
 

 

 

EHC-TK-10D-MSCGRANDIOSA 

10 วนั ล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเนียน 
MSC GRANDIOSA (เอม็เอสซี แกรนดิโอซา) 

เรือสําราญลาํใหม่ล่าสุดปี 2019 ของ MSC Cruise 

 
***โปรโมช่ัน...สายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ส (TK)*** 

11 – 20 เมษายน 2563  
ราคาเร่ิมต้นที่….92,900 บาท 

(อติาล)ี มิลาน– เจนัว – เนเป้ิล –  (เกาะซิซิล)ี เมสซิน่า – ทาร์ออมีนา – (มอลต้า) วาเลตต้า 
 (สเปน) บาร์เซโลน่า – ฌโิรนา (สถานที่ถ่ายทํา Game of Throne) – (ฝร่ังเศส) มาร์กเซย์ –มิลาน 

(พเิศษ!! ราคานีร้วมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น /รวมทปิไกด์ คนขบัแล้ว) 
ขอสงวนสิทธ์ิหากเรือมกีารปรับเปลีย่นท่าเทยีบเรือ ซ่ึงทางทวัร์จะทาํการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป 

ท่องเทีย่ว Shore Excursion ของเรือ อาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัการเข้าออกของตารางเดนิทางเรือ 
ช่วงวนัเดนิทางปี 2563 ตรงกบัวนัหยุดเทศกาลอสีเตอร์ของฝ่ังยุโรป สถานทีท่่องเทีย่วบางแห่งและร้านช้อปป้ิงอาจปิดทาํการ 
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MSC GRANDIOSA (เอม็เอสซี แกรนดิโอซา) 
เรือสําราญลาํใหม่ล่าสุดปี 2019 ของ MSC Cruise 

เรือมีขนาด 181,000 ตนั จุผู้โดยสารได้กว่า 6,334 คน มีทั้งหมด 19 ช้ัน 
ประเภทห้องพกั (เตยีงสามารถแยกเป็น เตยีงคู่ได้) 

 

 ห้องพักบนเรือแบบกรุ๊ปจะเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง                       
( TRIPLE ROOM ) ต้องทําการตรวจสอบกบับริษทั เน่ืองจากห้องพกับนเรือ ที่สามารถพกัได้ 3 ท่าน มจีาํนวนจาํกดั 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการจัดเลขห้องพักให้กับคณะ เน่ืองจากห้องพักบนเรือเป็นการจองแบบกรุ๊ป และ ขึ้นอยู่กับข้อกําหนด
ของประเภทห้องพกัในระดบัที่ต่างกนั ซ่ึงอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องพกัตดิกนัหรือ ช้ันเดยีวกนั ตามที่ลูกค้าต้องการ 

 ทั้งนีห้้องพกัแบบมรีะเบียงที่จองแบบกรุ๊ป อาจเจอห้องที่ตดิเรือชูชีพได้ 

 ห้องพกัแบบธรรมดา  (Interior) 

 
 

 ห้องพกัมีระเบียงววิทะเล  (Ocean View with Balcony) 

 
 

เส้นทางเดินเรือ MSC GRANDIOSA (เอม็เอสซี แกรนดิโอซา) 
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11 เม.ย. 63 กรุงเทพมหานคร  
 

18.30 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.45 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 65 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10 ชัว่โมง) เพลิดเพลิน
กบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ สายการบินฯ มีบริการ อาหารคํ่าและอาหารเชา้ ระหว่าง
เท่ียวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี  

 

12 เม.ย. 63 อสิตันบูล – มิลาน – เจนัว 
 

04.10 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน TK1873 อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตนับูลซ่ึงมีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย  

07.40 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่สนามบินมลัเพนซา (MXP) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส 
บริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 3 ชม.) 

09.30 น. เดินทางถึงสนามบินมลัเพนซา เมืองมิลาน  ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเจนวั (Genoa) (ระยะทาง 132 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) หน่ึงในเมืองท่า

สําคญัของประเทศอิตาลี  นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั อนุสาวรียข์องคริสโตเฟอร์ โคลมับสั นกัเดินเรือช่ือดงักอ้ง
โลก และเป็นชาวยโุรป  คนแรกท่ีคน้พบทวปีอเมริกา ซ่ึงถือกาํเนิด ณ เมืองเจนวัแห่งน้ี  

 

 
 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
  

บ่าย นาํท่านเขา้ชม โบสถ์ประจาํเมือง หรือ ดูโอโม่ (Genoa Duomo) ท่ีสร้างข้ึนในแบบโรมนัเนสค ์และโกธิค ใน
สมยัศตวรรษท่ี 12-14 และนํ้ าพุกลางเมือง จากนั้นนาํท่านเยี่ยมชมและช้อปป้ิงท่ี เปียซซ่า เฟร์ราร่ี ซ่ึงสถานท่ี
แห่งน้ีเคยเป็นบริเวณท่ีโคลมับสัเคยอาศยัอยูเ่ม่ือคร้ังตอนเด็กๆ จากนั้น อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนม 
และของท่ีระลึกตามอธัยาศยั (***ร้านค้าในยโุรปบางร้านอาจปิดให้บริการในวนัอาทิตย์) 

