EHC-TK-10D-MSCMAGNIFICA-OCT

10 วันล่องเรื อสํ าราญทะเลอีเจียน & เอเดรียติก
MSC MAGNIFICA (เอ็มเอสซี แมกนิฟิก้า)

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

12-21 ตุลาคม / 19-28 ตุลาคม 2562
ราคาเริ่มต้ นที…่ .85,900 บาท
เวนิส – บารี (อิตาลี) – คาทาโคลอน – ซานโตรินี่ – เอเธนส์
คอร์ ฟู (กรีซ) - กอเตอร์ (มอนเตเนโกร) – เวนิส
(พิเศษ!! ราคานีร้ วมทัวร์ พาเทีย่ วทุกประเทศ ไม่ รวมค่าวีซ่าเชงเก้ น /รวมทิปไกด์ คนขับแล้ ว)
ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลีย่ นท่ าเทียบเรื อ ซึ่งทางทัวร์ จะทําการแจ้งให้ ลกู ค้าทราบล่วงหน้ าต่อไป
ท่ องเที่ยว Shore Excursion ของเรื อ อาจมีการปรั บเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึน้ อยู่กับการเข้ าออกของตารางเดินทางเรื อ

EHC-TK-10D-MSCMAGNIFICA-OCT

MSC MAGNIFICA (เอ็มเอสซี แมกนิฟิก้ า)
เรื อมีขนาด 95,128 ตัน จุผ้ โู ดยสารได้ กว่ า 3,605 คน มีท้งั หมด 13 ชั้น
ประเภทห้ องพัก (เตียงสามารถแยกเป็ น เตียงคู่ได้ )
 ห้ องพั กบนเรื อแบบกรุ๊ ป จะเป็ นแบบห้ องพั กคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่า นมี ความประสงค์ จ ะพักแบบ 3 ท่ าน / 3 เตี ยง
( TRIPLE ROOM ) ต้ องทําการตรวจสอบกับบริ ษัท เนื่ องจากห้ องพักบนเรื อ ที่สามารถพักได้ 3 ท่ าน มีจํานวนจํากัด
 บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการจัดเลขห้ องพักให้ กับคณะ เนื่ องจากห้ องพักบนเรื อเป็ นการจองแบบกรุ๊ ป และ ขึ้นอยู่กับข้ อกําหนด
ของประเภทห้ องพักในระดับที่ต่างกัน ซึ่ งอาจจะทําให้ ท่านไม่ ได้ ห้องพักติดกันหรื อ ชั้นเดียวกัน ตามที่ลูกค้ าต้ องการ
 ทั้งนี้ห้องพักแบบมีระเบียงที่จองแบบกรุ๊ ป อาจเจอห้ องที่ติดเรื อชูชีพได้

 ห้ องพักแบบธรรมดา (Interior)

 ห้ องพักมีระเบียงวิวทะเล (Ocean View with Balcony)

MSC MAGNIFICA (เอ็มเอสซี แมกนิฟิก้ า)

EHC-TK-10D-MSCMAGNIFICA-OCT
12/19 ต.ค. กรุงเทพมหานคร
18.30 น.
21.45 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์ เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคาร
ผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชัว่ โมง) เพลิดเพลิน
กับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นงั่ สายการบินฯ มีบริ การ อาหารคํ่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

13/20 ต.ค. อิสตันบูล – เวนิส
04.10 น.
06.55 น.
08.25 น.

