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 เดนิทางช่วงดกึของ วันอาทติย์ที่ 3 – วันอังคารท่ี 12 พฤษภาคม 2558 

 โปรแกรมดี จัดอย่างลงตัว คุ้มมาก รวมทัวร์พาเที่ยว + รวมทุกอย่างแล้ว (ตามรายการ) 

 สะดวกมากมาย ไม่ต้องรือ้ จัด และขนย้ายกระเป๋าเดนิทาง 

 เรือส าราญหรู ระดับ 4 ดาว ล าใหม่ล่าสุด COSTA DIADEMA เร่ิมให้บริการครัง้แรกเม่ือเดือน 

 พฤศจิกายน 57 มีขนาดระวางเรือ 132,500 ตัน และจุผู้โดยสารได้กว่า 4,947 คน (สนุกสนานกับกิจกรรม
ต่าง ๆ , DUTY FREE, CASINO, SPA, FITNESS CENTER และ CLUB HOUSE บนเรือ) 

วันอาทติย์ที่ 3 พฤษภาคม 58 
 สนามบนิสุวรรณภูมิ – อิสตันบูล 
 

21.00 น. คณะเดนิทางพร้อมกันที่สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาเตอร์สาย
การบนิเตอร์กชิ แอร์ไลน์ ( TK) แถว T ประตูที่ 9 เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ พร้อมคอยอํานวยความ
สะดวกในการเช็คสมัภาระ และเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน 

23.30 น.  เหินฟ้าสู่กรุงอิสตนับลู ประเทศตรุกี โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK69 บริการ
อาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง 5 นาที ด้วยเคร่ือง AIRBUS 
A330) 

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 58 
 สนามบนิสุวรรณภูมิ – อิสตันบูล – บาร์เซโลน่า     (- / L / D) 
 

08.40 น. เหินฟ้าสู่เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK1853 

บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชัว่โมง 45 นาที ด้วยเคร่ือง 
AIRBUS A330) 

11.25 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และ
ตรวจรับสมัภาระเรียบร้อย นําท่านเข้าสู่ตวัเมืองเพ่ือรับประทานอาหาร 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 หลงัรับประทานอาหาร  นําท่านสู่ท่าเทียบเรือบาร์เซโลน่า พร้อมนําท่านเชคอินลงเรือ COSTA 

DAIDEMA ขนาดระวางเรือ 132,500 ตนั มีทัง้หมด 19 ชัน้ จดุผู้ โดยสารได้ 4,947 ท่าน และพนกังาน 
1,253 คน ลงทะเลครัง้แรกเม่ือปีค.ศ. 2014 ซึง่เป็นเรือขนาดใหญ่สญัชาติอิตาลี มีห้องพกัทัง้หมด 
1,862 ห้อง, 11 ห้องอาหาร, 15 บาร์, 8 จากชุซ่ี, 3 สระว่ายนํา้ และ สวนนํา้ เป็นต้น (สําหรับกระเป๋า
ใบใหญ่ ทางเจ้าหน้าท่ีของทางเรือจะนํามาส่งท่ีห้องพกัของท่านภายในวนัเดียวกนัซึง่อาจจะล่าช้า 
ฉะนัน้เพ่ือความสะดวกกรุณาจดัเตรียมสมัภาระท่ีจําเป็นส่วนตวั 1 ใบ ถือติดตวัขึน้ไปบนเรือ) ท่านจะ
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ได้ห้องพกัแบบ Ocean View Balcony (ห้องมีระเบียง) นําท่านชมส่วนต่าง ๆ บนเรือ และอิสระให้
ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั www.costacruisesasia.com/pao/costa_diadema.html 

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

 

19.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือเพื่อเดนิทางสู่ท่าเรือเมืองปัลมา เดอ มายอร์กา ประเทศสเปน 
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 58 
 เมืองปัลมา เดอ มายอร์กา ประเทศสเปน + CITY TOUR             (B / L / D) 
 

08.00 น. เรือเทียบท่า ณ เมืองปัลมา เดอ มายอร์กา หมู่เกาะแสนสวยในประเทศสเปน ซึง่ตัง้อยู่ในทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน เป็นเกาะใหญ่ท่ีสดุในหมู่เกาะแบลีแอริก เมืองหลวงของเกาะคือ เมืองปัลมา เมืองซึง่เป็น
จดุหมายปลายทางการท่องเท่ียวในวนัหยดุท่ีได้รับความนิยมมาก  

เช้า   รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ  
หลงัรับประทานอาหาร นําท่านเดินทางสู่ ถ า้ DRACH (DRACH CAVE) แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสดุของเกาะมายอร์ก้า โดยถํา้ใต้ดินแห่งนีถื้อว่าเป็นหนึง่ในถํา้ใต้ดินท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกอีกด้วย ชม
ความงดงามของธรรมชาติท่ีสรรค์สร้างหินงอกหินย้อย และทะเลสาปใต้ดิน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลงัรับประทานอาหาร นําท่านเดินทางสู่ LA SEU CATHEDRAL OF PALMA โบสถ์สไตล์โกธิค
โรมนัคาทอร์ลิคคู่บ้านคู่เมืองของเกาะมายอร์กา สร้างขึน้ตามบญัชาของกษัตริย์เจมส์ท่ี 1 แห่งอารา
กอน ในปี ค.ศ.  1229 และเสร็จสิน้ในปี ค.ศ.  1601 โดยใช้เวลาร่วม 370 ปี ในการก่อสร้าง และได้มี
การปรับปรุงตามแบบฉบบัของ อันโตนิโอ เกาดี ้  สถาปนิก  และผู้ออกแบบผู้ มีช่ือเสียงแห่งเมืองบาร์
เซโลน่าในช่วงระหว่างปี ค.ศ.  1901 – 1914 นําท่านเข้าชมความงดงามภายในมหาวิหารแห่งปัลม่า 
ชมความงามของสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคโรมนัท่ีตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม นอกจากนีท่ี้
มหาวิหารแห่งนีย้งัตกแต่งด้วยกระจกลายสีท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกอีกด้วย 