 

15.00 น. นาํท่านเช็คอินข้ึนเรือสําราญลําใหม่ล่าสุดปี 2019 ของ MSC Cruise “MSC GRANDIOSA” ซ่ึงเป็นเรือ
สําราญท่ีจะเปิดปฐมฤกษ์ในเส้นทางล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในปี 2020 ด้วยระวางเรือขนาด 181,000 ตัน           
จุผู้โดยสารได้กว่า 6,334 คน พร้อม Entertainment Complex ขนาดใหญ่ ท่ีพร้อมใหบ้ริการบนเรือสาํราญ 
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17.00 น. เรือสาํราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือเจนวั มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเนเป้ิล ประเทศอิตาลี 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

13 เม.ย. 63 เนเป้ิล (ประเทศอติาลี)  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
อิสระให้ท่านพกัผอ่น บนเรือสําราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นในคลบั 
เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมท่ีมีภายในเรือสาํราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอด
ภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่าน
สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสาํราญ เช่น 
Public Room  :บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment  :ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย 
   สไตล ์คาสิโน ดิสโกเ้ธค หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  :สระวา่ยนํ้า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 

Spa and Wellness  :หอ้งสปา หอ้งสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมายเรือ 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

13.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ีเมืองเนเป้ิล 
นาํท่านชม เมืองเนเป้ิล (Naples) หรือท่ีนิยมเรียกเป็นภาษาอิตาลีว่า เมืองนาโปลี (Napoli) คืออีกหน่ึงเมือง
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและมีความสําคญัทางประวติัศาสตร์ ศิลปะวฒันธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี และศาสตร์
การทาํอาหาร ท่ีได้รับการยอมรับจากทัว่โลกอีกทั้งยงัเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัเนเป้ิล (Province of Naples) 
และแควน้กมัปาเนีย (Campania) แควน้ท่ีตั้งอยู่ทางทิศใตข้องประเทศอิตาลีนัน่เองเมืองเนเป้ิลตั้งอยูท่ี่ชายฝ่ัง
ดา้นตะวนัตกของอิตาลีติดกบัอ่าวเนเป้ิล (Naples Bay) ก่ึงกลางระหว่างพื้นท่ีภูเขาไฟสองแห่ง คือ ภูเขาไฟ       
วสุิเวยีส และกมัปีเฟลเกรยแ์ละยงัเป็นเมืองท่ีมีบทบาทสาํคญัในคาบสมุทรอิตาลี มาตลอด 2,800 ปีนบัแต่ก่อตั้ง
เมืองข้ึนมา ดว้ยเหตุน้ีเมืองเนเป้ิลจึงถือว่าเป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกโดยเฉพาะบริเวณใจกลาง
ของเมืองเนเป้ิลยงัเป็นศูนยก์ลางเมืองทางประวติัศาสตร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปและไดรั้บการข้ึนทะเบียนจาก
องค์การยูเนสโก ้(Unesco) ให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995 นาํท่านชมและถ่ายรูปกบั จตุรัสเพิลบิสซิโต 
(Piazza del Plebiscito) หน่ึงในจตุัรัสท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองเนเป้ิล ตั้งอยู่ใกลๆกบับริเวณอ่าว ซ่ึงถูก
ล้อมรอบไปด้วยเหล่าอาคารสถานท่ีท่ีมีความสําคญัของเมือง แวะถ่ายรูปกับ มหาวิหาร Basilica Reale 
Pontificia San Francesco da Paola โบสถโ์รมนัคาธอลิคสมยัใหม่แบบสไตล์นีโอคลาสสิค สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.
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1816 ตามพระราชประสงคข์องกษตัริย ์โจอาคิม มูรัต แห่งเนเป้ิล เพื่อเป็นเคร่ืองราชบรรณาการแก่จกัรพรรดิ 
จากนั้นนาํท่านเขา้ชมปราสาทโอโว (Ovo Castle) หรือช่ือเต็มคือ Castle dell’Ovo อดีตป้อมปราการริมทะเลท่ี
มีความเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองเนเป้ิล ซ่ึงก่อสร้างในช่วงศตวรรษท่ี 12 เพื่อเป็นท่ีพาํนกัของกษตัริยโ์รเจอร์ท่ี 2 
แห่งซิซิลี เน่ืองดว้ยสถานท่ีตั้งของปราสาทเป็นจุดพิชยัยุทธ์ชั้นยอดทางทะเลซ่ึงสามารถเห็นอ่าวและเมืองเน
เป้ิลไดจ้ากยอดปราสาท จึงมีการช่วงชิงและผลดัเปล่ียนมือความเป็นเจา้ของในหลายยุคสมยั รวมถึงเคยถูกใช้
เป็นคุกไวคุ้มขงักษตัริยแ์ละราชวงศท่ี์ตกเป็นเชลยสงครามในช่วงยคุสมยัหน่ึง  

