวนิส (VENICE) รอการเช็คเอ้าท์จากเรือ, เก็บสมัภาระ และรับกระเป๋า

บริเวณท่าเรือ จากนัน้นํา
ท่านเดินทางสู่ 
McArthurGlen 
Designer Outet 
Noventa di Piave 
(http://www.mcarthurglen.com/en/outlets/italy/mcarthurglen-noventa-di-piave/)  ให้
เวลาท่านเลือกซือ้สินค้าแบรนด์เนมในราคาพเิศา กว่า 100 ร้านค้า  ไม่ว่าจะเป็น Armani,  
Abercrombie & Fitch, Polo Ralph Lauren, Prada, Fendi, Paul Smith, Rip Curl, UGG,  

http://www.mcarthurglen.com/en/outlets/italy/mcarthurglen-noventa-di-piave/
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Salvatore Ferragamo, Samsonite, TAG Heuer, Swatch, Versace, Gucci เป็นต้น (เพ่ือ
เป็นการไม่รบกวนเวลา   ช้อปปิง้ของท่าน อิสระอาหารเท่ียงตามอธัยาศยั) 

12.30 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบินเวนิส เพ่ือเช็คอิน และทํา TAX REFUND 
15.50 น.  เหินฟ้าสู่เมืองโดฮา ประเทศ การ์ต้า โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR130 

เพ่ือต่อเคร่ืองยงักรุงเทพฯ (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชัว่โมง 45 นาที) 
22.35 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองโดฮา เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าปลอด

ภาษีภายในสนามบิน ตามอธัยาศยั (รอต่อเคร่ืองประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาที) 
 

วันอาทติย์ที่ 19 เมษายน 58 
 โดฮา – สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

 

01.10 น.  เหินฟ้ากลบัสู่สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR828 

(ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 6 ชัว่โมง 20 นาที) 
12.05 น. ถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

**************************** 
โปรแกรมการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ 

ทัง้นีข้ึน้อยู่กับภาวะอากาศ ภาวะของสายการบนิ ภาษีน า้มันเชือ้เพลิง ราคาห้องบนเรือ 
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า 
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ประเภทห้องพัก 
Inside Cabin          Balcony Cabin 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
โดยห้องพกัทัง้ 2 ประเภท จะ มีเตียงให้เลือก 2 แบบ คือ เตียงเด่ียว  และเตียงคู่                                         
พร้อมตู้ เสือ้ผ้าขนาดใหญ่  ห้องอาบนํา้  ฝักบวั  และอ่างล้างหน้า ไดร์เป่าผม มินิบาร์ ตู้ เซพนิรภยั โทรทศัน์  
โทร ศพัท์  อินเตอร์เน็ต* และเคร่ืองปรับอากาศ 
(*ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม)   

อัตราค่าบริการ 
ห้อง INSIDE ผู้ใหญ่ ท่านละ (พกัห้องคู)่     121,900  บาท  
ห้อง BALCONY ผู้ใหญ่ ท่านละ (พกัห้องคู)่     141,900  บาท  
เดก็อายไุม่เกิน 12 ปี ท่านละ (พกักบัผู้ ใหญ่ 2 ท่าน)    99,900  บาท 
พักเด่ียวห้อง INSIDE จ่ายเพิม่ 30,000 บาท  //  พักเด่ียวห้อง BALCONY จ่ายเพิม่ 40,000 บาท   
***ราคาดังกล่าวต้องเดนิทาง 20 ท่านขึน้ไป หากไม่ถงึตามจ านวนจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม*** 
 

อัตราค่าบริการรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป–กลบัโดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ (ตัว๋กรุ๊ปชัน้ประหยดั) ตามท่ีระบุ และภาษีนํา้มนัสายการบนิ 
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 คา่เรือสําราญ COSTA MEDITERRANEA 7 คืน และคา่โรงแรมท่ีพกั 1 คืน ห้องละ 2 ทา่น  (4 ดาว) พร้อมอาหารทกุมือ้, 
กิจกรรม และความบนัเทิงตา่ง ๆ บนเรือสําราญ  
(มีบางกิจกรรมมีคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิ เชน่ เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์, สปา และซาลอน เป็นต้น ) 

 คา่อาหาร และคา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ท่ีระบตุามรายการ 

 คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง และเจ็บป่วย (บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน์) คุ้มครองประกนัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล 
2,000,000 บาท สําหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ18 – 70 ปี // 1,000,000 บาท สําหรับผู้ เอาประกนัภยัอายนุ้อยกวา่ 18 ปี และ
คา่รักษาพยาบาล 2,000,000 บาท  