16.00 น.  นําท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเทียบเรือปัลมา เดอ มายอร์กา 
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18.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือเพื่อเดนิทางสู่ท่าเรือเมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี 

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

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 58 
 CRUISING ล่องน่านน า้สากล                                 (B / L / D) 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 
หลงัรับประทานอาหาร อิสระตามอธัยาศยั ร่วมเล่นกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย  บนเรือท่านจะได้พบกบั
ความบนัเทิงท่ีหลากหลายรูปแบบอาทิเช่น การออกกําลงักายรับอรุณในตอนเช้าหรือ SUNDANCE 
จ๊อกกิง้บนดาดฟ้าของเรือ ฟิตหุ่นท่ีห้อง FITNESS CENTER และผ่อนคลายไปการบริการเสริมท่ี 
SAMSARA SPA เต็มอิ่มกบัอาหารสไตล์ยโุรปและอาหารนานาชาติ 5 มือ้ต่อวนั ชมการแสดงอนั
อลงัการหลงัมืออาหารทกุคืน หรือช้อปปิง้สินค้าท่ีระลกึ และแบรนด์ดงั  รวมไปถึงการร่ืนเริงกบัการร้อง
เพลง และเต้นรํา หรือเส่ียงดวงกบั CASINO และตบท้ายด้วยการวาดลีลาแดนซ์กระจายท่ีผบั 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 

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

ท่านจะได้ชมการแสดงตามรายการของทางเรือ หรือสนกุสนานกบัการเส่ียงโชคในคาสิโน ดิสโก้เธค 
และโชว์ต่าง ๆ มากมาย 
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วันพฤหสับดีที่ 7 พฤษภาคม 58 
 เมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี + CITY TOUR                      (B / L / D) 
 

08.00 น. เรือเทียบท่า ณ เมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี หรือท่ีนิยมเรียกเป็นภาษาอิตาลีว่า เมืองนาโปลี 
(NAPOLI) คือ อีกหนึง่เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และมีความสําคญัทางประวตัิศาสตร์ ศิลปะ 
วฒันธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี และศาสตร์การทําอาหารท่ีได้รับการยอมรับจากทัว่โลก อีกทัง้ยงั
เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัเนเปิลส์ ( PROVINCE OF NAPLES) และแคว้นกมัปาเนีย ( CAMPANIA) 
แคว้นท่ีตัง้อยู่ทางทิศใต้ของประเทศอิตาลี
นัน่เอง เมืองเนเปิลส์ ตัง้อยู่ท่ีชายฝ่ังด้าน
ตะวนัตกของอิตาลีติดกบัอ่าวเนเปิลส์ 
(NAPLES BAY) กึ่งกลางระหว่างพืน้ท่ีภเูขา
ไฟสองแห่ง คือ ภเูขาไฟวิสเุวียส 
และกมัปีเฟลเกรย์ และยงัเป็นเมืองท่ีมี
บทบาทสําคญัในคาบสมทุรอิตาลีมาตลอด 
2,800 ปี  นบัแต่ก่อตัง้เมืองขึน้มา ด้วยเหตนีุ ้
เมืองเนเปิลส์จงึถือว่าเป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสดุแห่ง
หนึง่ของโลก โดยเฉพาะบริเวณใจกลางของเมืองเน
เปิลส์ยงัเป็นศนูย์กลางเมืองทางประวตัิศาสตร์ท่ี
ใหญ่ท่ีสดุในยโุรป และได้รับการขึน้ทะเบียนจาก
องค์การยเูนสโก ( UNESCO) ให้เป็นมรดกโลกใน
ปีค.ศ 1995 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายใน
เรือ  
หลงัรับประทานอาหาร นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือ
เพ่ือลงเรือสู่ เกาะคาปรี ( CARPI) ท่ีตัง้อยู่ใกล้กบั
แหลมซอร์เรนโต้ ซึง่เป็นเกาะเล็ก ๆ ท่ีมีธรรมชาติท่ี
งดงามมาก เป็นสถานท่ีตากอากาศของบคุคล
สําคญั ๆ มาช้านาน ซึง่รายได้หลกัของเกาะนีม้า
จากอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว สู่ชมุชนคาปรีอนั
เก่าแก่ตัง้รกรากมาแต่บรรพบรุุษ จนกลายเป็น
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ศนูย์กลางของเกาะท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการท่องเท่ียว และตากอากาศ และมีร้านรวงเปิดให้บริการนกั  
ช้อปปิง้ได้เลือกสรรมากมาย จากนัน้นําท่านชม เกาะคาปรี ซึง่เป็นหินปนูก้อนใหญ่ ก้อนเดียวมีความ
ยาว 6.25 กิโลเมตร และกว้าง 3 กิโลเมตร  บ้านเมืองจงึตัง้อยู่บนหิน ซึง่สงูกว่าระดบันํา้ทะเลตัง้แต่ 
450 – 900 ฟตุ เป็นท่ีตากอากาศของจกัรพรรดิโรมนัในสมยัต้น ๆ เช่น จกัรพรรดิ AUGUSTUS และ 
TIBERIUS ปัจจบุนัเป็นท่ีตากอากาศท่ีดงัท่ีสดุในภาคใต้ของอิตาลี เกาะแห่งนีไ้ด้ช่ือว่าเป็นสวรรค์ของ
เหล่าเซเลบริตีช่ื้อดงัจากทัว่โลก รวมถึงสวรรค์ของนกัช้อปท่ีชอบอพัเดทเทรนแฟชัน่ จากนัน้นําท่านลง
เรือเล็กเพ่ือชมความงดงามภายใน  ถ า้บลูกร๊อตโต้ (BLUE GROTTO) ถํา้สีนํา้เงินเทอร์คอยส์ท่ีมีแสง
สะท้อนขึน้มาจากท้องทะเลสวยงามอย่างน่าอศัจรรย์ (การเข้าชมความงามของถํา้แห่งนีข้ึน้อยู่กบั
สภาวะ นํา้ขึน้  – นํา้ลงของแต่ละวนั) เดินทางขึน้สู่  เมืองแอนนา คาปรี  ( ANACAPRI) เมืองใหญ่
อนัดบัสองของเกาะแห่งนี ้ชมวิว ณ จดุท่ีสงูสดุ 589 เมตรเหนือระดบันํา้ทะเล ก่อนเดินทางกลบัสู่
ท่าเรือให้ท่านได้แวะช้อปปิง้สินค้าพืน้เมืองของชาวคาปรี รวมถึงสินค้าแบรนเนมต่าง ๆ ณ จัตุรัสอุม