เดินทางถึงกรุ งอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่ อง เที่ยวบิน TK1867 อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย
ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่สนามบินเวนิส (VCE) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส บริ การ
อาหารเช้าบนเครื่ องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ชม.)
เดินทางถึงสนามบินเวนิส ประเทศอิตาลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านลงเรื อเพื่อเดินทางสู่ เมืองเวนิ ส (Venice) เมืองที่ไม่มีรถวิ่งเข้าถึงได้ นําท่านชมเมืองเวนิ ส เมืองหลวง
ของแคว้นเวเนโต เมืองสุดยอดแห่งความโรแมนติก เวนิ สถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆจํานวนมากเข้า
ด้วยกันในบริ เวณทะเลสาบเวนิเทียซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของทะเลเอเดรี ยติก เป็ นเมืองท่าโบราณและเป็ นเมืองที่ใช้
คลองในการคมนาคมมากที่สุด โดดเด่นด้วยบ้านเรื อนริ มนํ้าและเรื อกอนโดลาอันน่าหลงใหล เมืองเวนิสได้รับ
ฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลเอเดรี ยติก (Queen of the Adriatic), เมืองแห่งสายนํ้า (City of Water), เมืองแห่งสะพาน
(City of Bridges), และ เมืองแห่ งแสงสว่าง (The City of Light) นําท่านชมเมืองเวนิ ซ เมืองในฝั นของ
นักท่องเที่ยวหลายๆ คน นําท่านชมความสวยงามของ จัตุรัสซานมาร์ โค (Piazza San Marco) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็ น
จัตุรัสที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลี รอบๆจัตุรัสมีอาคารที่สาํ คัญสองแห่ งคือ หอระฆัง และหอนาฬิก า ผ่านชม
วังดูคาเล (Palazzo Ducale) หรื อ วังดอจ (Doge Palace) อันเป็ นที่ประทับของผูป้ กครองเวนิ ส ซึ่งเรี ยกว่า ดอจ
ถูก ก่อสร้ างมาตั้งแต่ ศตวรรษที่ 9 แต่ได้รับการตกแต่ งและก่ อสร้างเพิ่มเติมหลายครั้ง รู ปโฉมด้านนอกใน
ปัจจุบนั เป็ นผลงานจากศตวรรษที่ 19 ในศิลปะแบบโกธิค ได้รับการตกแต่งด้วยหินอ่อนสีชมพูจากเมืองเวโรนา
ภายในตกแต่งด้วยศิลปะหลายยุคสมัย แบ่งเป็ นห้องต่างๆ มากมาย ประดับด้วยภาพวาดโดยศิลปิ นเวนิ สหลาย
ราย จากนั้นนําท่านชมและถ่ายรู ปกับ มหาวิหารเซนต์มาร์ ค (Saint Mark’s Basilica) โบสถ์สมัย ไบเซนไทน์
ที่ประดับประดาทั้งภายนอกและภายในด้วยรู ปปั้ นชดช้อย โมเสคและทองคํา รวมถึงศิลปะการออกแบบอัน
โดดเด่นจนกลายเป็ นสัญลักษณ์ของอํานาจและความมัง่ คัง่ ของเวนิ ส และได้รับการขนานนามว่า มหาวิหาร
ทองคํา อิสระให้ท่านถ่ายภาพรอบๆจัตุรัสและริ มฝั่งนํ้า หรื อท่านสามารถเลือกเดินซื้อสิ นค้าและของฝากตาม
อัธยาศัย (***ร้ านค้าบางร้ านอาจปิ ดให้ บริการในวันอาทิตย์ )
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

13.00 น.
17.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อเวนิส (Venice) เพื่อเชคอินขึ้นเรื อ MSC MAGNIFICA
เรื อออกจากท่าเทียบเรื อมุ่งหน้าสู่ เมืองบารี ประเทศอิตาลี

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

14/21 ต.ค. บารี (อิตาลี)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสําราญหรู ตามตามอัธยาศัย ท่า นสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนั่งเล่นใน
คลับ เลาจน์ หรื อทํากิจกรรมที่มีภายในเรื อสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็ 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 บาร์ต่างๆหลากหลาย
สไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายนํ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิ ตเนต, มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรี ม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

11.00 น.

เรื อจอดเทียบท่าที่ เมืองบารี (ประเทศอิตาลี)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
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12.00 น.

16.00 น.
17.00 น.

นําท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองบารี (Bari) เมืองที่อยู่ใกล้กบั ทะเลเอเดรี ยติก จนได้รับสมญานามว่า “แคลิฟอร์ เนี ย
ตอนใต้ของอิตาลี” เป็ นเมืองที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื องทางด้านการค้า เป็ นศูนย์กลางการเดินเรื อและศูนย์กลางของ
อาณาจักรไบเซนไทน์ทางตอนใต้ของอิตาลี เป็ นเมืองที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื องทางศาสนา เนื่องด้วยเซนต์นิโคลัส
มาจาริ กแสวงบุญที่เมืองนี้ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เมืองได้ถูกทําลายด้วยระเบิดไดนามิ ค และได้ทาํ การ
บูรณะสร้างเมืองขึ้นใหม่ ปัจจุบนั จึงเห็นบ้านเรื อนที่ทนั สมัยอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก แต่ยงั คงสามารถเห็นซากความ
เจริ ญในอดีตที่ยงั คงเหลือไว้ นําท่านเข้าชม ป้ อมปราการประจําเมือง (Castello Svevo) ป้ อมขนาดใหญ่ของ
เมืองบารี ที่สร้ างขึ้ นเพื่อป้ องกันการเข้ายึดครองจากการล่าอาณานิ ค มในสมัย ก่อน จากนั้นนําท่านชมวิหาร
ซานนิโคลัส (Basilica di San Nicola) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรําลึกถึงเซนต์นิโคลัส ผูอ้ ุปถัมภ์ของเมืองซึ่งเป็ นผูท้ ี่นาํ
ความเจริ ญรุ่ งเรื องทางศาสนามาให้ทางตอนใต้ข องประเทศอิต าลี จากนั้น นําท่ านเดิ น ทางสู่ ถนนคนเดิ น
(Walking street) อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมบ้านเรื อนและ สถาปัตยกรรมที่สวยงามของเมืองบารี ซึ่งตั้งอยู่ริม
ชายฝั่งทะเลเอเดรี ยติก หรื อจะเลือกซื้อของฝากหรื อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย
นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อบารี
เรื อออกเดินทางจาก ท่าเรื อบารี มุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อคาทาโคลอน ประเทศกรี ซ