 เจ้าหน้าท่ี (หวัหน้าทวัร์คนไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเช็งเก้น (ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่มีการคืนค่าวีซ่าทุกกรณี) 

 ค่า Package น า้ดื่มบนเรือ (น า้แร่ 14 ขวดลิตร / 1 ห้องพัก) 

 ค่า Port Tax ทุกที่ 165 USD / ท่าน 

 ค่าทปิบังคับบนเรือ Gratuity 60 EURO / ท่าน  

 ค่าทปิคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น  
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 คา่ทําหนงัสือเดนิทาง คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง  ๆ (เช่น คา่โทรศพัท์, คา่อินเตอร์เน็ต, คา่ซกัรีด และอื่น ๆ ท่ีไมไ่ด้ระบใุนรายการ)  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 คา่ทิปพนกังานบนเรือ ตามแตจ่ะเห็นสมควร (เชน่พนกังานเสริฟ และพนกังานทําความสะอาดห้องของทา่น เป็นต้น) 

 ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ ตามแต่จะเหน็สมควร 

 คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีหนกัเกินสายการบนิกําหนด (น า้หนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม)       

 คา่ภาษีเชือ้เพลิง ท่ีทางสายการบนิอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเตมิ (ตามข้อกําหนดของสายการบนิ)  
การช าระเงนิ  
งวดท่ี 1 : สํารองท่ีนัง่จ่าย 40,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัได้รับการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
งวดท่ี 2 : ชําระสว่นท่ีเหลือ 45 วนั ลว่งหน้าก่อนออกเดินทาง 

 
การยกเลิก และการเปล่ียนแปลง 

 เม่ือยืนยนัห้องพกั และชําระมดัจําแล้วมีการยกเลิกมากกวา่ 74 วนัก่อนเดินทาง ชําระท่านละ 10,000 บาท 

 75 - 45 วนั 30% ของราคาเตม็  

 44 - 29 วนั 50% ของราคาเตม็  

 28 - 15 วนั 80% ของราคาเตม็  

 ภายใน 14วนัก่อนการเดินทาง 100% ของราคาเตม็  
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เงื่อนไขอ่ืน ๆ 

 ราคาดงักลา่วเป็นราคาเร่ิมต้น ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อีก โดยขึน้อยู่ช่วงเวลาเดินการเดินทาง และช่วงระยะเวลาในการจอง , 
จํานวนห้องพกับนเรือท่ียงัวา่งอยู่ ท่ีนัง่วา่งของสายการบิน และอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

 ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะขอบอกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการเพ่ือความเหมาะสมทัง้ปวง โดยถือผลประโยชน์ของลกูค้าเป็น
สําคญั 

 

ข้อมูลเก่ียวกับวีซ่า (ยื่นวีซ่าอิตาลี) 
(ทุกท่านต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตัวเอง และใช้เวลาประมาณ 14 วันท าการ ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าขึน้อยู่กับดุลยพินิจของสถานทูต) 
  

1. หนงัสอืเดินทางที่เหลอือายใุช้งานได้เกิน 6 เดือนขึน้ไป ถ้ามีหนงัสอืเดินทางเลม่เก่ากรุณาแนบมาด้วย 
2. รูปถ่ายสหีน้าตรงปัจจบุนั พืน้ฉากหลงัรูปต้องมีสขีาวเทา่นัน้ รูปจะต้องเป็นภาพท่ีคมชดัห้ามสวมแวน่สายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและ

ตกแตง่ภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน) ขนาด 2 นิว้ 2 รูป 
3. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบตัร / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น  ๆ(แปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
4. สาํเนาบตัรประชาชน (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
5. สาํเนาทะเบียนบ้าน (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
6. สตูิบตัรสาํหรับเด็กตํ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
7. กรณีเด็กอายตุํ่ากวา่ 20 ปีบริบรูณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดงันี ้ 

 เด็กเดินทางกบับคุคลอื่น บิดามารดาต้องทําหนงัสอืแสดงความยินยอมซึง่ออกให้โดยที่วา่การเขตหรืออําเภอเทา่นัน้ และให้ระบวุา่ 
ยินยอมให้เดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาต้องทําหนงัสอืแสดงความยินยอมซึง่ออกให้โดยที่วา่การเขตหรืออําเภอเทา่นัน้และให้ระบวุา่ มารดา
ยินยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบช่ืุอบิดา) 

 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาต้องทําหนงัสอืแสดงความยินยอมซึง่ออกให้โดยที่วา่การเขตหรืออําเภอเทา่นัน้และให้ระบวุา่ บิดายินยอม
ให้เดินทางกบัมารดา (ระบช่ืุอมารดา) 

