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10 วัน ล่ องเรื อทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน
MSC SEAVIEW (เอ็มเอสซี ซีววิ )

เรื อสํ าราญใหญ่ ทสี่ ุ ดของยุโรป ปี 2018

***โปรโมชั่น...สายการบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ ส (TK)***

11-20 ตุลาคม / 18-27 ตุลาคม
ราคาเริ่มต้ นที่….89,900 บาท
บาร์ เซโลน่ า – อาจัคซิโอ (เกาะคอซิก้า) – เจนัว – ลา สเปเซีย - ปอร์ โตฟิ โน่ –- ชิงเกว่ แตร์ เร
โรม - คานส์ – ปัลมา เดอ มายอร์ กา – บาร์ เซโลน่ า

(พิเศษ!! ราคานีร้ วมทัวร์ พาเที่ยวทุกประเทศ ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น /รวมทิปไกด์ คนขับแล้ว)
ขอสงวนสิ ทธิ์หากเรื อมีการปรับเปลีย่ นท่าเทียบเรื อ ซึ่งทางทัวร์ จะทําการแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบล่ วงหน้ าต่ อไป
ท่ องเทีย่ ว Shore Excursion ของเรื อ อาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม ขึน้ อยู่กบั การเข้ าออกของตารางเดินทางเรื อ
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MSC SEAVIEW (เอ็มเอสซี ซีววิ )
เรื อสํ าราญใหญ่ ทสี่ ุ ดของยุโรป ปี 2018
เรื อมีขนาด 153,516 ตัน จุผู้โดยสารได้ กว่ า 5,179 คน มีท้ังหมด 18 ชั้น
ประเภทห้ องพัก (เตียงสามารถแยกเป็ น เตียงคู่ได้ )
 ห้ องพักบนเรื อแบบกรุ๊ ปจะเป็ นแบบห้ องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ จะพักแบบ 3 ท่ าน / 3 เตียง
( TRIPLE ROOM ) ต้ องทําการตรวจสอบกับบริษทั เนื่องจากห้ องพักบนเรื อ ที่สามารถพักได้ 3 ท่ าน มีจาํ นวนจํากัด
 บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการจัดเลขห้ องพักให้ กับคณะ เนื่ องจากห้ องพักบนเรื อเป็ นการจองแบบกรุ๊ ป และ ขึ้นอยู่กับข้ อกําหนด
ของประเภทห้ องพักในระดับที่ต่างกัน ซึ่งอาจจะทําให้ ท่านไม่ ได้ ห้องพักติดกันหรื อ ชั้นเดียวกัน ตามที่ลูกค้ าต้ องการ
 ทั้งนีห้ ้ องพักแบบมีระเบียงที่จองแบบกรุ๊ ป อาจเจอห้ องที่ตดิ เรื อชูชีพได้

 ห้ องพักแบบธรรมดา (Interior)

 ห้ องพักมีระเบียงวิวทะเล (Ocean View with Balcony)

เส้ นทางเดินเรื อ MSC SEAVIEW (เอ็มเอสซี ซีววิ )
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11/18 ต.ค. กรุ งเทพมหานคร
20.00 น.
23.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์ เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคาร
ผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ เช็คอินสายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชัว่ โมง) เพลิดเพลิน
กับภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นงั่ สายการบินฯ มีบริ การ อาหารคํ่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เที่ยวบินสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

12/19 ต.ค. อิสตันบูล – บาร์ เซโลน่ า

10.05 น.

เดินทางถึงกรุ งอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่ อง เที่ยวบิน TK1853 อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตันบูลซึ่ งมีสินค้าให้เลือกซื้ อมากมาย
ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินบาร์ เซโลน่า (BCN) โดยสายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส
บริ การอาหารเช้าบนเครื่ องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชม.)
เดินทางถึงสนามบินบาร์ เซโลน่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านชม Parc de la Ciutadella สวนสาธารณะใจกลางเมืองบาร์ เซโลน่า ไม่ไกลจากถนนลารัมบลามากนัก
มีพ้ืนที่รวมกว่า 70 เอเคอร์ หรื อประมาณ 280,000 ตารางเมตร เป็ นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่เพียงแห่ งเดียวของ
เมือง ซึ่ งพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็ นที่ทาํ การของสวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะแบบ Art Modern และที่ต้ งั ของรัฐสภาแห่ ง
แคว้นคาตาลัน นอกจากนี้ยงั เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองในยามว่างและวันหยุด เนื่องจากมีความ
สมบูรณ์ของธรรมชาติอนั เขียวชะอุ่ม และมีทะเลสาบจําลองสําหรับให้เช่าเรื อพายด้วย

15.00 น.