15/22 ต.ค. คาทาโคลอน (กรีซ)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสําราญหรู ตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนั่งเล่นใน
คลับ เลาจน์ หรื อทํากิจกรรมที่มีภายในเรื อสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็ 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 บาร์ต่างๆหลากหลาย
สไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายนํ้า, สปอร์ทคอร์ ท, ฟิ ตเนต, มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรี ม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

11.00 น.

เรื อจอดเทียบท่าที่ ท่าเรื อคาทาโคลอน (Katakolon)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
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12.00 น.

16.00 น.
17.00 น.
คํ่า

นําท่านชม เมืองโอลิมเปี ย (Olympia) แหล่งโบราณคดีที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังอีกแห่ งหนึ่ งของกรี ซ สร้างขึ้นเมื่อ
776 ปี ก่อนคริ สตกาล ซึ่งเป็ นสถานที่จดั โอลิมปิ กเกมส์เป็ นที่แรกเพื่อเป็ นเกียรติให้แก่เทพเจ้าโอลิมเปี ยซุส เมื่อ
ประมาณ 2,800 ปี ก่อน ซึ่งจะมีการแข่งขันกีฬาเช่น วิ่ง มวยปลํ้า ชกมวย ทุ่มนํ้าหนัก กระโดดไกล ขี่มา้ ขับ
รถม้า แข่งขันการประพันธ์ การแต่งกลอน และการอ่านประวัติศาสตร์ จะจัดสําหรับผูช้ ายชาวกรี ซและโรมัน
เท่านั้น โดยมีข้ ึนทุกๆ 4 ปี ห้ามผูห้ ญิงเข้าชม นําท่านชม วิหารโอลิมเปี ยนซุส (Temple of the Olympian
Zeus) ซากโบราณสถานต่ า งๆ ที่ มี อ ายุร่ วม 1,500-2,500 ปี ถื อ ว่ า ครั้ งหนึ่ งที่ นี่ คื อ สถานสัก การบู ช า ที่ มี
ความสําคัญมากกว่าวิหารกรี กอื่นใดทั้งหมดในสมัยนั้น อริ สโตเติลได้กล่าวยกย่องความยิ่งใหญ่เท่าเทียมกับ
พีระมิดแห่งอิยปิ ต์ ปัจจุบนั มีเสาแบบโคริ นเธียนเหลืออยูเ่ พียง 15 ต้น จากเดิมทั้งหมดที่มีอยู่ 104 ต้น จากนั้น
นําท่านชม พิพิธภัณฑ์โบราณคดี (Archaeological Museum)เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุอนั สําคัญ
ในอดีตที่มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานและมีความสําคัญอย่างมากให้ท่านได้สัมผัสสมบัติและความสําคัญของ
สิ่งต่างๆ ที่เก็บอยูใ่ นพิพิธภัณฑ์ อาทิเช่น ชิ้นส่ วนจากวิหารต่างๆ, รู ปปั้ น ชิ้นส่ วนสําคัญๆ ตามโบราณสถานที่
ได้น ํามาไว้ ณ พิพิธภัณ ฑ์แห่ งนี้ ซึ่งควรค่าแก่ การเก็บรัก ษา พิพิธภัณ ฑ์แห่ งนี้ จัด ได้ว่าเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ทาง
ประวัติศาสตร์ที่สาํ คัญมากแห่งหนึ่งกรี ซ
นําท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อคาทาโคลอน
เรื อออกเดินทางจากท่าเรื อคาทาโคลอน เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อซานโตริ นี่ ประเทศกรี ซ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อ
หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อต่างๆมากมาย