แบร์โต (PIAZZA UMBERTO) จากนัน้นําท่านชม และถ่ายรูปกบั เปียสซา เดล เพลิบสิซโิต   
(PIAZZA DEL PLEBISCITO) หนึง่ในจตัรัุสท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในเมืองเนเปิลส์ โดยจตัรัุสนัน้ตัง้อยู่
ใกล้ ๆ กบัอ่าวเนเปิลส์ถกูล้อมรอบไปด้วยเหล่าอาคาร สถานท่ีท่ีมีความสําคญัของเมือง ไม่ว่าจะเป็น 
พระบรมมหาราชวัง ( ROYAL PALACE OF NAPLES) เป็น 1 ใน 4 ของท่ีพํานกัของกษัตริย์แห่ง
ราชวงศ์บร์ูบง ( BOURBON KINGS) หนึง่ในราชวงศ์ท่ีสําคญัท่ีสดุในทวีปยโุรป จากนัน้นําท่าน  และ
ถ่ายรูปกบั เทยีโตร ซาน คาร์โล   ( TEATRO SAN CARLO)โรงละครโอเปร่า ท่ีได้รับการยอมรับ
ความมีความเก่าแก่ และใหญ่มากท่ีสดุแห่งหนึง่ในในอิตาลี และยโุรป โดยโรงละครถกูก่อตัง้ขึน้โดย 
BOURBON CHARLES VII OF NAPLES โรงละครได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือ GIOVANNI 
ANTONIO MEDRANO และ ANGELO CARASALE และโรงละครแห่งนีย้งัคงถกูใช้งานอย่าง
ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจบุนั นําท่านเข้าชมความงดงามของโบสถ์แห่งเมืองเนเปิลส์ หรือ THE DOME 
OF SAN GENNARO 

13.00 น.  นําท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเทียบเรือเมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 

หลงัรับประทานอาหาร อิสระตามอธัยาศยั ร่วมเล่นกิจกรรมต่าง ๆ มากมายบนเรือท่านจะได้พบกบั
ความบนัเทิงท่ีหลากหลายรูปแบบอาทิเช่น การออกกําลงักายรับอรุณในตอนเช้าหรือ SUNDANCE 
จ๊อกกิง้บนดาดฟ้าของเรือ ฟิตหุ่นท่ีห้อง FITNESS CENTER และผ่อนคลายไปการบริการเสริมท่ี 
SAMSARA SPA เต็มอิ่มกบัอาหารสไตล์ยโุรปและอาหารนานาชาติ 5 มือ้ต่อวนั ชมการแสดงอนั
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อลงัการหลงัมืออาหารทกุคืน หรือช้อปปิง้สินค้าท่ีระลกึ และแบรนด์ดงั รวมไปถึงการร่ืนเริงกบัการร้อง
เพลง เต้นรํา หรือเส่ียงดวงกบั CASINO และตบท้ายด้วยการวาดลีลาแดนซ์กระจายท่ีผบั 

15.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือเพื่อเดนิทางสู่ท่าเรือเมืองลา สเปเชีย ประเทศอิตาลี 

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

 
 
วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 58 
 เมืองลา สเปเชีย ประเทศอิตาลี + CITY TOUR                   (B / L / D) 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ  
09.30 น. เรือเทียบท่า ณ เมืองลา สเปเชีย ประเทศอิตาลี พาท่านเดินทางลดัเลาะไปยงัชายฝ่ังตะวนัตกของ

อิตาลี เมืองลา สเปเซีย ( LA SPEZIA)  เมืองในเขตลิกเูรียทางตอนเหนือของอิตาลี อยู่ระหว่างเมืองเจ
นวั และปิซา่ บนทะเลลิกเูรีย และเป็นหนึง่ใน
อ่าวท่ีมีความสําคญัทางด้านการค้า และ
การทหาร เม่ือ 
เดินทางมาถึง เมือง ลา สเปเซีย นําท่าน น่ัง

รถไฟสู่ ชิงเกว่ แตร์เร  ( CINQUE TERRE) 
หมู่บ้านเล็ก ๆ ท่ีตัง้อยู่บนชายฝ่ังริเวียร่าของ
อิตาลี CINQUE TERRE มีความหมายว่า "ห้า