นําท่านเช็คอินขึ้นเรื อสํ าราญที่ใหญ่ ที่สุดของยุโรปปี 2018 ของ MSC Cruise “MSC SEAVIEW” ซึ่ งเป็ นเรื อ
สําราญที่จะเปิ ดปฐมฤกษ์ในเส้นทางล่องทะเลเมดิ เตอร์ เรเนี ยนในปี 2018 ด้ วยระวางเรื อขนาด 153,516 ตัน
จุผ้ โู ดยสารได้ กว่ า 5,179 คน พร้อม Entertainment Complex ขนาดใหญ่ ที่พร้อมให้บริ การบนเรื อสําราญ

18.00 น.

เรื อสําราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรื อบาร์ เซโลน่า มุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรื ออาจัคซิ โอ ประเทศฝรั่งเศส

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

05.20 น.
07.20 น.

13/20 ต.ค. อาจัคซิโอ (เกาะคอร์ ซิก้า)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
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อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสําราญหรู ตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนัง่ เล่นใน
คลับ เลาจน์ หรื อทํากิจกรรมที่มีภายในเรื อสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่วา่ จะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้า
ปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่
ท่านสามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสําราญ เช่น
Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เนต
Entertainment: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อมีจดั แสดงหรื อจะเลือกนัง่ เล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ ต่างๆหลากหลายสไตล์
คาสิ โน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายนํ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิ ตเนต, มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรี ม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ

12.00 น.

เรื อเทียบท่า ณ ท่าเรื ออาจัคซิโอ ประเทศฝรั่งเศส

บ่าย

18.00 น.
19.00 น.
คํ่า

นําท่านชมเมือง อาจัคซิ โอ (Ajaccio) เมืองหลวงแห่ งเกาะคอร์ ซิกา อยูภ่ ายใต้การปกครองของประเทศฝรั่งเศส
เกาะที่ใหญ่เป็ นอันดับที่ 4 รองจาก ซิ ซิลี ซาร์ ดิเนีย และไซปรัส แห่ งทะเลเมดิเตอร์ เรเนี ยน นําท่านแวะถ่ายรู ป
กับอนุ วาสรี ยข์ องนโปเลียน ซึ่ งสร้างเป็ นอนุ สรณ์สถานแด่จกั รพรรดิผลู ้ ่วงลับ ซึ่ งเกาะนี้ มีความสําคัญสําหรับ
ประเทศฝรั่งเศสมาก เนื่ องจากเป็ นบ้านเกิ ดของจักรพรรดินโปเลียน โบนาปาร์ ต ในปี ค.ศ.1769 ซึ่ งครั้งหนึ่ ง
ในช่ วงศตวรรษที่ 19 เป็ นผูน้ ํา พาประเทศชาติ สู่ ค วามเป็ นมหาอํา นาจเหนื อหลายๆประเทศในทวีปยุโรป
จากนั้นนําท่านเข้าชม วิหารแห่ งเมืองอาจัคซิ โอ (Ajacio Cathedral) โบสถ์ด้ งั เดิ มประจําเมือง ก่อสร้างเมื่อปี
ค.ศ.1593 เป็ นโบสถ์โรมันคาธอลิ ค สไตล์บ าโรกแมนเนอริ ส สร้ า งขึ้ น อุ ทิ ศ น์ แ ก่ พ ระแม่ ม ารี โบสถ์น้ ี มี
ความสําคัญสําหรับชาวเมือง เนื่องจากเป็ นสถานที่ในการทําพิธีศีลจุ่มตามศาสนาคริ สต์ให้กบั นโปเลียนในวัย
เด็กเมื่อปี ค.ศ.1771
นําท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื ออาจัคซิโอ
เรื อออกเดินทางจากท่าเทียบเรื ออาจัคซิโอ มุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรื อเจนัว
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ

14/21 ต.ค.