18.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเนเป้ิล 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ 
20.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือเนเป้ิล เพื่อมุ่งหนา้สู่เมืองเมสซิน่า ประเทศอิตาลี 
 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

 
 

14 เม.ย. 63 เมสซินา (เกาะซิซิล ีประเทศอติาลี) 
 

08.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี เมืองเมสซินา (เกาะซิซิลี ประเทศอิตาลี) ซิซิลี เกาะใหญ่ปลายรองเทา้บูต๊ของอิตาลี มีประวติั
ต่อเน่ืองยาวนานกวา่ 4,000 ปี เป็นจุดยทุธศาสตร์สาํคญัแห่งหน่ึงของยโุรปจึงตกเป็นเป้าหมายของการยึดครอง
จากชนชาติท่ีมีอาํนาจเขม้แขง็ในช่วงเวลาต่างๆเร่ิมตั้งแต่กรีก โรมนั คาร์เทธ อาหรับ นอร์มงั เยอรมนั ฝร่ังเศส 
และสเปน แต่ละชาติผลดัเปล่ียนหมุนเวยีนกนัเขา้มาปกครองดินแดนน้ีขณะเดียวกนัก็ไดน้าํเอาศิลปวฒันธรรม
ของตนเข้ามาด้วย เกาะน้ีจึงมีสถาปัตยกรรมและวฒันธรรมท่ีหลากหลายผสมผสานกันหากแต่ลงตัว 
นอกจากน้ียงัอุดมไปดว้ยความงามทางธรรมชาติ ของทั้งชายหาด ทะเล และภูเขาไฟ นาํท่านเดินทางสู่ เมือง
ทาร์ออมีนา (Taormina) เมืองตั้งอยูบ่นเนินเขาชายทะเลงดงามดงัภาพวาดท่ีมีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟเอ็ดน่า ท่ียงั
คุกรุ่นอยู่  มีความสูง 3,350 เมตร ท่ียอดเขาถูกปกคลุมคลุมดว้ยหิมะ จากนั้นนาํท่านเขา้ชมโรงละครกรีก 
(Greek Theatre) สร้างข้ึนเม่ือศตวรรษท่ี 3 ก่อนคริสตกาล  เป็นโรงละครกรีกท่ีตั้งอยูบ่นจุดท่ีดีท่ีสุดในบรรดา
โรงละครกรีกทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นโลก  ดา้นหลงัเป็นวิวของเมืองทอร์มิน่าบนไหล่เขา ทะเลไอโอเนียน และภูเขา
ไฟเอ็ดน่า โรงละครกรีกแห่งน้ียงัคงถูกใช้งานในช่วงฤดูร้อน โดยเป็นหน่ึงในสถานท่ีจดัเทศกาลงานศิลปะ
นานาชาติของเมืองท่ีมีช่ือวา่ ทอร์มิน่า อาร์เต ้ นาํท่านเดินทางสู่ ถนนคอร์โซ อมัเบอร์โต ้(Corso Umberto) 
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ถนนสายหลกัของเมือง โดยสองขา้งทางมีร้านอาหาร, ร้านขายของฝากและสินคา้พื้นเมืองมากมาย นาํท่านแวะ
ถ่ายรูปวิหารซานนิโคลา  ( Cathedral of San Nicola ) ตั้งอยูใ่จกลางเมืองเทอร์มินา สร้างข้ึนในสมยัยุคกลาง
ศตวรรษท่ี 13 สไตลบ์าโรค  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเมสซินา (Messina) นาํท่านเท่ียวชมจตุัรัสกลางเมืองเมสซิน่า (Piazza del Duomo) 
ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวประจาํเมือง นาํท่านแวะถ่ายรูปคู่กบั มหาวิหารเมสซินา (Messina Cathedral)  หรือ    
ดูโอโม่ประจาํเมือง ท่ีมีนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอยูบ่นหอระฆงั ตวัโบสถ์ดั้งเดิมถูกสร้าง
ข้ึนในยุคนอร์มงั เม่ือปี ค.ศ.1147 แต่เสียหายอย่างยบัเยินจากเหตุแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่เม่ือปี ค.ศ.1908 ถูก
บูรณะใหม่ข้ึนโดยอาร์คบิชอป Angelo Paino อีกสองคร้ัง จนมีสภาพสวยงามดงัปัจจุบนั จากนั้นมีเวลาอิสระ
ใหท้่านเดินเล่นบริเวณจตุัรัสแห่งน้ี 

 

17.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองเมสซิน่า  
18.00 น. เรือออกจากท่าเทียบเรือเมสซิน่ามุ่งหนา้สู่ เมืองวาเลตตา้ ประเทศมอลตา้ 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ 
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 
 

15 เม.ย. 63 วลัเลตตา - เมดิน่า (ประเทศมอลต้า) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองวลัเลตตา ประเทศมอลตา้   