 กรณีพอ่และแมห่ยา่ร้าง หรือเสยีชีวิต ต้องแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยืนยนั 

 ให้แนบสาํเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม ่(หากไมม่ีให้แนบสาํเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม่) 
8. หลกัฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเทา่นัน้** จดหมายรับรองการทํางานให้ระบ ุ TO WHOM IT 

MAY CONCERN (ไมต้่องระบสุถานฑตู) โดยไมต้่องระบวุนั และประเทศที่เดินทาง 

 กรณีผู้ เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนงัสอืจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายช่ือผู้ประกอบกิจการ 

 กรณีผู้ เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีช่ือผู้ เป็นเจ้าของร้านค้า 

 กรณีที่เป็นพนกังานบริษัทฯ : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบตุําแหนง่ ระยะเวลาการวา่จ้าง เงินเดือน พิมพ์เป็น
ภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

 กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนงัสอืรับรองจากหนว่ยงาน พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายสาํเนาบตัรข้าราชการบํานาญ  

 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศกึษา ต้องมีหนงัสอืรับรองจากสถาบนัศกึษานัน้วา่กําลงัศกึษาอยูร่ะบชุัน้ปีที่ศกึษา พิมพ์เป็นภาษาองักฤษ
เทา่นัน้ 

 กรณีเป็นแมค้่า, ทําธุรกิจสว่นตวั, ทําอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ 
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9.  หลกัฐานการเงิน (สาํคญัมาก เพราะสถานฑตูแจ้งกฎใหมเ่มื่อวนัท่ี 1 สงิหาคม 2556) เลอืกข้อใดข้อหนึง่** 
     9.1 สาํเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมหนงัสอืรับรองทางการเงินจากธนาคาร ( BANK CERTIFICATE) เป็นภาษาองักฤษ **ต้องเป็น

บญัชีเดียวกนัเทา่นัน้** 

 กรณีเงินฝากออมทรัพย์/ เผ่ือเรียก/ สะสมทรัพย์  

 (ยอดเงินในสมดุบญัชีธนาคาร ต้องมีไมต่ํ่ากวา่ 100,000 บาท ตอ่การยื่นวีซา่ 1 ทา่น และ ต้องมีการเข้าออกของเงินสมํ่าเสมอ ห้าม
ทําการโอนเงินเข้าไปในครัง้เดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซา่เด็ดขาด!!) 

 การปรับสมดุบญัชีธนาคาร ทา่นต้องปรับสมดุถึงเดือนปัจจบุนั และ ถ่ายสาํเนาย้อนหลงั 6 เดือน โดยการปรับยอดสมดุในบญัชี ต้อง
ปรับสมดุก่อนวนัท่ีจะยื่นวีซา่ 7 วนั เช่นทา่นได้คิวยื่นวีซา่วนัท่ี 3 กนัยายน 2557 สาํเนาสมดุบญัชีที่ทา่นต้องใช้ในการยื่นวีซา่ ต้องปรับ
สมดุ ณ วนัท่ี 28 สงิหาคม 2557 หรือ หลงัจากนัน้ หากทา่นปรับสมดุบญัชีก่อนหน้านัน้ จะใช้เป็นเอกสารแสดงหลกัฐานทางการเงิน
ไมไ่ด้ สถานทตูจะขอเอกสารเพิ่มเติม อยา่งไรก็ตาม ทา่นสามารถสง่เอกสารมาทางบริษัททวัร์ฯ เพื่อเตรียมการลว่งหน้า และสง่ Fax 
สมดุบญัชีหน้าสดุท้ายที่ได้ทําการปรับสมดุมาให้ทางบริษัททวัร์ เพื่อใช้ในการแนบเป็นเอกสารยื่นวีซา่ตอ่ไปได้ 

 การขอหนงัสอืรับรองทางการเงินจากธนาคาร ต้องมีอายไุมเ่กิน 15 วนั นบัจากวนัท่ีได้คิวยื่นวีซา่ พร้อมทัง้ต้องระบ ุจํานวนเงินเป็น
ตวัเลขลงในหนงัสอืรับรองด้วย เช่นทา่นได้คิวยื่นวีซา่วนัท่ี 3 กนัยายน 2556 หนงัสอืรับรองการเงินจากทางธนาคารท่ีใช้ในการยื่นวีซา่ 
ต้องออกให้ ณ วนัท่ี 20 สงิหาคม 2556 หรือ หลงัจากนัน้เทา่นัน้ จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบ ุ TO WHOM IT MAY 
CONCERN (ไมต้่องระบสุถานฑตู) โดยไมต้่องระบวุนั และประเทศที่เดินทาง 