เจนัว – ปอร์ โตพิโน่

เช้า
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่าที่ท่าเรื อเจนัว (อิตาลี)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์ โตฟี โน (Portofino) เมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์ เรเนียนที่มีชื่อเสี ยงในระดับโลก
ซึ่ งตั้งอยูใ่ นเขต จังหวัดของเจนัว ที่ถูกล้อมรอบด้วยท่าเรื อเล็กๆ จนได้รับการขนานนามว่าเป็ น "สวรรค์แห่ง
เมืองท่า" เมืองปอร์ โตฟิ โน เป็ นเมืองเล็กๆ ที่แสนน่ารัก ภายในตัวเมืองประกอบไปด้วยด้วยบ้านเรื อนหลาก
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สี สัน ซึ่ งตั้งเบียดเสี ยดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่ม โอบล้อมอ่าวที่มี เรื อยอร์ ช (Yatch )จอดเต็มไปหมด นําท่าน
ชมความงดงามของ โบสถ์เซนต์มาร์ ติน (St. Martin) ซึ่ งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 โดยตัวโบสถ์น้ นั มีขนาดที่
ไม่ใหญ่โต แต่ก็มีความสวยงามมากพอสมควร จากนั้นนําท่านถ่ายรู ปกับความยิง่ ใหญ่ของ ปราสาทและป้อม
ปราการ Castello Brown ซึ่ งสร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 ในอดีตเคยใช้เป็ นป้ อมปราการป้ องกันข้าศึก แต่
ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ และยังป็ นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งของเมืองอีกด้วย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเจนัว นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ อนุสาวรี ยข์ องคริ สโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรื อชื่อดัง
ก้องโลก และเป็ นชาวยุโรป คนแรกที่คน้ พบทวีปอเมริ กา ซึ่ งถือกําเนิ ด ณ เมืองเจนัวแห่ งนี้ นําท่านชมบริ เวณ
อ่าวเจนัว อันเป็ นท่าเทียบเรื อสําราญ เรื อยอชท์หรู เรื อใบสี ขาวละลานตา และยังคงมีเรื อโบราณจําลองขนาด
ยักษ์ สลักเสลาด้วยรู ปปั้ นอันวิจิตรคล้ายยํ้าเตื อนให้ระลึ กถึ งความสําเร็ จอันยิ่งใหญ่ของชาวเมื องเจนัวคนนี้
นําชมประภาคาร Lanterna สู งตระหง่าน ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1543 เป็ นฉากหลัง นําท่านเข้าชมโบสถ์ประจํา
เมือง หรื อ ดู โอโม่ (Genoa Duomo) ที่สร้างขึ้นในแบบโรมันเนสค์และโกธิ คสมัยศตวรรษที่ 12-14 และนํ้าพุ
กลางเมือง จากนั้นนําท่านเยี่ยมชมและช้อปปิ้ งที่ เปี ยซซ่ า เฟร์ รารี่ ซึ่ งสถานที่แห่ งนี้ เคยเป็ นบริ เวณที่โคลัมบัส
เคยอาศัยอยูเ่ มื่อครั้งตอนเด็กๆ จากนั้น อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนม Louis Vuitton, GUCCI และ
ของที่ระลึกตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรื อเจนัว
เรื อออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อเจนัว เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อลา สเปเซีย ประเทศอิตาลี
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

17.00 น.
18.00 น.
คํ่า

15/22 ต.ค. ลา สเปเซีย
เช้า
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อ ลา สเปเซีย (La Spezia) ประเทศอิตาลี
นําท่าน นัง่ รถไฟสู่ ชิงเกว่ แตร์เร (CINQUE TERRE) หมู่บา้ นเล็กๆ ที่ต้ งั อยูบ่ นชายฝั่งริ เวียร่ าของอิตาลี หมู่บา้ น
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กลางวัน

สี สันสดใส 5 หมู่บา้ นที่เรี ยงรายกันอยูร่ ิ มทะเลลิกูเรี ย อดีตบริ เวณนี้ เคยเป็ นชุ มชนชาวประมงอาศัยการจับปลา
และปลูกไร่ องุ่นตามแนวชายเขา ด้วยเสน่ห์ของเมืองริ มทะเลที่คงความเป็ นธรรมชาติ จึงได้รับการประกาศเป็ น
มรดกโลกจากยูเนสโก หมู่บา้ นทั้ง ห้าคื อ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA,
MANAROLA และ RIOMAGGIORE
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านชมความงามของหมู่บา้ นริ โอแมกจิโอเร (Riomaggiore) หมู่บา้ นเล็กๆ ที่มีเสน่ห์และบรรยากาศเหมือน
เมืองตุ๊กตา บ้านเรื อนสี สดใสตั้งลดหลัน่ กันบนหน้าผาที่ปกคลุ มด้วยต้ ไม้เขียวขจี
นํ้าทะเลเมดิ
เตอร์ เรเนียนสี เทอร์ ควอยซ์ ทําให้กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่หากมีโอกาสต้องเข้ามาสัมผัส อิสระให้
ท่านชมความงดงามและถ่ายรู ปตามอัธยาศัย ได้เวลานําท่านเดินทางกลับโดยรถไฟกลับสู่ ท่าเรื อลาสเปเซี ย

คํ่า
18.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
เรื อออกเดินทางจากท่าเรื อ ลา สเปเซี ย (La Spezia) เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อชิวคิ ตาเวคเคีย

16/23 ต.ค.