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเมดิน่า (Mdina) เมืองยอดเขาท่ีน่าหลงใหล เป็นเมืองเล็กๆท่ีมีถนนคนเดินปราศจาก
รถยนตแ์ละอาคารหินทรายท่ีสวยงามเก่าแก่ นาํท่านถ่ายรูปวิหารเซนตป์อล (Cathedral of Saint Paul) ซ่ึงเป็น
อาคาร บาโรคอนังดงามท่ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวลอเรนโซกาฟ่าชาวมอลต้า วิหารแห่งน้ีมีสัญลกัษณ์มา
ดอนน่าอนัทรงคุณค่าในศตวรรษท่ี 12 และผลงานศิลปะท่ีมีช่ือเสียงโดยจิตรกรชาวมอลต้าช่ือดงั Mattia Preti                   
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แวะถ่ายรูปพระราชวงั Palazzo Santa Sofia พระราชวงัอนัเก่าแก่อนัยิ่งใหญ่ เป็นอาคารสมยักลางท่ีไดรั้บการ
เก็บรักษาไวอ้ยา่งดี ผ่านชม Palazzo Vilhena  เป็นอนุสาวรียท่ี์งดงามซ่ึงรวบรวมพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์
ธรรมชาติของมอลตา้พร้อมดว้ยการจดัแสดงผลงานทางธรณีวิทยาท่ีโดดเด่นรวมทั้งฟอสซิลแมลงและสัตว์
ต่างๆ  ผา่นชม Palazzo Falson เป็นพระราชวงัสมยัศตวรรษท่ี 13 ท่ีเป็นของตระกูลขุนนางชาวมอลต้า ปัจจุบนั
เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งประณีตในสไตล์ดั้งเดิมและมีงานศิลปะและของสะสมโบราณวตัถุท่ี
ยอดเยีย่ม ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองวลัเลตตา (Valetta) 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเขา้ชม พระราชวงัแกรนด์มาสเตอร์ (Grand Master Palace) อดีตพระราชวงัยุคศตวรรษท่ี 16 ถือครอง
โดย อุสตาจิโอ ้เดล มอนเต ้ญาติคนสนิทของผูค้รองแควน้มอลตา้นาม ฌองป์ เดอลา วาเลตเต ้แรกเร่ิมเดิมทีถูก
ใช้เป็นสถานท่ีบญัชาการรบของอศัวินในยุคนั้น และภายหลงัเสร็จส้ินสงคราม ไดถู้กต่อเติมเป็นพระราชวงั 
แต่แลว้ถูกโอนยา้ยเปล่ียนมือเป็นสถานท่ีพาํนกัของผูป้กครองจากประเทศองักฤษในช่วงศตวรรษท่ี 19 และ
กลบัมาถือครองโดยประเทศมอลตา้ภายหลงัประกาศเอกราชในปี ค .ศ.1964 และในปัจจุบนัถูกใช้เป็นอาคาร
รัฐสภาแห่งมอลตา้ สถานท่ีทาํงานของประธานาธิบดีแห่งมอลตา้ ภายในตวัอาคารตกแต่งแบบนิโอคลาสสิค 
และเปิดให้นกัท่องเท่ียวเขา้ชมในบางส่วนท่ีจดัแสดงเป็นพิพิธภณัฑ์สําหรับจดัแสดงเร่ืองราวประวติัศาสตร์
และยทุโธปกรณ์ของอศัวนิในอดีต  จากนั้นนาํท่านชมเมืองหลวงของสาธารณรัฐมอลตา้ ซ่ึงไดต้ั้งช่ือเมืองตาม
ช่ือของ Jean Parisot De La Valetta ผูซ่ึ้งสามารถป้องกนัการรุกรานเกาะมอลตา้ จากออตโตมานในปี ค.ศ.1565 
เมืองวลัเลตตาไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ.1980 จากนั้นนาํท่านชม สวน
บารัคคา (Barracca Garden) สวนสวยท่ีคร้ังหน่ึงเคยเป็นสถานท่ีส่วนบุคคล แต่ภายหลงัไดเ้ปิดให้สาธารณชน
เขา้ชมในปี ค.ศ.1824 ภายในสวนประกอบไปดว้ย Upper Barracca และ Lower Barracca ในส่วน Upper นั้น
ได้สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1661 โดยอศัวินชาวอิตาเลียน จากบริเวณสวนจะเห็นวิวของอ่าวแกรนด์ฮาร์เบอร์ได้
ชดัเจน นาํท่านถ่ายรูปกบัวิหารเซนตจ์อห์น (St. John’s Cathedral) สร้างโดยอศัวิน เซนตจ์อห์นเพื่อมอบเป็น
เกียรติแก่ผูอุ้ปถมัภเ์หล่าอศัวินทั้งหลาย ความพิเศษของวิหารแห่งน้ีคือการ ออกแบบตกแต่งโดยสถาปนิกและ
ศิลปินชาวมอลตา้ในช่วงศตวรรษท่ี 16 
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17.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองวลัเลตตา 
18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือวลัเลตตา เพื่อมุ่งหนา้สู่ กรุงบาร์เซโลนา ประเทศสเปน 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