9.2  สาํเนาสมดุบญัชีเงินฝากประจํา พร้อมหนงัสอืรับรองทางการเงินจากธนาคาร ( BANK CERTIFICATE) เป็นภาษาองักฤษ **ต้องเป็นบญัชี
เดียวกนัเทา่นัน้**  

 กรณีเงินฝากประจํา (ซึง่ไมส่ามารถปรับยอดได้) ทา่นต้องขอหนงัสอืรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร โดยให้ธนาคารระบวุา่ ทา่นมี
เงินคงอยูใ่นบญัชีฝากประจํา (ออกจดหมายรับรองเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) และในการขอหนงัสอืรับรอง ต้องมีอายไุมเ่กิน 7 วนั นบั
จากวนัท่ีได้คิวยื่นวีซา่ พร้อมทัง้ต้องระบ ุจํานวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสอืรับรองด้วย เช่น ทา่นได้คิวยื่นวีซา่วนัท่ี 3 กนัยายน 2556 
หนงัสอืรับรองการเงินจากทางธนาคารท่ีใช้ในการยื่นวีซา่ ต้องออกให้ ณ วนัท่ี 28 สงิหาคม 2556 หรือ หลงัจากนัน้เทา่นัน้ และ ให้
แนบสาํเนาสมดุบญัชีเงินฝากประจํามาด้วย จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต้่องระบุ
สถานฑตู) โดยไมต้่องระบวุนั และประเทศที่เดินทาง 

 กรณีพนัธบตัรรัฐบาล สามารถใช้ยื่นประกอบการพิจารณาได้ โดยให้สาํเนาและให้ทางธนาคารประทบัตรารับรอง พร้อมลงวนัท่ีอยา่ง
ชดัเจน เช่นเดียวกนั วนัท่ีที่ปรากฎ ต้องมีระยะเวลาไมเ่กิน 5 วนั นบัจากวนัท่ีได้คิวยื่นวีซา่ขึน้มา 

 (สถานฑตูไมรั่บพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทกุกรณี)  
 

เนื่องจากสถานทตูได้แจ้งเพิ่มเติมเก่ียวกบัเอกสารด้านการเงินของผู้สมคัรวีซา่ทกุประเภทโดย  
ผู้สมคัรทกุคนท่ีต้องการยื่นคําร้องขอวีซา่ฯต้องแสดงหลกัฐานทางการเงิน 2 ประเภทคูก่นัคือ  

หนงัสอืรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร ( Bank Certificate ) ซึง่มีอายไุมเ่กิน 15 วนันบัจากวนัยื่นคําร้องวีซา่ 
 พร้อมกบัสาํเนาสมดุบญัชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินลา่สดุไมเ่กิน 7 วนันบัจากวนัยื่นคําร้องขอวีซา่ โดยไมม่ีข้อยกเว้นใด ๆ ทัง้สิน้ 

 
10.  ในกรณีที่มีผู้ รับรองคา่ใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดงันี ้ 

 จดหมายจากผู้ รับรองคา่ใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้  

 หลกัฐานแสดงความสมัพนัธ์ของผู้ เดินทางกบัผู้ รับรองคา่ใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน (เพื่อนและสามีภรรยาที่มิได้จดทะเบียนสมรสและ
ไมม่ีบตุรไมส่ามารถรับรองคา่ใช้จ่ายให้กนัได้) ต้องเป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกนั (พอ่ , แม ่สามารถรับรองคา่ใช้จ่ายให้บตุรได้ / 
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สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองให้กนัและกนัได้ / สามี-ภรรยาที่ไมจ่ดทะเบียนสมรสไมส่ามารถรับรองให้กนัและกนัได้ / ปู่ , ยา่
, ตา, ยาย ไมส่ามารถรับรองคา่ใช้จ่ายให้หลานได้) 

 กรุณาแนบสาํเนาสมดุบญัชีเงินฝากตามข้อกําหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยื่นวีซา่ 1 ชดุของผู้ รับรองคา่ใช้จ่าย พร้อมทัง้ใน หนงัสอืรับรอง
ทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบช่ืุอผู้ถกูรับรองคา่ใช้จ่าย ด้วย 

 11.  ผู้สงูอายทุี่มีอายเุกินกวา่ 70 ปีบริบรูณ์ กรุณาแนบใบรับรองแพทย์ วา่สามารถเดินทางได้ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นวีซา่  