16/23 ต.ค. ซานโตรินี่ (กรีซ)
เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบที่ ท่าเรื อซานโตริ นี่ (Santorini)
นําท่านเดินทางสู่ เกาะซานโตริ นี่ โดยลงเรื อเทนเดอร์ โบท ที่ทางเรื อจัดเตรี ยมไว้ให้ (เนื่ องจากเรื อสําราญมี
ขนาดใหญ่ตอ้ งจอดกลางทะเล) ให้ท่านได้สมั ผัสประสบการณ์นงั่ เรื อเข้าสู่ท่าเทียบเรื อ เกาะซานโตริ นี่ เกาะใน
ฝันของหลายคนที่ผคู ้ นทัว่ โลกต่างใฝ่ ฝันจะได้มาเยือนสักครั้งหนึ่ง เกาะนี้ ถือว่าเป็ นหัวใจของเกาะทั้งหลายใน
กรี ซ เป็ นเกาะที่ได้รับการยกย่องให้เป็ น ราชินีแห่ งหมู่เกาะไซคลาติส เพราะทัว่ โลกต่างชื่นชมในทิวทัศน์ที่
สวยงามแปลกตาของเกาะภูเขาไฟแห่งนี้ ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟในปี 1450 ก่อนคริ สตกาล จากนั้นนํา
ท่านเดิ นทางสู่ ทางเหนื อของเกาะเพื่อชมหมู่บา้ นเอีย (Oia village) ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุด ของเกาะนี้ มีความ
สวยงามตามแบบฉบับของจินตนาการถึงเกาะในกรี ซ บ้านสีขาวและยอดโบสถ์ทรงโดมที่รายล้อมด้ว ยสี ฟ้าสด
จากทุกทิศไม่ว่าจะเป็ นทะเล ท้องฟ้า หรื อแม้แต่กรอบประตูหน้าต่างสีสนั สดใส เป็ นศูนย์กลางการค้าที่เก่าแก่ มี
คฤหาสน์หรู หราเป็ นพยานถึงความมัง่ คัง่ ของชาวเรื อที่อาศัยอยู่ที่นี่ลดหลัน่ ไล่ระดับตามหน้าผาสู งชัน โบสถ์
ทาสีขาวสะอาดตา ภายในหมู่บา้ นเป็ นตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ที่สามารถเดินชมวิวหรื อเลือกซื้อสิ นค้างานฝี มือ
มากมาย อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง และถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟิ ร่ า (Fira) เมืองหลวงของซานโตริ นี่ ซึ่งออกเสียงได้อีกอย่างว่า ธีรา (Thira) นําท่านสู่
ตลาดสินค้าพื้นเมือง ที่มีสินค้าหลากหลายทั้งของที่ระลึก ที่ลว้ นนํามาวางจําหน่ายให้กบั นักท่องเที่ยวเป็ นถนน
ทอดยาวริ มผา สามารถมองเห็นเรื อสําราญที่จอดอยูก่ ลางทะเลเบื้องล่าง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงาม
ของเกาะซานโตริ นี่ หรื อเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีวางจําหน่ายนับร้อยร้าน แบ่งเป็ นซอกซอยมากมาย
นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อซานโตริ นี่ สัมผัสประสบการณ์การนัง่ กระเช้าไฟฟ้าลงจากริ มผาของเกาะ
จากนั้นนําท่านนัง่ เรื อเล็กเทนเดอร์โบทเพื่อกลับสู่เรื อสําราญ
เรื อเดินทางออกจากท่าเรื อซานโตริ นี่ เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อเอเธนส์ ประเทศกรี ซ

15.00 น.
17.00 น.
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

17/24 ต.ค. เอเธนส์ (กรีซ)
เช้า
07.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่าที่ ท่าเรื อพีราอุส
นําท่านเที่ยวชมอะโครโปลิส โบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีซ่ึงตั้งอยูบ่ นภูเขาสูง
เชื่อกันว่าบนเนินเขาแห่งนี้เป็ นที่สถิตของเทพีเอเธน่า นําท่านชมวิหารพาร์ เธนอน วิหารศักดิ์สิ ทธิ์ที่สร้างขึ้น
เพื่ออุทิศแด่เทพีเอเธน่า อันเป็ นวิหารที่สร้างด้วยหิ นอ่อนทั้งหลังรายล้อมด้วยเสาหิ นแบบดอริ คซึ่งได้รับการ
ยอมรับว่าเป็ นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่สร้างขึ้นในโลกยุคคลาสสิคหรื อยุคทองของกรี ซ ช่วงประมาณ
450-300 ปี ก่อนคริ สตกาล และทัว่ โลกต่างยอมรับกันว่าเป็ นวิหาร แบบดอริ คที่ใหญ่และสมบูรณ์แบบที่สุด
ในโลกศิลปะของกรี ซ ผ่านชมสถานที่สาํ คัญในสภาพซากปรักหักพังต่างๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่
ของชุมชนในอดีต ชมประตูชยั เฮเดรี ยน หอสมุดแห่งชาติ ศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณ นําท่านถ่ายรู ป
กับสถานกีฬาโอลิมปิ ค ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่และใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ คเป็ นครั้งแรกในปี ค.ศ.
1896 นําชมจัตุรัสซินตัก๊ ม่า (Syntagma Square) ที่ต้งั ของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
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บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ยา่ นเก่าแก่บริ เวณเชิงเขาอะโครโปลิส ที่เรี ยกว่า พลาก้า (PLAKA) แหล่งรวมนักท่องเที่ยว
จากทัว่ ทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วย ร้านค้า บาร์ ภัตตาคารคึกคักพลุกพล่านไปด้วยผูค้ น
ทั้งกลางวันและยามคํ่าคืน อิสระเชิญให้ท่านช้อปปิ้ งของฝากของที่ระลึกมากมาย สุดเขตย่านพลาก้า คือย่าน
เมืองใหม่อุดมไปด้วยร้านค้าแฟชัน่ หรู ระดับโลก และ ถนนคนเดินที่เป็ นระเบียบสวย