16 เม.ย. 63 At Sea 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
อิสระให้ท่านพกัผอ่น บนเรือสําราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นในคลบั 
เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมท่ีมีภายในเรือสาํราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอด
ภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่าน
สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสาํราญ เช่น 
Public Room  :บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment  :ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย 
 Sport and Activities :สระวา่ยนํ้า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  :หอ้งสปา หอ้งสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 

17 เม.ย. 63 บาร์เซโลนา – ฌิโรนา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 



 

 

 

EHC-TK-10D-MSCGRANDIOSA 

09.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ บาร์เซโลนา ประเทศสเปน 
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฌิโรนา (Girona) (ระยะทาง 102 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) หน่ึงในเมือง

สําคญัของแควน้คาตาลุญญา ท่ีมีประวติัศาสตร์มายาวนาน ในอดีตเป็นส่วนหน่ึงของจกัรวรรดิโรมนั ปัจจุบนั
เต็มไปดว้ยบา้นเรือนหลากสีสันท่ีตั้งอยูริ่มแม่นํ้ าออนญา (Onyar River) มีช่ือเสียงจากการถูกใชเ้ป็นฉากหลัก
ในการถ่ายทาํเมือง Bravos และเมือง King’s Landing  ในการถ่ายทาํซีรียช่ื์อดงั Game of Throne ตั้งแต่ปี ค.ศ.
2011 นาํท่านเท่ียวชมยา่นเมืองเก่า (Old Town) ท่ีเต็มไปดว้ยตรอกซอกซอยเล็กๆมากมาย เคยถูกใชเ้ป็นท่ีอยู่
อาศยัของชาวยิวเม่ือช่วงปี ค.ศ.982-1492  นาํท่านถ่ายรูปกบั วิหารซานตา้มาเรียแห่งฌิโรนา (Cathedral of 
Santa Maria de Girona) โบสถ์โรมนัคาธอลิกโบราณ ก่อสร้างตั้งแต่ยุคศตวรรษท่ี 11 แบบสไตล์โรมาเนสก์ มี
การต่อเติมหลายยคุสมยั อาทิเช่น สไตลโ์กธิคช่วงศตวรรษท่ี 13 และสไตล์บาโรคในภายหลงัตน้ศตวรรษท่ี 17 
ก่อนจะเสร็จส้ินเม่ือศตวรรษท่ี 18 ทาํให้เป็นหน่ึงในโบสถ์ท่ีประกอบดว้ยสถาปัตยกรรมหลากหลายท่ีมีความ
สวยงามอย่างลงตวั บริเวณดา้นหนา้โบสถ์เป็นบนัไดสไตล์บาโรค ท่ีเป็นฉากถ่ายทาํสําคญัของซีร่ีย ์Game of 
Throne จากนั้นแวะถ่ายรูปกบั โบสถ์แห่งเซนตเ์ฟลิกส์ (Basilica de Sant Feliu) อีกหน่ึงโบสถ์สําคญัท่ีมีขนาด
ใหญ่เป็นลาํดบัท่ีสองของเมืองฌิโรนาซ่ึงตั้งอยูใ่กลเ้คียงกบัวิหารซานตา้มาเรีย ใชเ้วลาก่อสร้างตั้งแต่ศตวรรษท่ี 
12-17 ผา่นชมภายนอก อาราม  Monastery of Sant Pere de Galligants สํานกัสงฆโ์บราณตั้งแต่ศตวรรษท่ี 10 
จากนั้นชม The Steps of Sant Domenec อีกหน่ึงฉากถ่ายทาํหนงัสําคญัในยา่นเมืองเก่าซ่ึงเป็นขั้นบนัไดสไตล์
บาโรค  

 

 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองบาร์เซโลนา (Barcelona) (ระยะทาง 102 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) 
จากนั้นนาํท่านสู่ถนนชอ้ปป้ิงสายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ยา่นท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ
บาร์เซโลนาแหล่งท่องเท่ียวอนัเป็นท่ีช่ืนชอบของคนทุกวยั ถนนสายเล็กๆ ท่ีมีความยาวเพียง  1.2 กิโลเมตรแต่
มีสีสันเสน่ห์น่าประทบัใจทั้งกลางวนัและกลางคืน อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซ้ือ
สินคา้และเส้ือผา้แบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมชั้น
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นาํซ่ึงมีร้าน ตั้งอยูต่ลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้อาทิ LOUIS VUITTON, 
CHANEL, GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ 

 

17.00 น.  นาํท่านกลบัสู่ท่าเทียบเรือบาร์เซโลนา 
18.00 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือบาร์เซโลนา เพื่อมุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย ์
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

18 เม.ย. 63 มาร์กเซย์  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือมาร์กเซย ์(โพรวองซ์) ประเทศฝร่ังเศส 