โรม – วาติกนั

เช้า
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเรื อ ชิวคิ ตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี
นําท่านเดิ นทางสู่ นครรั ฐวาติกนั (Vatican) รัฐอิสระที่เล็กที่สุดและเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์นิกาย
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โรมันคาทอลิ ก นําท่านแวะถ่ายรู ปด้านนอกกับ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) ซึ่ งได้รับการ
ขนานนามว่าเป็ นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก รู ้จกั กันโดยชาวอิตาลีว่า Basilica di San Pietro in Vaticano
หรื อ เซนต์ปีเตอร์ บาซิ ลิกา (Saint Peter's Basilica) มหาวิหารนี้ เป็ นมหาวิหารหนึ่ งในสี่ ของมหาวิหารหลักใน
กรุ งโรม ประเทศอิตาลี (อีก 3 มหาวิหารคือ: มหาวิหารเซนต์จอห์นแลเตอร์ รัน มหาวิหารซานตามาเรี ยมายอเร
และ มหาวิหารเซนต์พอลนอกกําแพง) อยู่ในนครรัฐวาติกนั เป็ นดิ นแดนที่ต้ งั อยู่ใจกลางกรุ งโรมและเป็ นที่
ประทับของพระสันตะปาปา ซึ่ งเป็ นประมุขสู งสุ ดแห่ งศาสนาคริ สต์ นิ กาย Roman Catholic State of the
Vatican City ซึ่ งนครรัฐวาติกนั จัดว่าเป็ นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก อันมีศูนย์กลางคือมหาวิหารเซนต์ปี
เตอร์ ซึ่ งได้รั บ การออกแบบโดยอัจ ฉริ ย ะบุ ค คล Michelangelo จากนั้น นํา ท่ า นเข้า ชมพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ว าติ ก ัน
(Vatican Museum) พิพิธภัณฑ์ที่มีการแสดงศิลปะที่สะสมงาน จิตรกรรม, จิตรกรรมฝาผนัง, ประติมากรรม,
แผนที่ และอื่นๆอีกมากมาย ถัดไปเป็ น หอสมุดวาติกนั หนึ่ งในห้องสมุดที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ภายในตกแต่ง
ด้ว ยจิ ต กรรมฝาผนัง ที่ ง ดงามมาก และยัง เป็ นสถานที่ เ ก็ บ หนัง สื อ พระคํา ภี ร์ โ บราณ และสิ่ ง สํ า คัญ ทาง
ประวัติศาสตร์อื่นๆอีกมากมาย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านชม กรุ งโรม (Rome) เมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิ โรมันซึ่ งมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี นําท่าน
เข้าชมโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก ได้รับการขนานนามว่าเป็ นสนามกีฬากลางแจ้ง
ขนาดใหญ่เริ่ มสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซี ยนแห่ งอาราจักรโรมันและสร้างเสร็ จในสมัยจักรพรรดิติตสั
(Titus) สามารถจุคนกว่า 50,000 คน จากนั้นนําท่านชมจัตุรัสโรมัน (Roman Forum) อารยธรรมโบราณที่ต้ งั อยู่
ระหว่างเนินพาเลติเน (Palatine hill) กับเนินแคปิ โตลิเน (Capitoline hill) ในกรุ งโรมในประเทศอิตาลี บริ เวณนี้
เป็ นบริ เวณศูนย์กลางของการวิวฒั นาการของวัฒนธรรมโรมันมาแต่โบราณ ประชาชนมักจะเรี ยกบริ เวณนี้ ว่า
"ฟอรู งมังนูง" หรื อเพียงสั้น ๆ ว่า "ฟอรู ง"

17.00 น.
18.00 น.
คํ่า

นําท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรื อชิวคิ ตาเวคเคีย
เรื อสําราญออกจากท่าเทียบเรื อชิวคิ ตาเวคเคียมุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรื อคานส์ ประเทศฝรั่งเศส
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
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17/24 ต.ค. คานส์ – นีซ
เช้า
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส
นําท่านเดินทางสู่ เมืองนีซ (Nice) เมืองใหญ่เป็ นอันดับห้าของฝรั่งเศสในแคว้นที่ชื่อว่า โพรวองซ์-แอลป์ -โกตดาซูร์ (Provence-Alpes-Côte d'Azur) ตั้งอยูโ่ ดดเด่นริ มอ่าวเบย์เดซานจ์ ริ มฝั่งทะเลเมดิเตอร์ เรเนี ยน เป็ นเมืองที่
ได้รับสมญานามว่า “ราชิ นีแห่ งริ เวียร่ า” มีชายหาดหิ นที่สวยงาม เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่จะมาเดิ นกันอยู่ที่
ถนนเรี ยบชายหาดลา-พรอมมินาด-เด-ซองเกส (La Promenade des Anglais) เขตย่านเมืองเก่าจัดได้วา่ เป็ นเมือง
ที่น่าเดินชมบรรยากาศแบบชาวโพรวองซ์เป็ นอย่างยิ่ง นําท่านชม Castle Hill of Nice หรื อเป็ นที่ต้ งั ในอดี ต
ของป้ อมปราการแห่ งเมื องนี ซ ตั้งอยู่บนเขาเป็ นจุดยุทธศาสตร์ ช้ นั ดี ซ่ ึ งเห็ นวิวของอ่าว ซึ่ งครั้งหนึ่ งถู กใช้ใน
การทหารเพื่ อปกป้ องเมื องจากการรุ กรานของข้าศึ กในช่ วงศตวรรษที่ 11-18 และถู กทําลายในที่สุ ดเมือปี
ค.ศ.1706 โดยคําบัญชาของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ปั จจุบนั เหลือเพียงสวนสาธารณะและเป็ นจุดชมวิวอันสวยงาม
ของอ่าวและชายหาดของเมืองนีซ อิสระให้ท่านถ่ายรู ปตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคานส์ (Cannes) หรื อเมืองซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันดีสําหรับเทศกาลภาพยนตร์ นานาชาติที่
จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุกปี ตั้งอยูท่ างภาคใต้ฝั่งตะวันออกของฝรั่งเศส และติดกับทะเลเมดิเตอร์ เรเนี ยน
มีทิวทัศน์สวยงามทั้งภู เขาและท้องทะเล นําท่านแวะถ่ ายรู ปกับ หอประชุ มที่ใช้จดั แสดงเทศกาลหนังเมือง
คานส์ (Cannes Film Festival Hall)