15.30 น.
16.30 น.

นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อพีราอุส
เรื อออกเดินทางจากท่าเรื อพีราอุส เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อคอร์ ฟู ประเทศกรี ซ

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

18/25 ต.ค. คอร์ ฟู (กรีซ)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสําราญหรู ตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนั่งเล่นใน
คลับ เลาจน์ หรื อทํากิจกรรมที่มีภายในเรื อสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็ 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 บาร์ต่างๆหลากหลาย
สไตล์, คาสิโน, 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

12.30 น.

เรื อจอดเทียบท่าที่ ท่าเรื อคอร์ฟู (Corfu) ซึ่งเป็ นที่รู้จกั กันดีในนาม “เกาะมรกต” เนื่ องด้วยความเขียวชอุ่มและ
สวยงามในตัวมันเอง อันเปี่ ยมไปด้วยวัฒนธรรมอันหลากหลายและแนวชายฝั่งที่สวยงามหาใดเปรี ยบ นําท่าน
เดินทางเข้าสู่ เขต Paleokastritsa สู่จุดชมวิวบนยอดเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองเก่าและทะเลไอโอเนี่ ยน กับ
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อ่าวต่างๆ อันเป็ นที่มาของเทพนิ ยายกรี กของการพบกันระหว่าง Odysseus และ Nausica ระหว่างทางชมวิถี
ชีวิตของชาวท้องถิ่นโดยเฉพาะการปลูกต้นมะกอกและต้น Cyprus ผ่านหมู่บา้ นเล็กๆหลากสี สัน นําท่านชม
โบสถ์ Vlacheraina Monastery โบสถ์เล็กๆ ตั้งอยูก่ ลางเกาะขนาดเล็กยืน่ ออกไปในทะเล อิสระให้ท่านถ่ายภาพ
หรื อจากเดินไปยังโบสถ์กลางทะเล จากนั้นนําท่านสู่ เมืองเก่าคอร์ ฟู เมืองเก่าที่ต้ งั อยู่บนเกาะคอร์ ฟู (Corfu)
โดยมีพ้นื ที่เพียง 593 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกของแอลเบเนี ย (Albania) และกรี ซ เมืองเก่า
คอร์ ฟู ได้รับการรั บรองจากองค์ก ารยูเ นสโกให้เป็ นมรดกโลก ในปี 2007 นํา ท่ านแวะถ่ายรู ปกับ ป้ อ ม
Palaio Frourio ซึ่งมีความเก่าแก่ แม้ว่าบางส่ วนจะถูกกัดเซาะจากนํ้าและลมทะเลไปบ้างแล้วก็ตาม ตัวป้ อม
ได้รับการบูรณะมาเป็ นอย่างดี ปัจจุบนั ถูกใช้เป็ นสถานที่สาํ หรับกิจกรรมหลายอย่าง เช่น งานคอนเสิ ร์ต และ
อื่นๆ นําท่านชมอาคารบ้านเรื อนแบบนี โอคลาสสิ คในเมืองเก่า ส่ วนหนึ่ งสร้างขึ้นจากยุคเวนิ ส อีกส่ วนหนึ่ ง
เป็ นการก่อสร้างยุคหลัง
17.30 น.
18.30 น.

นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อคอร์ฟู
เรื อออกเดินทางจากท่าเรื อคอร์ฟู เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อกอเตอร์ ประเทศมอนเตเนโกร

19/26 ต.ค. กอเตอร์ (มอนเตเนโกร)
เช้า
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่าที่ ท่าเรื อเมืองกอเตอร์ (Kotor) เมืองชายฝั่งทะเลแสนสวยอีกเมืองของประเทศมอนเตเนโกร
ประเทศซึ่งได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน” โดยประเทศสาธารณรัฐมอนเตเนโกรนี้
ตั้งอยูท่ างตอนใต้ของทะเลเอเดรี ยติค ถึงแม้สถานที่โดยรวมของประเทศจะมีขนาดเล็กมาก แต่ก็อุดมสมบูรณ์
ไปด้วยธรรมชาติอนั งดงาม ชายหาดอ่อนละมุนคลื่นสงบไม่รุนแรงจนเกินไป ทะเลสาบนํ้าเงินเข้มใส แม่น้ าํ ใส
ไหลเชี่ยวและภูเขาสวยสง่า บางแห่งจะเห็นเป็ นฟยอร์ ดสู งตระหง่านตระการตา นําท่านเดินทางสู่ เมืองบุดวา
(Budva) (ระยะทางประมาณ 22 กม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) เมืองโบราณอีกแห่ งของประเทศมอนเตเนโกร
ตั้งอยูบ่ นชายฝั่งทะเลเอเดรี ยติก ทางตอนใต้ของประเทศ เมืองบุดวาเป็ นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่มีชื่อเสี ยง
อีกแห่งของมอนเตเนโกรและเป็ นที่ต้งั ของโรงแรมและรี สอร์ทมากมาย เมืองบุดวา สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่
5 เคยเป็ นเมืองขึ้นของชาวเวนิส กว่า 400 ปี เช่นเดียวกับเมืองกอเตอร์ จึงได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของชาวเว
นิส แต่ในสมัยศตวรรษที่ 18 มอนเตเนโกรเคยตกเป็ นเมืองขึ้นของอาณาจักรออตโตมัน นอกจากนี้ เมืองบุดวา
เป็ นอีกเมืองที่เป็ นที่จบั จ้องของประเทศล่าอาณานิคมทั้ง ฝรั่งเศส ออสเตรี ย และ รัสเซีย และในปี 1918 ตกเป็ น
ของประเทศยูโกสลาเวีย นําท่านชมความงามภายในตัวเมืองเก่า หรื อ Stari Grad (Old Town) และนําท่าน
ถ่ายรู ปกับโบสถ์เซ็นต์จอห์น (Church of Saint John) ซึ่งภายในโบสถ์มีภาพไอคอนพระแม่มารี “Madonna in
Punta” ประดิ ษฐานในโบสถ์แห่ งนี้ จากนั้น นําท่านเดิ นทางกลับสู่ เมืองกอเตอร์ ซึ่งได้รับการรั บรองจาก
องค์การยูเนสโกเป็ นมรดกโลกด้านธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ.1979 เป็ นเมืองที่สร้างภายในกําแพงสู ง
(City Wall) ซึ่งแบ่งตัวเมืองเป็ น 2 ส่วนคือ เมืองเก่า (Old Town) และเมืองใหม่ (New Town) โดยกําแพงเมือง
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แห่งนี้สร้างโดยชาวเวนิส อีกทั้งสถาปัตยกรรมในเมืองส่วนใหญ่ยงั ได้รับอิทธิพลจากชาวเวนิ สเช่นกัน นําท่าน
แวะถ่ายรู ปกับ โบสถ์เซ็นต์ไทรฟอน (Cathedral of Saint Tryphon) ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1166 ภายในตัว
เมืองเก่า อิสระให้ท่านเดินเล่นและชมความงามภายในตัวเมืองเก่า หรื อเลือกซื้อของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย

12.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อกอเตอร์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ

13.00 น.

เรื อออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อกอเตอร์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อเวนิส ประเทศอิตาลี

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

หมายเหตุ

ก่อนเรื อกลับเทียบท่าในคํ่าวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋ าสีต่างๆ ซึ่งเป็ นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋ าลง
จากเรื อ ท่านจะต้องจัดกระเป๋ าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่ องใช้ที่จาํ เป็ นไว้ในกระเป๋ าเดินทาง
ใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรื อจะมาเก็บกระเป๋ าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะ
ถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทําการชําระในวันรุ่ งขึ้น สําหรับท่านที่ตอ้ งการชําระผ่านบัตรเครดิต ทางบริ ษทั
เรื อจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

20/27 ต.ค. เวนิส (อิตาลี)
เช้า
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่า ณ เทียบเรื อเวนิส
นําท่านรับกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงจากเรื อ พร้อมทําการเชคเอาท์จากเรื อ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านสู่ เวนิสช้อปปิ้ งเอาท์เลต อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อสิ นค้าและเสื้ อผ้า
แบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP และอื่นๆอีกมากมาย
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15.00 น.
19.00 น.
23.25 น.
21/28 ต.ค.
01.50 น.