นาํทา่นเขา้ชม โบสถ์นอเทรอดาม เดอลาการ์ด (Basilique Notre-Dame de la Garde) ท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขา โบสถ์
แห่งน้ีสร้างข้ึนอยา่งงดงามดว้ยรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ โดยมีรูปพระแม่มารีเป็นองคป์ระธาน 
เล่ากนัว่าในสมยัก่อนคนแถบน้ีมกัมาขอพรกบัพระนางเพื่อให้การเดินเรือปลอดภยัและเม่ือเดินเรือปลอดภยั
กลบัมาแลว้ก็มกัจะนาํเอาเคร่ืองแขวนมาเป็นของแกบ้น แต่เม่ือเวลาผ่านไปทางเทศบาลเมืองไดป้รับปรุงให้
สถานท่ีแห่งน้ีเป็นอนุสรณ์สถานอนัศกัด์ิสิทธ์ิและกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของเมืองมาร์กเซย ์ 
จากนั้นนาํท่านเขา้ชม วิหารมาร์กเซย ์(Marseille Catherdal) โบสถ์โรมนัคาธอลิกท่ีก่อสร้างใหม่ช่วงปลาย
ศตวรรษท่ี 19 บนรากฐานของโบสถ์เดิมเม่ือยุคศตวรรษท่ี 12 ปัจจุบนัเป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑ์แห่งชาติของ
ประเทศฝร่ังเศส หอระฆงัมีความสูง 142 เมตร และภายในสามารถรองรับศาสนิกชนไดถึ้ง 3000 คน เป็นหน่ึง
ในวหิารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศฝร่ังเศส 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย  นาํท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์มิวเซม (MUCEM Museum) หรือช่ือเต็มคือ Museum of European and 
Mediterranean Civilisations เปิดให้บริการคร้ังแรกตั้งแต่ 7 มิ.ย. 2013 ในปีท่ีมาร์กซยไ์ดถู้กมอบหมายให้เป็น
เมืองหลวงแห่งวฒันธรรมยุโรป (European Capital of Culture) พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีอุทิศให้กบัอารยะธรรมยุโรป
และเมดิเตอร์เรเนียน ท่ีผสมผสานของวฒันธรรมหลากหลายเช้ือชาติในแถบเมดิเตอร์เรเนียนผา่นสังคมผา่นยุค
สมยัตั้งแต่ในอดีตจนถึงยุคปัจจุบนั โดยมีคอลเลคชั่นวตัถโับราณท่ีจดัแสดงมากกว่า 350,000 ช้ินภายใน
พิพิธภัณฑ์ เป้าหมายของพิพิธภณัฑ์คือการส่งเสริมมรดกทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็นสถานท่ีให้
นกัท่องเท่ียวไดเ้รียนรู้วฒันธรรมเก่ียวกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทั้งในระดบัประเทศและระดบัสากล จากนั้นได้
เวลาสมควร อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงบริเวณถนนคนเดิน Rue Paradis และ Rue Grignan ก่อนนาํท่านเดินทางกลบั
สู่ท่าเรือ 
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17.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย ์
18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือมาร์กเซย ์มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเจนวั 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
หมายเหตุ      ก่อนเรือกลบัเทียบท่าในคํ่าวนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวักาํหนดลาํดบัการนาํกระเป๋าลง 

 จากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จาํเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทาง
ใบเล็ก เพราะเจา้หนา้ท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะ
ถูกส่งมาใหท้่านตรวจเช็คก่อนทาํการชาํระในวนัรุ่งข้ึน สําหรับท่านท่ีตอ้งการชาํระผา่นบตัรเครดิต ทางบริษทั
เรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ีท่านไดใ้ห้หมายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 

 

19 เม.ย. 63 เจนัว - มิลาน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ีท่าเรือเจนวั (อิตาลี) 
 นาํท่านเดินทางสู่  หน่ึงในช้อปป้ิงเอาท์เลทขนาดใหญ่ท่ีสุดในยุโรป SERRAVALLE Shopping Outlet 

(ระยะทาง 53 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ซ่ึงตั้งอยูใ่กลเ้มืองมิลาน สถานท่ีรวมสินคา้แฟชัน่แบรนด์
เนมจากหลากหลายเมือง และจากดีไซเนอร์ชั้นนาํระดบัแถวหนา้ของอิตาลี มีร้านคา้แฟชัน่และสินคา้ต่างๆกวา่ 
180 ร้าน ทั้ง Versace, Dolce & Gabbana, Prada, Roberto Cavalli, Bulgari, Trussardi, Calvin Klein, Guess, 
Etro, Nike, Mariella Burani, Swarovski และอ่ืนๆอีกมากมาย โดยสินคา้แฟชัน่จะลดราคาตั้งแต่ 30% - 70% 
ตลอดปี อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) (ระยะทาง 93 
กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