17.00 น.
18.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อ เมืองคานส์
เรื อออกเดินทางจาก ท่าเรื อเมืองคานส์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อปัลมา เดอ มายอร์ กา้ ประเทศสเปน

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

18/25 ต.ค. ปัลมา เดอ มายอร์ ก้า
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสําราญหรู ตามอัธยาศัย ท่า นสามารถเลื อกรั บประทานอาหารหรื อนั่งเล่ นใน
คลับ เลาจน์ หรื อทํากิจกรรมที่มีภายในเรื อสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่วา่ จะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้า
ปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่
ท่านสามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสําราญ เช่น
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Public Room
Entertainment

: บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์ เนต
: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อมีจดั แสดงหรื อจะเลือกนัง่ เล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ ต่างๆ
หลากหลาย สไตล์ คาสิ โน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายนํ้า สปอร์ทคอร์ท ฟิ ตเนต มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness : ห้องสปา ห้องสตรี ม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมายเรื อ
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ

14.00 น.

เรื อจอดเทียบท่าที่ ท่าเรื อปั ลมา เดอ มายอร์ กา (Palma de Mallorca) หมู่เกาะมายอร์ กา (Mallorca) หมู่เกาะแสน
สวยในประเทศสเปน ซึ่ งตั้งอยูใ่ นทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน เป็ นเกาะใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะแบลีแอริ ก เมืองหลวง
ของเกาะคือเมืองปั ลมา เมืองซึ่ งเป็ นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในวันหยุดที่ได้รับความนิ ยมมาก นําท่าน
แวะถ่ายรู ปกับ มหาวิหารเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) โบสถ์สไตล์โกธิ คโรมันคาทอร์ ลิค คู่บา้ นคู่เมือง
ของเกาะมายอร์ กา สร้างขึ้นตามบัญชาของกษัตริ ยเ์ จมส์ ที่ 1 แห่ งอารากอนในปี ค.ศ. 1229 และเสร็ จสิ้ นในปี
ค.ศ.1601 โดยใช้เวลาร่ วม 370 ปี ในการก่อสร้ าง และได้มีการปรับปรุ งตามแบบฉบับของอันโตนิ โอ เกาดี้
สถาปนิ กและผูอ้ อกแบบผูม้ ีชื่อเสี ยงแห่ งเมืองบาร์ เซโลน่าในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1901-1914 ชมความงามของ
สถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิ คโรมันที่ตกแต่งด้วยสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม ตกแต่งด้วยกระจกลายสี ที่ใหญ่ที่สุดใน
โลกอีกด้วย

18.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อปั ลมา เดอ มายอร์กา

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

23.00 น.

เรื อออกเดินทางจากท่าเทียบ เรื อปั ลมา เดอ มายอร์ กา้ เพื่อมุ่งหน้าสู่ กรุ งบาร์ เซโลน่า ประเทศสเปน