ดนิแดน" ( FIVE LANDS) ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่ง ได้แก่ MONTEROSSO AL MARE, 
VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทัง้ห้าหมู่บ้านนีมี้หบุเขา
ล้อมรอบ ประกอบกนัเป็นส่วนหนึง่ของอทุยานแห่งชาติฯ และได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก
ยเูนสโก้อีกด้วย จากนัน้นําท่านชมอทุยาน CINQUE TERRE จดุชมวิวท่ีสวยงามเห็นบ้านเรือนริมฝ่ัง
ภเูขาหิน 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลงัรับประทานอาหาร นําท่านชมความงามของ
หมู่บ้านมรดกโลกริมทะเลเมดิเตอร์เรเน่ียน  ชม
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เมืองเล็ก ๆ ท่ีงดงามด้วยการก่อสร้างบ้านเรือนตามหน้าผาสงูชนั อยู่ริมทะเลท่ีเช่ือมต่อกนัได้จนได้รับ
การขนานนามว่าดินแดนทัง้ห้าแห่งอนัลือ โดยเฉพาะหมู่บ้าน ริโอ แมกจโิอเร  ( RIOMAGGIORE) 
เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ท่ีมีเสน่ห์ และมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตา บ้านเรือนท่ีตัง้ลดหลัน่กนับนหน้าผา
ท่ีปกคลมุด้วยต้นไม้เขียวขจี ตดักบันํา้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ ทําให้กลายเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวยอดฮิตแห่งหนึง่อย่างไม่ต้องสงสยั อิสระให้ท่านตามอธัยาศยั จากนัน้นําท่าน นัง่รถไฟกลบั
สู่ เมือง ลา สเปเซีย 

17.30 น.  นําท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเทียบเรือเมืองลา สเปเชีย ประเทศอิตาลี 
18.30 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (FINE DINING รอบ 18.30 น.)  ทกุวนัหลงัมือ้อาหาร

ท่านจะได้ชมการแสดงตามรายการของทางเรือ หรือสนกุกบัดิสโก้เธค และโชว์ต่าง ๆ มากมาย 
23.30 น. เรือล่องออกจากท่าเรือเพื่อเดนิทางสู่ท่าเรือเมืองซาโวน่า ประเทศอิตาลี 
วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 58 
 เมืองซาโวน่า ประเทศอิตาลี  – โมนาโค + CITY 

TOUR            (B / L / D) 
 

08.00 น. เรือเทียบท่า ณ เมืองซาโวน่า ประเทศอิตาลี  
เช้า   รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายใน

เรือ  
หลงัรับประทานอาหาร นําท่านแวะถ่ายรูปกบั ป้อม

ปราการเพรียม่า (PRIAMAR FORTRESS) ถกูสร้าง
ขึน้เม่ือปี ค.ศ.  1542 และถกูต่อเติมเร่ือยมาจนกระทัง่
ปี ค.ศ  .1820 ได้ถกูใช้เป็นท่ีคมุขงันกัโทษฉกรรจ์นาม 
จูเซป็เป้ มาซซน่ีิ  นกัการเมือง  และนกัเขียนผู้ รักชาติ 
ผู้ซึง่เคยเป็นแกนนําในการรวมชาติอิตาลีเป็นหนึง่เดียวในอดีต และถกูยกเลิกใช้เป็นเรือนจําในปี ค.ศ.  
1903 เน่ืองจากนกัโทษทัง้หมดร่วม 500 นายได้ถกูย้ายไปคมุขงัท่ีปราสาทเกอิต้าแห่งเมืองลาซโิอแทน  
จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ นครรัฐโมนาโค ( MONACO) ซึง่เป็นช่ือเรียกประเทศเล็ก ๆ ในทวีปยโุรป 
ตัง้อยู่บนชายฝ่ังส่วนสดุท้ายของฝร่ังเศส จดัเป็นประเทศท่ีเล็กเป็นอนัดบัสองของโลกรองจากนครรัฐ
วาติกนัในอิตาลี อาณารเขตของโมนาโคถกูล้อมรอบด้วยประเทศฝร่ังเศส  และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
มีพืน้ท่ีของประเทศเพียง 1.95 ตารางกิโลเมตรเท่านัน้ คนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ใช่คนโมนาคนั แต่
กลบัเป็นฝร่ังเศสท่ีมีเกือบคร่ึงประเทศ มีเมืองหลวงช่ือว่า  โมนาโค-วิลล์  แต่คนทัว่ไปกลบัคิดว่าเป็น
มอนติคาร์โลเพราะจะคุ้นหมูากกว่า โมนาโค ยงัคงเป็นประเทศท่ีปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตย 
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โดยมีเจ้าผู้ครองนครราชรัฐเป็นประมขุภายใต้รัฐธรรมนญู โดยมี ราชวงศ์กริมาลดีปกครองสืบทอด
มากว่า 700 ปี ประมขุองค์ปัจจบุนัคือเจ้าชายอลัแบร์ท่ี 2 เป็นประมขุองค์ท่ี 32 แห่งราชวงศ์กริมาลดี 
ขึน้ครองราชย์อย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2005 ภายหลงัการเสด็จสวรรคตของ
เจ้าชายเรนิเยร์ท่ี 1  เม่ือวนัท่ี 6 เมษายน 2005 ชาวโมนาคนัไม่ต้องเสียภาษีรายได้และไม่ต้องรับ
ราชการทหาร แต่โมนาโคยงัคงต้องอาศยัความช่วยเหลือหลายด้านจากประเทศฝร่ังเศส  นําท่านชม 
คาสิโนแห่งมอนตคิาร์โล ( Monte Carlo CASINO) โดยคาสิโนในโมนาโคนัน้เปิดเป็นครัง้แรกในปี 
ค.ศ. 1856 และต่อมาในปี ค.ศ. 1878 เจ้าชายชาร์ลส์ท่ี 3 ได้มีคําสัง่ให้สร้างคาสิโนแห่งมอนติคาร์
โลขึน้ ซึง่ปัจจบุนันีค้าสิโนกลายเป็นตวัการสําคญัในการดงึเงินตราต่างประเทศเข้ามาในโมนาโคอย่าง
มากมาย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัรับประทานอาหาร นําท่านขึน้ชม วิวตระการตาของท่าเรือยอทช์ของมหาเศรษฐี จากทัว่ทกุมมุ
โลกท่ีบริเวณ  โมนาโค-วิลล์ ซึง่เป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัหลวงแห่งราชวงศ์กริมาลดี ชม โบสถ์คาธีด