บ่าย นาํท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือท่ีเรียกวา่ดูโอโม่ (Duomo) เป็นมหาวิหารท่ีใหญ่เป็นอบัดบั
สอง รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรุงวาติกนั (เป็นมหาวิหารแบบโกธิคและใหญ่เป็นอนัดบัสามของ
ยุโรป) สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1386 แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1813 ดา้นนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีช่ือเรียกว่า 
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"มหาวิหารเม่น" มีรูปสลกัหินอ่อนจากยุคต่างๆ ประดบัอยูก่วา่สามพนัรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปป้ันทอง
ขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่า   ด้านหน้าของมหาวิหารเป็นลานกวา้ง เรียกว่า เปียซซ่า เดล ดูโอโม่ 
(Piazza Del Duomo) เป็นศูนยก์ลางแหล่งชุมนุมของผูค้นมาทุกยคุสมยั   ดา้นขา้งของจตุรัสหนา้ดูโอโม่ทางทิศ
เหนือ จะเห็นทางเขา้ กลัเลเรีย วติโตรีโอ เอมานูเอล ศูนยก์ลางการคา้ท่ีหรูหราอลงัการแห่งเมืองมิลาน อิสระให้
ท่านถ่ายรูปและชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมซ่ึงมีจาํหน่ายมากมายในบริเวณ กลัเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล  หรือ
จะเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั (***ร้านค้าในยโุรปบางร้านอาจปิดให้บริการในวนัอาทิตย์) 

 

16.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินมิลาน (MXP) เพื่อเชคอินและทาํ Tax Refund  
19.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินมิลาน สู่ สนามบินอิสตนับูลโดยเท่ียวบินท่ี TK1876 (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.50 

ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่น บนเคร่ืองบิน 
23.40 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี แวะเปล่ียนเคร่ือง 
 

20 เม.ย. 63 กรุงเทพมหานคร 

01.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TK 68 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ  
 อาหารคํ่า และ อาหารเชา้ 
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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10 วนั ล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเนียน 
MSC GRANDIOSA (เอม็เอสซี แกรนดิโอซา) 

เรือสําราญลาํใหม่ล่าสุดปี 2019 ของ MSC Cruise 
อตัราค่าบริการ 11 – 20 เม.ย. 2563 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องคู่ INSIDE)  ท่านละ 92,900 

อพัเกรดเป็นหอ้งพกัแบบมีระเบียงทะเล (พกัห้องคู่ Sea-View Balcony) ท่านละ 12,000 

พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ (คิดท่ีหอ้งพกัแบบ INSIDE ซ่ึงเป็นราคาเร่ิมตน้) 30,000 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคายืนยนัได้กต่็อเม่ือที่นั่ง confirm เท่านั้น) 95,000-130,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัค่าใชจ่้าย (ผูใ้หญ่)  (ไม่รวมตัว๋ BKK-IST-BCN-IST-BKK) 20,000 

กรณีมีวซ่ีาแลว้หรือไม่ตอ้งยื่นวซ่ีา หกัค่าใชจ่้าย ไม่รวมวซ่ีา 
 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี  23 ก.ค. 2562) ** 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 
โปรแกรมท่องเท่ียวล่องเรือสาํราญ (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
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อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าวซ่ีาเชงเก้น ประมาณ 2,800 – 3,000 บาท 
 ค่าบริการเรือ (Service Fee) ท่านละ EUR 70 ซ่ึงเรือจะชาร์ตเข้าครุยส์การ์ด 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การชาํระเงิน งวดท่ี 1 : สาํรองท่ีนัง่จ่าย 45,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
    สํารองที่น่ัง (ผู้เดินทางพกัเดี่ยว) ท่านละ 60,000 บาท 
  งวดท่ี 2 : ชาํระส่วนท่ีเหลือ 60 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ 
* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  
* ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํ 25% 
* ยกเลิก 60-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํ 50% 
* ยกเลิก 30-59 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํเตม็จาํนวน  
* ยกเลิก 08-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเต็มจาํนวน 
* ยกเลิก นอ้ยกวา่ 7 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จาํนวน 
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก

วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ :  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให ้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆเพ่ือ

ทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  การนดั

หยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและรักษาผลประโยชนข์อง
ผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 การท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฎิ
เสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้าํการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระ มาแลว้  หากท่านถูกปฎิ
เสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเกบ็ค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะ ไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคธรรมดา  
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กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

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

 เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะทาํใหท้่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

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

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ้าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเกบ็ค่าระวางนํ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ี
ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่เกิน 7.5 x 
13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนํ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชย
ไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะนาํให้
โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ี
บริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุก
ประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้
เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นประเทศอติาล ี
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 10-15 วนัทาํการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 
เพื่อขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 
หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงคิวกรุ๊ปทีไ่ด้มีการจองแล้ว ท่านอาจต้องชําระค่าคิวย่ืนวซ่ีา 2,200 บาทให้กบัศูนย์ย่ืนคําร้อง 

 

1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรงปัจจุบนั พื้นฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่านั้น รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดัหา้มสวมแวน่สายตา หา้มมี

เงา หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป 
 
 
 
 
 
 
 

3. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืน ๆ  
4. สาํเนาบตัรประชาชน  
5. สาํเนาทะเบียนบา้น 
6. สูติบตัร (สาํหรับเด็กตํ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี 
- เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและ

ใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)   
- เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและ

ใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมให้เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
- กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
- ใหแ้นบสาํเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบสาํเนาบตัรประชาชนของพ่อและแม่) 
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8. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั้น** 
จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต)  
โดย ไม่ตอ้งระบุวนั และประเทศท่ีเดินทาง  
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง  