หมายเหตุ

ก่อนเรื อกลับเทียบท่าในคํ่าวันนี้ท่านจะได้รับป้ ายผูกกระเป๋ าสี ต่างๆ ซึ่ งเป็ นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋ าลง
จากเรื อ ท่านจะต้องจัดกระเป๋ าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่ องใช้ที่จาํ เป็ นไว้ในกระเป๋ าเดินทาง
ใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรื อจะมาเก็บกระเป๋ าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชี ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะ
ถูกส่ งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทําการชําระในวันรุ่ งขึ้น สําหรับท่านที่ตอ้ งการชําระผ่านบัตรเครดิต ทางบริ ษทั
เรื อจะชาร์ จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ
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19/26 ต.ค. บาร์ เซโลน่ า
เช้า
08.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่าที่ท่าเรื อบาร์ เซโลน่า
นําท่านเช็คเอาท์ออกจากเรื อสําราญ พร้อมรับกระเป๋ าสัมภาระ
นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่ งชาติคาตาลุญญา (Catalunya National Museum of Art) หรื อตัวเรี ยกย่อคือ
MNAC ตั้งอยู่บนเขามงจูอิค ใกล้ใจกลางเมืองบาร์ เซโลน่ า ภายในเป็ นสถานที่จดั แสดงงานศิลปะภาพวาด
มากมายในช่ วงยุค ศตวรรษที่ 10-20 โดยมี ภาพวาดจิ ตรกรรมในทุ กยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็ นโรมาเนสก์ โกธิ ค
เรอเนอซองส์ บาโรค และโมเดิ ร์นอาร์ ท นอกจากนี้ ยงั มี การจัดแสดงโบราณวัตถุ ในอดี ตของชาติ คาตาลัน
มากมาย โดยเป็ นหนึ่ งในพิพิธภัณฑ์สําหรับเก็บงานศิลปะที่ใหญ่ที่สุดแห่ งหนึ่ งของประเทศสเปน จากนั้น
นําท่านถ่ายรู ปกับมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ ” (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่ งสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่สูงใหญ่ถึง
170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 โบสถ์ที่สร้างไม่เสร็ จนี้ เป็ นสัญลักษณ์
ของบาร์ เซโลนา เป็ นงานชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริ ยภาพของ เกาดี้ สถาปนิ กผูเ้ ลื่องชื่ อ มหาวิหารแห่ งนี้ มีความ
สู ง 170 เมตร ตั้งอยูบ่ นถนน Carrer de Mallorca งานชิ้นนี้มีความแปลกตาจากงานชิ้นอื่นของเกาดี้ ตรงสี สันอัน
เรี ยบนิ่งแบบโทนสี ธรรมชาติ ให้ความรู ้ สึกที่สงบผ่อนคลายและเยือกเย็นเพราะความที่เป็ นสถานที่ศกั ดิ์ สิทธิ์
แต่ก็ยงั คงรายละเอียดละเมียดที่ละไม ดูจากลวดลายสลักเสลาที่ดา้ นนอกตัวโบสถ์และภายใน แสดงให้เห็นถึง
แรงศรัทธาในศาสนาอย่างท่วมท้น

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านสู่ ถนนช้อปปิ้ งสายใหญ่ของบาร์ เซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ย่านที่ มีชื่อเสี ยงที่ สุดของ
บาร์ เซโลน่าแหล่งท่องเที่ยวอันเป็ นที่ชื่นชอบของคนทุกวัย ถนนสายเล็กๆ ที่มีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตรแต่
มีสีสันเสน่ห์น่าประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืน อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือก
ซื้ อสิ นค้าและเสื้ อผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรื อจะช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม
ชั้นนําซึ่ งมีร้าน ตั้งอยูต่ ลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าอาทิ LOUIS VUITTON,
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CHANEL, GUCCI, LOEWE และอื่นๆ
16.00 น.
19.05 น.
23.30 น.
20/27 ต.ค.
01.25 น.
15.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ สนามบินบาร์ เซโลน่า (BCN) เพื่อเช็คอินและทํา Tax Refund
ออกเดินทางจากสนามบินบาร์ เซโลน่า สู่ สนามบินอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK1856 (ใช้เวลาบินประมาณ 4
ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหาร เครื่ องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่ องบิน
เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่ อง
กรุ งเทพมหานคร
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยเที่ยวบิน TK 68 สายการบินฯ มีบริ การอาหาร 2 รอบ คือ อาหารคํ่า และ อาหารเช้า
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
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10 วัน ล่ องเรื อทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน
MSC SEAVIEW (เอ็มเอสซี ซีววิ )

เรื อสํ าราญใหญ่ ทสี่ ุ ดของยุโรป ปี 2018
อัตราค่ าบริการ

11-20 / 18-27 ต.ค.

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้ องคู่ INSIDE) ท่านละ

89,900

อัพเกรดเป็ นห้องพักแบบมีระเบียงทะเล (พักห้ องคู่ Sea-View Balcony) ท่านละ

11,000

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ (คิดที่หอ้ งพักแบบ INSIDE ซึ่ งเป็ นราคาเริ่ มต้น)

30,000

เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี (นับอายุจนถึงวันเดินทางกลับ)

31,900

ชั้นธุ รกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยันได้กต็ ่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักค่าใช้จ่าย (ผูใ้ หญ่)

(ไม่รวมตัว๋ BKK-IST-BCN-IST-BKK)

กรณี มีวซี ่าแล้วหรื อไม่ตอ้ งยื่นวีซ่า หักค่าใช้จ่าย

85,000-110,000
25,000
ไม่ รวมวีซ่า

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ ง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562) **
ข้อแนะนําและแจ้งเพื่อทราบ
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20 กก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรื อสําราญ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