ราล หรืออีกช่ือหนึง่ว่า โบสถ์เซนต์นิโคลัส สถานท่ีฝังพระศพของเจ้าหญิงเกรซแห่งโมนาโค และ
ราชวงศ์กริมาลดี โดยเจ้าหญิงเกรซได้สิน้พระชนม์ในวนัท่ี 4 กนัยายน ค.ศ. 1982 ด้วย พระชนมายุ
เพียง 52 พรรษา โดยเจ้าหญิงเกรซ และเจ้าหญิงสเตฟานี พระราชธิดาได้ขบัรถมุ่งสู่โมนาโคจากท่ี
ประทบัในชนบท และเกิดอบุตัิเหตทุางรถยนต์พลิกคว่ําตกจากไหล่เนินเขา และทรงสิน้พระชนม์ใน
วนัรุ่งขึน้ โดยพระศพของเจ้าหญิงเกรซได้รับการฝังไว้ท่ีโบสถ์แห่งนี ้และต่อมาในปี ค.ศ. 2005 เจ้าชาย
เรนิเยร์ก็ถกูฝังไว้เคียงข้างเจ้าหญิงเกรซ  จากนัน้นําท่านถ่ายรูปกบั พระราชวังหลวงแห่งโมนาโค 
(PRINCE’S PALACE OF MONACO) พระราชวงัท่ีเป็นท่ีพํานกัอย่างเป็นทางการของกษัตริย์แห่ง
ราชวงศ์กริมาลดีมาตลอด ตัง้แต่เข้าปกครองโมนาโคในปี ค.ศ. 1297 จนถึงปัจจบุนั 

16.00 น.  นําท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเทียบเรือเมืองซาโวน่า ประเทศอิตาลี 
17.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือเพื่อเดนิทางสู่ท่าเรือเมืองมาร์กเซย์ ประเทศฝร่ังเศส 
 

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

วันอาทติย์ที่ 10 พฤษภาคม 58 
 เมืองมาร์กเซย์ ประเทศฝร่ังเศส + CITY TOUR                      (B / L / D) 
08.00 น. เรือเทียบท่า ณ เมืองมาร์กเซย์ ( MARSEILLE) ประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองท่าท่ีเก่าแก่ท่ีใหญ่เป็น

อนัดบัสองอยู่ทางตอนใต้ริมฝ่ังริเวียร่าของฝร่ังเศส และยงัเป็นเมืองท่ีมีอากาศบริสทุธ์ิ เหมาะสําหรับ
การท่องเท่ียวพกัผ่อนตากอากาศ ท่ียงัคงได้รับการอนรัุกษ์วฒันธรรม และศิลปะไว้เป็นอย่างดี 
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เช้า   รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ 

หลงัรับประทานอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองเอ็กซ์
อองโพรวองซ์ (AIX-EN-PROVENCE) บ้านเกิดของ
จิตกรเอกของโลก PAUL CEZANNE เมืองนีอ้ดีต
เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของแคว้นโพรวองซ์  
เป็นเมืองเก่าตัง้แต่สมยัโรมนัรุ่งเรืองมากในสมยั
ศตวรรษท่ี 15 เพราะเป็นศนูย์กลางทางด้าน
การศกึษาศิลปะ และวิทยาการ ในศตวรรษท่ี 17  – 
18 มีการปรับปรุงเมืองอาคารต่าง  ๆให้สวยงามขึน้ 
ปัจจบุนัเป็นเมืองท่องเท่ียว งดงามด้วยนํา้พ ุอาคาร
บ้านเรือนแบบบาโรกท่ีหรูหรา ถือเป็นเมืองสวยท่ีสดุ
เมืองหนึง่ของฝร่ังเศส นําท่านสู่  ย่านเมืองเก่า  
VIEILLE VILLE ชม ย่านกูร์ มิราโบ ( COURS 

MIRABEAU) เมืองแห่งนํา้พ ุถนนสายสําคญัท่ีสดุ
ของเมือง สองฝากถนนปลกูต้นไม้โมรีนตลอดทาง มี
นํา้พปุระดบัถนนเป็นระยะ ๆ เช่น THE GRATE 

FOUNTAIN  (1860) , FOUNTAIN OF 9 
CANNONS (1691) จดุดงึดดูนกัท่องเท่ียว คือร้าน
กาแฟดงั และบรรยากาศรอบด้าน แวะจิบกาแฟท่ีคา
เฟ่บนทางเท้าริมถนนเก๋ ๆ อาทิเช่น LE GRILLON, 
LES DEUX GARCONS (ร้านโปรดของ PAUL CEZANNE), LA BELLA EPOQUE และ LA CAFE 
DU COURS และเดินตามร้านค้าท่ีส่วนมากเป็นฉาก
ของภาพวาดยคุอิมเพรสชัน่นิสท์ อิสระให้ท่านเดินเล่น
ในเมืองตามอธัยาศยั  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัรับประทานอาหาร นําท่านเข้าชม วิหารนอร์