นําท่านเดินทางสู่สนามบินเวนิส (VCE) เพื่อเช็คอิน และดําเนินการ TAX Refund ภายในสนามบิน
ออกเดินทางจากสนามบินเวนิส สู่ สนามบินอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK1870 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30
ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหาร เครื่ องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่ องบิน
เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่ อง
กรุงเทพมหานคร
ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯโดยเที่ยวบิน TK 68 สายการบินฯ มีบริ การอาหาร 2 รอบ คือ อาหารคํ่า และ อาหารเช้า
14.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
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10 วันล่องเรื อสํ าราญทะเลอีเจียน & เอเดรียติก
MSC MAGNIFICA (เอ็มเอสซี แมกนิฟิก้า)
อัตราค่าบริการ

12-21 / 19-28 ต.ค.

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้ องคู่ INSIDE) ท่านละ

85,900

อัพเกรดเป็ นห้องพักแบบมีระเบียงทะเล (พักห้องคู่ Sea-View Balcony) ท่านละ

15,000

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ (คิดที่หอ้ งพักแบบ INSIDE ซึ่งเป็ นราคาเริ่ มต้น)

30,000

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยันได้กต็ ่อเมื่อทีน่ ั่ง confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักค่าใช้จ่าย (ผูใ้ หญ่)

(ไม่รวมตัว๋ BKK-IST-VCE-IST-BKK)

กรณี มวี ีซ่าแล้วหรื อไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่า หักค่าใช้จ่าย

85,000-110,000
25,000
ไม่รวมวีซ่า

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ ง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 22 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-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (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-ส่ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
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อัตรานีไ้ ม่รวมถึง
 ค่าวีซ่าเชงเก้น ประมาณ 2,800 – 3,000 บาท
 ค่าบริการเรื อ (Service Fee) ท่ านละ EUR 70 ซึ่งเรื อจะชาร์ ตเข้ าครุยส์ การ์ ด
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชําระเงิน

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

กรณียกเลิก
* ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มคี ่าใช้จ่าย)
* 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 ขอสงวนสิทธิ์ในการนําเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณี ที่มีผูเ้ ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพือ่
ทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัด
หยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 การท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องเงิ นคืน ในกรณี ที่ ท่าน
ปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้น ท่านได้ทาํ การตกลงหรื อแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงิ นค่าทัวร์ ที่ท่านชําระ มาแล้ว หากท่านถูก
ปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิ น) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคธรรมดา
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กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตัว๋ เครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตัว๋ เครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อ งชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี 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
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่าง
กัน ซึ่งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่ งในยุโ รป จะไม่มีเครื่ องปรั บอากาศเนื่ องจากอยู่ในแถบที่มีอุณ หภมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่ มีจ ะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ 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 ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่ รัก ษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบิน พลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สําหรั บนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิ โลกรั ม (สําหรั บผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการบินที่
ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรั บกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรั มและมีสัดส่ วนไม่เกิ น
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 าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ าํ กว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กบั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่ วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนํ าไม่ ค วรใส่ เ ข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิ ดการสู ญ หาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะชดเชย
ไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้
โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิน ) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่
บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุก
ประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้น
เท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศอิตาลี
(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 )
หากท่ านต้องการเปลีย่ นแปลงคิวกรุ๊ปทีไ่ ด้ มกี ารจองแล้ว ท่านอาจต้องชําระค่าคิวยื่นวีซ่า 2,200 บาทให้กบั ศูนย์ยื่นคําร้ อง
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุ ณาแนบมาด้วย
2. รู ปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบนั 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
สูติบตั ร (สําหรับเด็กตํ่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์)
กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์: เดินทางต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอ
เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและ
ให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและ
ให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
- กรณี พ่อและแม่หย่าร้าง หรื อเสียชีวิต ต้องแนบใบหย่า หรื อ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็ นการยืนยัน
- ให้แนบสําเนาพาสปอร์ตของพ่อ 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 : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณี ที่เป็ นพนักงานบริ ษทั ฯ : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง
เงินเดือน พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- กรณี เกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากําลังศึกษาอยูร่ ะบุช้นั ปี ที่ศึกษา พิมพ์
เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- กรณี เป็ นแม่คา้ , ทําธุรกิจส่วนตัว, ทําอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษ
9. หลักฐานการเงิน (สําคัญมาก เพราะสถานฑูตแจ้งกฎใหม่เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557)
9.1 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น พร้อมหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร
(BANK CERTIFICATE) เป็ นภาษาอังกฤษ **ต้องเป็ นบัญชีเดียวกันเท่านั้น**
- เงินฝากออมทรัพย์/ เผือ่ เรี ยก/ สะสมทรัพย์
(ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาท ต่อการยืน่ วีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้าออกของ
เงินสมํ่าเสมอ ห้ามทําการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็ นยอดใหญ่ก่อนการยืน่ วีซ่าเด็ดขาด!!)
- การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั และ ถ่ายสําเนาย้อนหลัง 6 เดือน โดยการ
ปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวันที่จะยื่นวีซ่า 7 วัน เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 3 กันยายน 2556
สําเนาสมุดบัญชีที่ท่านต้องใช้ในการยืน่ วีซ่า ต้องปรับสมุด ณ วันที่ 28 สิ งหาคม 2556 หรื อ หลังจากนั้น หาก
ท่านปรับสมุดบัญชีก่อนหน้านั้น จะใช้เป็ นเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินไม่ได้ สถานฑูตจะขอเอกสาร
เพิม่ เติม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่ งเอกสารมาทางบริ ษทั ทัวร์ ฯ เพื่อเตรี ยมการล่วงหน้า และ ส่ ง Fax สมุด
บัญชีหน้าสุดท้ายที่ได้ทาํ การปรับสมุดมาให้ทางบริ ษทั ทัวร์ เพื่อใช้ในการแนบเป็ นเอกสารยืน่ วีซ่าต่อไปได้
- การขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า พร้อม
ทั้งต้องระบุ จํานวนเงิ น เป็ นตัว เลขลงในหนังสื อรั บรองด้วย เช่ น ท่ านได้คิ ว ยื่น วีซ่าวัน ที่ 3 กัน ยายน 2556
หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยืน่ วีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2556 หรื อ หลังจาก
นั้นเท่านั้น จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต)
โดยไม่ตอ้ งระบุวนั และประเทศที่เดินทาง

(สถานฑูตไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี)
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Thank you for contacting VFS Italy Visa Application Centre.
เนื่ องจากสถานทูตได้แจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารด้านการเงินของผูส้ มัครวีซ่าทุกประเภทโดย ผูส้ มัครทุ กคนที่
ต้องการยืน่ คําร้องขอวีซ่าฯต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน 2 ประเภทคู่กนั คือ หนังสื อรับรองทางการเงินจากทาง
ธนาคาร ( Bank Certificate ) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันยื่นคําร้องวีซ่า พร้อมกับสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่
แสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 7 วันนับจากวันยืน่ คําร้องขอวีซ่า โดยไม่มีขอ้ ยกเว้นใดๆทั้งสิ้น
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 ไม่มีลกู ด้วยกัน ให้ใช้ทะเบียนบ้านทั้งของสามีและภรรยา แปลเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมกับแนบ
ภาษาไทย โดยทะเบียนบ้านของทั้งสองต้องอยูบ่ า้ นเดียวกัน
- กรุ ณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกําหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยนื่ วีซ่า 1 ชุดของผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พร้อมทั้ง
ใน หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบุชื่อผูถ้ ูกรับรองค่าใช้จ่าย ด้วย
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แบบฟอร์ มการสํ ารองทีน่ ั่ง
10 วันล่องเรื อสํ าราญทะเลอีเจียน & เอเดรียติก
MSC MAGNIFICA (เอ็มเอสซี แมกนิฟิก้า)
เวนิส – บารี (อิตาลี) – คาทาโคลอน – ซานโตรินี่ – เอเธนส์
คอร์ ฟู (กรีซ) - กอเตอร์ (มอนเตเนโกร) – เวนิส
ราคาทัวร์ 85,900 บาท
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

12-21 ตุลาคม
เบอร์โทรศัพท์

19-28 ตุลาคม
ห้องพัก
(INSIDE/

BALCONY)

เลขที่
สะสมไมล์

อาหาร
(หากแพ้อาหาร
โปรดระบุ)

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

(รบกวนเอเย่นต์ใส่ เบอร์ โทรศัพท์ ลกู ค้าด้ วยนะคะ เนื่องจากต้องกรอกข้ อมูลในการยื่นวีซ่า)

ชื่ อผู้สํารองที่นั่ง............................................................... เอเย่ นต์........................................................................
โทรศัพท์ ............................................ แฟกซ์ ................................. อีเมล์ ............................................................
โทรศัพท์ มือถือ..........................................................
*** เอเย่ นต์กรุณาส่ งแฟกซ์ สํารองทีน่ ั่ง และ หน้ าพาสปอร์ ต มาที่แฟกซ์ 02 635 1421 ***
ติดต่อเจ้าหน้ าที่ โทร 02 635 1415