เงินเดือน พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่กาํลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา พิมพ์

เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- กรณีเป็นแม่คา้, ทาํธุรกิจส่วนตวั, ทาํอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ 

9. หลกัฐานการเงิน (สาํคญัมาก เพราะสถานฑูตแจง้กฎใหม่เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2557)  
9.1 สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพยเ์ท่านั้น พร้อมหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร  
 (BANK CERTIFICATE) เป็นภาษาองักฤษ **ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนัเท่านั้น** 
- เงินฝากออมทรัพย/์ เผื่อเรียก/ สะสมทรัพย ์ 

(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ตํ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยืน่วซ่ีา 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้ออกของ
เงินสมํ่าเสมอ หา้มทาํการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วซ่ีาเด็ดขาด!!) 

 
- การปรับสมุดบญัชีธนาคาร ท่านตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั และ ถ่ายสําเนายอ้นหลงั 6 เดือน โดยการ

ปรับยอดสมุดในบญัชี ตอ้งปรับสมุดก่อนวนัท่ีจะยื่นวีซ่า 7 วนั เช่นท่านไดคิ้วยื่นวีซ่าวนัท่ี 3 กนัยายน 2556 
สําเนาสมุดบญัชีท่ีท่านตอ้งใชใ้นการยื่นวีซ่า ตอ้งปรับสมุด ณ วนัท่ี  28 สิงหาคม 2556 หรือ หลงัจากนั้น หาก
ท่านปรับสมุดบญัชีก่อนหน้านั้น จะใช้เป็นเอกสารแสดงหลกัฐานทางการเงินไม่ได ้สถานฑูตจะขอเอกสาร
เพิ่มเติม อยา่งไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษทัทวัร์ฯ เพื่อเตรียมการล่วงหนา้ และ ส่ง Fax สมุด
บญัชีหนา้สุดทา้ยท่ีไดท้าํการปรับสมุดมาใหท้างบริษทัทวัร์ เพื่อใชใ้นการแนบเป็นเอกสารยืน่วซ่ีาต่อไปได ้

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

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

เน่ืองจากสถานทูตได้แจง้เพิ่มเติมเก่ียวกบัเอกสารด้านการเงินของผูส้มคัรวีซ่าทุกประเภทโดย ผูส้มคัรทุกคนท่ี

ตอ้งการยื่นคาํร้องขอวีซ่าฯตอ้งแสดงหลกัฐานทางการเงิน 2 ประเภทคู่กนัคือ หนงัสือรับรองทางการเงินจากทาง

ธนาคาร ( Bank Certificate ) ซ่ึงมีอายุไม่เกิน 15 วนันบัจากวนัยื่นคาํร้องวีซ่า พร้อมกบัสําเนาสมุดบญัชีเงินฝากท่ี

แสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 7 วนันบัจากวนัยืน่คาํร้องขอวซ่ีา โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ใดๆทั้งส้ิน 

10. ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี 
- จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น  
- หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรองค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลใน

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

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 
o เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
o กรณีมีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลูก แปลเป็นภาษาองักฤษพร้อมกบัแนบภาษาไทย 
o กรณีไม่มีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชท้ะเบียนบา้นทั้งของสามีและภรรยา แปลเป็นภาษาองักฤษพร้อมกบัแนบ

ภาษาไทย โดยทะเบียนบา้นของทั้งสองตอ้งอยูบ่า้นเดียวกนั 
- กรุณาแนบสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้กาํหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พร้อมทั้ง

ใน หนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตอ้งระบุช่ือผูถู้กรับรองค่าใชจ่้าย ดว้ย 
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แบบฟอร์มการสํารองทีน่ั่ง  

10 วนั ล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเนียน 
MSC GRANDIOSA (เอม็เอสซี แกรนดิโอซา) 

เรือสําราญลาํใหม่ล่าสุดปี 2019 ของ MSC Cruise 
(อติาล)ี มิลาน– เจนัว – เนเป้ิล –  (เกาะซิซิล)ี เมสซิน่า – ทาร์ออมีนา – (มอลต้า) วาเลตต้า 

 (สเปน) บาร์เซโลน่า – ฌโิรนา (สถานที่ถ่ายทํา Game of Throne) – (ฝร่ังเศส) มาร์กเซย์ –มิลาน 
 

ราคาทัวร์ 92,900 บาท  11-20 เมษายน 2563      
 

ลาํดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ ห้องพกั 
(INSIDE/ 

BALCONY) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการยืน่ 

วซ่ีาเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
(หลงัวนัท่ี 14 พ.ย. 2556) 

       

       

       

       

       

 (รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าด้วยนะคะ เน่ืองจากต้องกรอกข้อมูลในการย่ืนวซ่ีา) 

ช่ือผู้สํารองทีน่ั่ง............................................................... เอเย่นต์........................................................................ 
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อเีมล์............................................................ 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์สํารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาทีแ่ฟกซ์ 02 635 1421 *** 
ติดต่อเจ้าหน้าที ่โทร 02 635 1415 