ทเทอดาม เดอ ลา การด์   (BASILIQUE NOTRE 
DAME DE LA GARDE) โบสถ์ประจําเมืองขนาด
ใหญ่ท่ีตัง้อยู่บนจดุท่ีสงูท่ีสดุของเมือง ซึง่จดุนีท้่านจะได้เพลิดเพลินกบัภาพทะเลเมดิเตอ์เรเนียน และ
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ตวัเมืองมาร์เซย์ท่ีทอดยาวสดุลกูหลูกูตา เน่ืองจากโบสถ์แห่งนีส้ามารถมองเห็นได้ในระยะไกล  ในอดีต
ชาวประมงจงึนิยมนําเรือของตนมาเจิม และรับพรท่ีโบสถ์นี ้นอกจากนีท้่านยงัสามารถชมแบบจําลอง
ของเรือท่ีแขวนเรียงรายอยู่ตามผนงั  จากนัน้เข้าชม ABBAYE ST. VICTOR และภายในห้องใต้ดิน  
และนําท่านสู่ ย่านท่าเรือเก่าของเมืองมาร์เซย์  (DU VIEUX PORT)   อิสระให้ท่านเดินเล่นชมวิว 
อิ่มอกอิ่มใจไปกบับรรยากาศริมฝ่ังริเวียร่าท่ีสวยงาม ซมึซบับรรยากาศเมืองท่าเก่า และทะเลเมดิเตอร์
เรเนียน ณ ตลาดริมท่าเรือบนถนน CANEBIERE ถนนสายช้อปปิง้ท่ีรวบรวมสินค้าชัน้นํา รวมถึงของท่ี
ระลกึไว้มากมาย 

17.00 น.  นําท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเทียบเรือเมืองมาร์กเซย์ ประเทศฝร่ังเศส 
18.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือเพื่อเดนิทางสู่ท่าเรือเมืองเมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน 
18.30 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (FINE DINING รอบ 18.30 น.)  ทกุวนัหลงัมือ้อาหาร

ท่านจะได้ชมการแสดงตามรายการของทางเรือ หรือสนกุกบัดิสโก้เธค และโชว์ต่าง ๆ มากมาย 
 

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 58 
 บาร์เซโลน่า – สวนสาธารณะกูเอล – มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ – ถนนลารัมบลา –      

อิสตันบูล - กรุงเทพฯ                                                                                    (B) 
 

09.00 น. เรือเทียบท่า ณ บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน 
เช้า   รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายใน

เรือ 
หลงัรับประทานอาหาร รอการเช็คเอ้าท์จากเรือ, เก็บ
สมัภาระ และรับกระเป๋าบริเวณท่าเรือ  นําท่านเย่ียม
ชม เมืองบาร์เซโลน่า ( BARCELONA) เมืองใหญ่
เป็นอนัดบัสองของประเทศสเปน และเป็นท่าเรือ
สําคญัท่ีสดุในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึง่ในอดีต ณ บริเวณแห่งนีเ้คยเป็นสถานีการค้าของชาวกรีก 
และเป็นอาณานิคมของอาณาจกัรโรมนัก่อนท่ีจะถกูยดึครองโดยชนชาติต่าง ๆ อีกหลายครัง้ ปัจจบุนั
บาร์เซโลน่า คือ  เมืองท่ีเต็มไปด้วยเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมหลากยคุสมยั มีสวนสาธารณะ , 
สิ่งแวดล้อม และการวางผงัเมืองท่ีผสมผสานกนัอย่างลงตวั นําท่านเข้าชม สวนสาธารณะกูเอล 
(GUELL PARK) ท่ีเชิงเขาคาร์เมล อนัเป็นผลงานในปี ค.ศ. 1900 ของ “เกาดี”้ ศิลปินเอกประจําเมือง 
ซึง่ใช้เวลาออกแบบ ตกแต่ง และเนรมิตรความยิ่งใหญ่ของจินตนาการท่ีนํามาประยกุต์กบัธรรมชาติ
อย่างยาวนานถึง 14 ปี เพลิดเพลินกบัจดุชมวิวบน ระเบียงน่ังเล่น (SERPENTINE BENCH) ท่ี
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ประดบัตกแต่งลวดลายด้วยเคร่ืองกระเบือ้งโมเสกนบัล้านชิน้ เป็นสวนลอยฟ้าท่ีมี “เสาโดริก” รองรับ
อย่างสวยงาม ชมปาฏิมากรรม  มังกรโมเสก  (MOSAIC DRAGON) ไต่คลานบนบนัไดนํา้พอุนัเป็น
ขวญัใจของนกัท่องเท่ียวทัว่โลก นําทกุท่านแวะถ่ายรูปกบั มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์  
(SAGRADA FAMILIA) สญัลกัษณ์แห่งสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสงูใหญ่ถึง 170 เมตร  ตัง้อยู่บนถนน CARRER 
DE MALLORCA ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1882 โบสถ์ท่ีสร้างไม่เสร็จนี ้
เป็นสญัลกัษณ์ของบาร์เซโลนา  เป็นงานชัน้ยอดท่ีแสดงถึงอจัฉริยภาพของ เกาดี ้สถาปนิกผู้ เล่ืองช่ือ 
งานชิน้นีมี้ความแปลกตาจากงานชิน้อ่ืนของเกาดี ้ตรงสีสนัอนัเรียบนิ่งแบบโทนสีธรรมชาติ ให้
ความรู้สกึท่ีสงบผ่อนคลาย  และเยือกเย็น  เพราะความท่ีเป็นสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ แต่ก็ยงัคงรายละเอียด
ละเมียดท่ีละไม ดจูากลวดลายสลกัเสลาท่ีด้านนอกตวัโบสถ์  และภายใน แสดงให้เห็นถึงแรงศรัทธา
ในศาสนาอย่างท่วมท้นสมกบัเป็นงานชิน้สดุท้ายท่ีเขาอทุิศตนให้กบัศาสนจกัร ซึง่ปัจจบุนัมหาวิหาร
แห่งนีย้งัคงดําเนินการก่อสร้าง และคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ. 2026 จากนัน้นําท่าน
เดินทางสู่ถนนช้อปปิง้สายใหญ่ของบาร์เซโลน่า ถนนลารัมบลา (LARAMBLA) ย่านท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุ
ของบาร์เซโลน่า แหล่งท่องเท่ียวอนัเป็นท่ีช่ืนชอบของคนทกุวยั เป็นถนนสายเล็ก  ๆ ท่ีมีความยาวเพียง 
1.2 กิโลเมตร  แต่มีสีสนัเสน่ห์น่าประทบัใจทัง้กลางวนั และกลางคืน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้ตาม
อธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซือ้สินค้า และเสือ้ผ้าแบรนด์เนมทัง้ H&M, ZARA or TOPSHOP หรือจะช้
อปปิง้สินค้าแบรนด์เนมชัน้นําซึง่มี SHOP ตัง้อยู่มากมายบนถนน PASSEIG DE GRACIA ไม่ไกล
จากถนนลารัมบลานกั ท่านสามารถเลือกซือ้สินค้าอาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, LOEWE และ
อ่ืนๆ หรือจะเลือกซือ้ของฝากท่ีวางขายมากมายบนถนนลารัมบลา (เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อป
ปิง้ของท่าน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) 
 