EHC-TK-10D-MSCSEAVIEW
อัตรานีไ้ ม่ รวมถึง
 ค่ าวีซ่าเชงเก้น ประมาณ 2,800 – 3,000 บาท
 ค่ าบริการเรื อ (Service Fee) ท่านละ EUR 70 ซึ่งเรื อจะชาร์ ตเข้ าครุ ยส์ การ์ ด
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชําระเงิน

งวดที่ 1 : สํารองที่นงั่ จ่าย 45,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ ปออกเดินทางแน่นอน
สํ ารองที่นั่ง (ผู้เดินทางพักเดี่ยว) ท่ านละ 60,000 บาท
งวดที่ 2 : ชําระส่ วนที่เหลือ 60 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
* ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
* ยกเลิก 90-119 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจํา 25%
* ยกเลิก 60-89 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจํา 50%
* ยกเลิก 30-59 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจําเต็มจํานวน
* ยกเลิก 08-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจํานวน
* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจํานวน
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนําเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณี ที่มีผูเ้ ดิ นทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ ดิ นทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อ
ทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัด
หยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคํานึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 การท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงินคืน ในกรณี ที่ท่านปฎิ
เสธหรื อสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้น ท่านได้ทาํ การตกลงหรื อแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระ มาแล้ว หากท่านถูกปฎิ
เสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคธรรมดา
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กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่า
ทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (
TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่ งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
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สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการบินที่
ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่ วนไม่เกิน 7.5 x
13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่ วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)

การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมี ค่าทุ กชนิ ด ขอแนะนําไม่ ค วรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิ ดการสู ญหาย สายการบิ นจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะชดเชย
ไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้
โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติ ประกันภัยการเดิ นทางที่
บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุก
ประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้ นประเทศอิตาลี
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทําการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ
เพื่อขอยืน่ วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ และกรุ ณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยืน่ ในสมัยก่อน )
หากท่านต้ องการเปลี่ยนแปลงคิวกรุ๊ ปทีไ่ ด้ มีการจองแล้ว ท่ านอาจต้ องชําระค่ าคิวยื่นวีซ่า 2,200 บาทให้ กบั ศู นย์ ยื่นคําร้ อง
1. หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสื อเดินทางเล่มเก่ากรุ ณาแนบมาด้วย
2. รู ปถ่ายสี หน้าตรงปั จจุบนั พื้นฉากหลังรู ปต้องมีสีขาวเท่านั้น รู ปจะต้องเป็ นภาพที่คมชัดห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมี
เงา ห้ามถ่ายรู ปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รู ป

3.
4.
5.
6.
7.

สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / เอกสารเพิ่มเติมกรณี อื่น ๆ
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน
สู ติบตั ร (สําหรับเด็กตํ่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์)
กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์: เดินทางต้องยืน่ เอกสารเพิม่ เติมดังนี้
- เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและ
ให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและ
ให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
- กรณี พอ่ และแม่หย่าร้าง หรื อเสี ยชีวติ ต้องแนบใบหย่า หรื อ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็ นการยืนยัน
- ให้แนบสําเนาพาสปอร์ ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสําเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่)
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8. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริ งเท่านั้น**
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต)
โดย ไม่ตอ้ งระบุวนั และประเทศที่เดินทาง
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่ อผูป้ ระกอบกิจการ
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณี ที่เป็ นพนักงานบริ ษทั ฯ : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง
เงินเดือน พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- กรณี เกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากําลังศึกษาอยูร่ ะบุช้ นั ปี ที่ศึกษา พิมพ์
เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- กรณี เป็ นแม่คา้ , ทําธุ รกิจส่ วนตัว, ทําอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษ
9. หลักฐานการเงิน (สําคัญมาก เพราะสถานฑูตแจ้งกฎใหม่เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557)
9.1 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น พร้อมหนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคาร
(BANK CERTIFICATE) เป็ นภาษาอังกฤษ **ต้องเป็ นบัญชีเดียวกันเท่านั้น**
- เงินฝากออมทรัพย์/ เผื่อเรี ยก/ สะสมทรัพย์
(ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาท ต่อการยืน่ วีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้าออกของ
เงินสมํ่าเสมอ ห้ามทําการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็ นยอดใหญ่ก่อนการยืน่ วีซ่าเด็ดขาด!!)
- การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปั จจุบนั และ ถ่ายสําเนาย้อนหลัง 6 เดือน โดยการ
ปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวันที่จะยื่นวีซ่า 7 วัน เช่ นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 3 กันยายน 2556
สําเนาสมุดบัญชี ที่ท่านต้องใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องปรับสมุด ณ วันที่ 28 สิ งหาคม 2556 หรื อ หลังจากนั้น หาก
ท่านปรับสมุ ดบัญชี ก่อนหน้านั้น จะใช้เป็ นเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงิ นไม่ได้ สถานฑู ตจะขอเอกสาร
เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่ งเอกสารมาทางบริ ษทั ทัวร์ ฯ เพื่อเตรี ยมการล่วงหน้า และ ส่ ง Fax สมุด
บัญชีหน้าสุ ดท้ายที่ได้ทาํ การปรับสมุดมาให้ทางบริ ษทั ทัวร์ เพื่อใช้ในการแนบเป็ นเอกสารยืน่ วีซ่าต่อไปได้
- การขอหนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคาร ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า พร้อม
ทั้ง ต้องระบุ จํา นวนเงิ นเป็ นตัวเลขลงในหนัง สื อรั บ รองด้วย เช่ นท่ า นได้คิ วยื่นวีซ่ า วันที่ 3 กันยายน 2556
หนังสื อรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยืน่ วีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 20 สิ งหาคม 2556 หรื อ หลังจาก
นั้นเท่านั้น จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต)
โดยไม่ตอ้ งระบุวนั และประเทศที่เดินทาง

(สถานฑูตไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี)

EHC-TK-10D-MSCSEAVIEW
Thank you for contacting VFS Italy Visa Application Centre.
เนื่ องจากสถานทูตได้แจ้งเพิ่มเติมเกี่ ยวกับเอกสารด้านการเงิ นของผูส้ มัครวีซ่าทุ กประเภทโดย ผูส้ มัครทุ กคนที่
ต้องการยื่นคําร้ องขอวีซ่าฯต้องแสดงหลักฐานทางการเงิ น 2 ประเภทคู่กนั คือ หนังสื อรับรองทางการเงิ นจากทาง
ธนาคาร ( Bank Certificate ) ซึ่ งมีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันยื่นคําร้องวีซ่า พร้อมกับสําเนาสมุดบัญชี เงินฝากที่
แสดงยอดเงินล่าสุ ดไม่เกิน 7 วันนับจากวันยืน่ คําร้องขอวีซ่า โดยไม่มีขอ้ ยกเว้นใดๆทั้งสิ้ น
10. ในกรณี ที่มีผรู ้ ับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- จดหมายจากผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางกับผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็ นบุคคลใน
ครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กนั
และกันได้ / (ปู่ , ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)
- กรณี เป็ นสามีภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้
o เขียนจดหมาย decare เป็ นภาษาอังกฤษ มาว่าอยูด่ ว้ ยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
o กรณี มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกิดของลูก แปลเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมกับแนบภาษาไทย
o กรณี ไม่มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ทะเบียนบ้านทั้งของสามีและภรรยา แปลเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมกับแนบ
ภาษาไทย โดยทะเบียนบ้านของทั้งสองต้องอยูบ่ า้ นเดียวกัน
- กรุ ณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกําหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยนื่ วีซ่า 1 ชุดของผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พร้อมทั้ง
ใน หนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบุชื่อผูถ้ ูกรับรองค่าใช้จ่าย ด้วย
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แบบฟอร์ มการสํ ารองทีน่ ั่ง
10 วัน ล่ องเรื อทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน
MSC SEAVIEW (เอ็มเอสซี ซีววิ )

เรื อสํ าราญใหญ่ ทสี่ ุ ดของยุโรป ปี 2018
บาร์ เซโลน่ า – อาจัคซิโอ – เจนัว – ปอร์ โตฟิ โน่ – ลา สเปเซีย - ชิงเกว่ แตร์ เร - โรม
คานส์ – ปัลมา เดอ มายอร์ กา – บาร์ เซโลน่ า

ราคาทัวร์ 89,900 บาท
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

11-20 ตุลาคม
เบอร์โทรศัพท์

18-27 ตุลาคม
ห้องพัก
(INSIDE/
BALCONY)

เลขที่
สะสมไมล์

อาหาร
(หากแพ้อาหาร
โปรดระบุ)

สถานฑูตที่ท่านเคยสแกน
ลายนิ้วมือในการยืน่
วีซ่าเชงเก้น (กรุ ณาระบุ)
(หลังวันที่ 14 พ.ย. 2556)

(รบกวนเอเย่นต์ ใส่ เบอร์ โทรศัพท์ ลูกค้ าด้ วยนะคะ เนื่องจากต้ องกรอกข้ อมูลในการยื่นวีซ่า)

ชื่ อผู้สํารองทีน่ ั่ง............................................................... เอเย่ นต์ ........................................................................
โทรศัพท์ ............................................ แฟกซ์ ................................. อีเมล์............................................................
โทรศัพท์ มือถือ..........................................................
*** เอเย่ นต์ กรุ ณาส่ งแฟกซ์ สํารองทีน่ ั่ง และ หน้ าพาสปอร์ ต มาทีแ่ ฟกซ์ 02 635 1421 ***
ติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ โทร 02 635 1415