 
 
 

 
 

13.30 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบินบาร์เซโลน่า เพ่ือเช็คอิน และทํา TAX REFUND 
17.40 น.  เหินฟ้าสู่กรุงอิสตนับลู ประเทศตรุกี โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK1865 บริการ

อาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชัว่โมง 50 นาที ด้วยเคร่ือง 
AIRBUS A318/A319/A320/A321) 

22.00 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตนับลู เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง (รอต่อเคร่ืองประมาณ 2 ชัว่โมง 40 นาที)  
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วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 58 
 อิสตันบูล – กรุงเทพฯ                                          
 

00.40 น.  เหินฟ้ากลบัสู่สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK68 บริการ
อาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 9 ชัว่โมง 55 นาที ด้วยเคร่ือง 
AIRBUS A330) 

14.15 น. ถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

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

 
โปรแกรมการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ 

ทัง้นีข้ึน้อยู่กับภาวะอากาศ ภาวะของสายการบนิ ภาษีน า้มันเชือ้เพลิง ราคาห้องบนเรือ 
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า 

 

 
อัตราค่าบริการ 
ห้อง INSIDE ผู้ใหญ่ ท่านละ (พกัห้องคู่)     119,900  บาท  
ห้อง BALCONY ผู้ใหญ่ ท่านละ (พกัห้องคู่)     139,900  บาท  
เด็กอายไุม่เกิน 12 ปี ท่านละ (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)   99,900 บาท  
พักเดี่ยวห้อง INSIDE จ่ายเพิ่ม 30,000 บาท  //  พักเดี่ยวห้อง BALCONY จ่ายเพิ่ม 50,000 บาท   
***ราคาดังกล่าวต้องเดนิทาง 20 ท่านขึน้ไป หากไม่ถงึตามจ านวนจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม*** 
 

อัตราค่าบริการรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป–กลบัโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (ตัว๋กรุ๊ปชัน้ประหยดั) ตามท่ีระบแุละภาษีนํา้มนัสายการบนิ  

 คา่เรือสําราญ COSTA DIADEMA 7 คืน พร้อมอาหารทกุมือ้, กิจกรรม และความบนัเทิงตา่งๆ บนเรือสําราญ   
(บางกิจกรรมจะต้องเสียเงินเพิ่มเตมิ 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 และคา่
รักษาพยาบาล 2,000,000 บาท  

 เจ้าหน้าท่ี (หวัหน้าทวัร์คนไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
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 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 90 วนัก่อนเดินทาง ชําระท่านละ 10,000 บาท 

 75 - 45 วนั 30% ของราคาเตม็  

 44 - 29 วนั 50% ของราคาเตม็  

 28 - 15 วนั 80% ของราคาเตม็  

 ภายใน 14วนัก่อนการเดินทาง 100% ของราคาเตม็  
 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ 

 ราคาดงักลา่วเป็นราคาเร่ิมต้น ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อีก โดยขึน้อยู่ช่วงเวลาเดินการเดินทาง และช่วงระยะเวลาในการจอง , 
จํานวนห้องพกับนเรือท่ียงัวา่งอยู่ ท่ีนัง่วา่งของสายการบิน และอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

 ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะขอบอกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการเพ่ือความเหมาะสมทัง้ปวง โดยถือผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นสําคญั 
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ข้อมูลเก่ียวกับวีซ่า (ยื่นวีซ่าอิตาลี) 
(ทกุท่านต้องย่ืนขอวีซ่าด้วยตัวเอง และใช้เวลาประมาณ 14 วันท าการ ระยะเวลาการพจิารณาวีซ่าขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของ

สถานทตู) 
  

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

ภาพจากคอมพิวเตอร์ (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 มารดายินยอม
ให้เดินทางกบับิดา (ระบช่ืุอบิดา) 

 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาต้องทําหนงัสอืแสดงความยินยอมซึง่ออกให้โดยที่วา่การเขตหรืออําเภอเทา่นัน้และให้ระบวุา่ บิดายินยอมให้
เดินทางกบัมารดา (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 พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

 กรณีเป็นแมค้่า, ทําธุรกิจสว่นตวั, ทําอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ 
9.  หลกัฐานการเงิน (สาํคญัมาก เพราะสถานฑตูแจ้งกฎใหมเ่มื่อวนัท่ี 1 สงิหาคม 2556) เลอืกข้อใดข้อหนึง่** 
     9.1 ส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ พร้อมหนังสือรับรองทางการเงนิจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) เป็นภาษาองักฤษ **ต้อง

เป็นบญัชีเดียวกนัเทา่นัน้** 

 เป็นเงินฝากออมทรัพย์/ เผ่ือเรียก / สะสมทรัพย์  

 ยอดเงินในสมดุบญัชีธนาคาร ต้องมีไมต่ํ่ากวา่ 100,000 บาท ตอ่การยื่นวีซา่ 1 ทา่น และต้องมีการเข้าออกของเงินสมํ่าเสมอ ห้ามทําการ
โอนเงินเข้าไปในครัง้เดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซา่เด็ดขาด!!) 
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 การปรับสมดุบญัชีธนาคาร ทา่นต้องปรับสมดุถึงเดือนปัจจบุนั และถ่ายสาํเนาย้อนหลงั 6 เดือน โดยการปรับยอดสมดุในบญัชี ต้องปรับ
สมดุก่อนวนัท่ีจะยื่นวีซา่ 7 วนั เช่นทา่นได้คิวยื่นวีซา่วนัท่ี 3 กนัยายน 2557 สาํเนาสมดุบญัชีที่ทา่นต้องใช้ในการยื่นวีซา่ ต้องปรับสมดุ ณ 
วนัท่ี 28 สงิหาคม 2557 หรือ หลงัจากนัน้ หากทา่นปรับสมดุบญัชีก่อนหน้านัน้ จะใช้เป็นเอกสารแสดงหลกัฐานทางการเงินไมไ่ด้ 
สถานทตูจะขอเอกสารเพิ่มเติม อยา่งไรก็ตาม ทา่นสามารถสง่เอกสารมาทางบริษัททวัร์ฯ เพื่อเตรียมการลว่งหน้า และสง่ Fax สมดุบญัชี
หน้าสดุท้ายที่ได้ทําการปรับสมดุมาให้ทางบริษัททวัร์ เพื่อใช้ในการแนบเป็นเอกสารยื่นวีซา่ตอ่ไปได้ 

 การขอหนงัสอืรับรองทางการเงินจากธนาคาร ต้องมีอายไุมเ่กิน 15 วนั นบัจากวนัท่ีได้คิวยื่นวีซา่ พร้อมทัง้ต้องระบจํุานวนเงินเป็นตวัเลข
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 าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากประจ า พร้อมหนังสือรับรองทางการเงนิจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) เป็นภาษาองักฤษ **ต้อง
เป็นบญัชีเดียวกนัเทา่นัน้**  

 กรณีเงินฝากประจํา (ซึง่ไมส่ามารถปรับยอดได้) ทา่นต้องขอหนงัสอืรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร โดยให้ธนาคารระบวุา่ ทา่นมีเงิน
คงอยูใ่นบญัชีฝากประจํา (ออกจดหมายรับรองเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) และในการขอหนงัสอืรับรอง ต้องมีอายไุมเ่กิน 7 วนั นบัจาก
วนัท่ีได้คิวยื่นวีซา่ พร้อมทัง้ต้องระบ ุจํานวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสอืรับรองด้วย เช่น ทา่นได้คิวยื่นวีซา่วนัท่ี 3 กนัยายน 2556 หนงัสอื
รับรองการเงินจากทางธนาคารท่ีใช้ในการยื่นวีซา่ ต้องออกให้ ณ วนัท่ี 28 สงิหาคม 2556 หรือ หลงัจากนัน้เทา่นัน้ และ ให้แนบสาํเนา
สมดุบญัชีเงินฝากประจํามาด้วย จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต้่องระบสุถานฑตู) โดยไม่
ต้องระบวุนั และประเทศที่เดินทาง 

 กรณีพนัธบตัรรัฐบาล สามารถใช้ยื่นประกอบการพิจารณาได้ โดยให้สาํเนา และให้ทางธนาคารประทบัตรารับรอง พร้อมลงวนัท่ีอยา่ง
ชดัเจน เช่นเดียวกนั วนัท่ีที่ปรากฎ ต้องมีระยะเวลาไมเ่กิน 5 วนั นบัจากวนัท่ีได้คิวยื่นวีซา่ขึน้มา 

 สถานฑตูไมรั่บพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทกุกรณี  
 

เนื่องจากสถานทตูได้แจ้งเพิ่มเติมเก่ียวกบัเอกสารด้านการเงินของผู้สมคัรวีซา่ทกุประเภทโดย ผู้สมคัรทกุคนท่ีต้องการยื่นคําร้องขอวีซา่ฯต้องแสดง
หลกัฐานทางการเงิน 2 ประเภทคูก่นัคือ หนงัสอืรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร ( Bank Certificate ) ซึง่มีอายไุมเ่กิน 15 วนันบัจากวนัยื่นคํา

ร้องวีซา่ พร้อมกบัสาํเนาสมดุบญัชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินลา่สดุไมเ่กิน 7 วนันบัจากวนัยื่นคําร้องขอวีซา่ โดยไมม่ีข้อยกเว้นใดๆทัง้สิน้ 
 
 

10.  ในกรณีที่มีผู้ รับรองคา่ใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดงันี ้ 

 จดหมายจากผู้ รับรองคา่ใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้  

 หลกัฐานแสดงความสมัพนัธ์ของผู้ เดินทางกบัผู้ รับรองคา่ใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน (เพื่อนและสามีภรรยาที่มิได้จดทะเบียนสมรสและไม่
มีบตุรไมส่ามารถรับรองคา่ใช้จ่ายให้กนัได้) ต้องเป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกนั (พอ่ , แม ่สามารถรับรองคา่ใช้จ่ายให้บตุรได้ / สามี 
ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองให้กนัและกนัได้ / สามี – ภรรยาที่ไมจ่ดทะเบียนสมรสไมส่ามารถรับรองให้กนั และกนัได้ / ปู่ , ยา่, ตา, 
ยาย ไมส่ามารถรับรองคา่ใช้จ่ายให้หลานได้) 

 กรุณาแนบสาํเนาสมดุบญัชีเงินฝากตามข้อกําหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยื่นวีซา่ 1 ชดุของผู้ รับรองคา่ใช้จ่าย พร้อมทัง้ในหนงัสอืรับรองทางการ
เงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบช่ืุอผู้ถกูรับรองคา่ใช้จ่ายด้วย 

 11.  ผู้สงูอายทุี่มีอายเุกินกวา่ 70 ปีบริบรูณ์ กรุณาแนบใบรับรองแพทย์ วา่สามารถเดินทางได้ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นวีซา่  


