EHC-OS-10D-COSTA DELIZIOSA

10 วัน ล่องเรือทะเลเอเจีย้ น & เอเดรียติค (Costa Deliziosa)
อิตาลี – กรีซ – มอนเตเนโกร – โครเอเชีย

(บินเข้ า- ออก เวนิส.....โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ ไลน์ ส)

89,900 บาท
13-22 เมษายน 2019

เริ่มต้ นที…
่ .

(ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้ น / รวมทิปไกด์ และคนขับรถ / ราคานีร้ วมทัวร์ พาเที่ยวทุกประเทศ)

เวนิส – บารี – คอร์ ฟู – เอเธนส์ – บุดวา – กอเตอร์ – ดูบลอฟนิค - เวนิส
ขอสงวนสิ ทธิ์หากเรือมีการปรับเปลีย่ นท่ าเทียบเรือ ซึ่งทางทัวร์ จะทําการแจ้ งให้ ลูกค้ าทราบล่ วงหน้ าต่ อไป

EHC-OS-10D-COSTA DELIZIOSA

10 วัน ล่องเรือทะเลเอเจีย้ น & เอเดรียติค (Costa Deliziosa)
เวนิส – บารี – คอร์ ฟู – เอเธนส์ – บุดวา – กอเตอร์ – ดูบลอฟนิค - เวนิส
13 เม.ย. 2019 กรุ งเทพมหานคร
21.00 น.
23.45 น.

พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ ได้ที่เคาน์เตอร์ เชคอินสายการบินออสเตรี ยน แอร์ ไลน์ส แถว G (Row G) ประตู
ทางเข้าที่ 4 อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ กรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรี ย โดยสายการบินออสเตรี ยน แอร์ ไลน์ส โดยเที่ยวบิน OS 26 (ใช้
เวลาบินประมาณ 11.30 ชัว่ โมง) โดยสายการบินฯ มีบริ การอาหาร 2 รอบ คือ อาหารคํ่า และ อาหารเช้า

14 เม.ย. 2019 เวนิส
05.35 น.
09.10 น.
10.15 น.

เดินทางถึงสนามบินเวียนนา (VIE) ประเทศออสเตรี ย
ออกเดินทางจากสนามบินเวียนนา (VIE) สู่ สนามบินเวนิส (VCE) โดยเที่ยวบิน OS521
(ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินเวนิส ประเทศอิตาลี
นําท่านลงเรื อเพื่อเดินทางสู่ เมืองเวนิ ส (Venice) เมืองที่ไม่มีรถวิ่งเข้าถึ งได้ นําท่านชมเมืองเวนิ ส เมืองหลวง
ของแคว้นเวเนโต เมืองสุ ดยอดแห่ งความโรแมนติก เวนิ สถูกสร้างขึ้นจากการเชื่ อมเกาะเล็กๆจํานวนมากเข้า
ด้วยกันในบริ เวณทะเลสาบเวนิเทียซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของทะเลเอเดรี ยติก เป็ นเมืองท่าโบราณและเป็ นเมืองที่ใช้
คลองในการคมนาคมมากที่สุด โดดเด่นด้วยบ้านเรื อนริ มนํ้าและเรื อกอนโดลาอันน่าหลงใหล เมืองเวนิ สได้รับ
ฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลเอเดรี ยติก (Queen of the Adriatic), เมืองแห่งสายนํ้า (City of Water), เมืองแห่ งสะพาน
(City of Bridges), และ เมืองแห่ งแสงสว่าง (The City of Light) นําท่านชมเมืองเวนิ ซ เมืองในฝันของ
นักท่องเที่ยวหลายๆ คน นําท่านชมความสวยงามของ จัตุรัสซานมาร์ โค (Piazza San Marco) ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ น
จัตุรัสที่สวยที่สุดแห่ งหนึ่ งในอิตาลี รอบๆจัตุรัสมีอาคารที่สําคัญสองแห่ งคือ หอระฆัง และหอนาฬิกา ผ่านชม
วังดูคาเล (Palazzo Ducale) หรื อ วังดอจ (Doge Palace) อันเป็ นที่ประทับของผูป้ กครองเวนิ ส ซึ่ งเรี ยกว่า ดอจ
ถู กก่ อสร้ า งมาตั้งแต่ศ ตวรรษที่ 9 แต่ไ ด้รับการตกแต่ งและก่ อสร้ างเพิ่ มเติ ม หลายครั้ ง รู ป โฉมด้านนอกใน
ปัจจุบนั เป็ นผลงานจากศตวรรษที่ 19 ในศิลปะแบบโกธิ ค ได้รับการตกแต่งด้วยหิ นอ่อนสี ชมพูจากเมืองเวโรนา
ภายในตกแต่งด้วยศิลปะหลายยุคสมัย แบ่งเป็ นห้องต่างๆ มากมาย ประดับด้วยภาพวาดโดยศิลปิ นเวนิ สหลาย
ราย จากนั้นนําท่านชมและถ่ายรู ปกับ มหาวิหารเซนต์มาร์ ค (Saint Mark’s Basilica) โบสถ์สมัย ไบเซนไทน์ ที่
ประดับประดาทั้งภายนอกและภายในด้วยรู ปปั้ นชดช้อย โมเสคและทองคํา รวมถึงศิลปะการออกแบบอันโดด
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เด่นจนกลายเป็ นสัญลักษณ์ของอํานาจและความมัง่ คัง่ ของเวนิ ส และได้รับการขนานนามว่า มหาวิหารทองคํา
อิสระให้ท่านถ่ายภาพรอบๆจัตุรัสและริ มฝั่งนํ้า
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

อิ ส ระให้ท่ า นได้ช้อ ปปิ้ งซื้ อของที่ ร ะลึ ก หรื อสิ น ค้า แบรนด์ เนมซึ่ ง มี ใ ห้เ ลื อกซื้ อมากมาย เช่ น HERMES,
GUCCI, PRADA, CHANEL, DIOR, LOUIS VUITTON, TODS และสิ นค้าแบรนด์อื่นๆอีกมากมาย

14.00 น.
17.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อเวนิส (Venice) เพื่อเชคอินขึ้นเรื อ Costa Deliziosa
เรื อออกจากท่าเทียบเรื อมุ่งหน้าสู่ เมืองบารี ประเทศอิตาลี

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

15 เม.ย. 2019 บารี (ประเทศอิตาลี)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
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 ต่างๆหลากหลาย
สไตล์, 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

14.00 น.
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เรื อ จอดเที ย บท่ า ที่ เมื อ งบารี (ประเทศอิ ต าลี ) เมื อ งที่ อ ยู่ ใ กล้ก ับ ทะเลเอเดรี ย ติ ก จนได้รั บ สมญานามว่ า
“แคลิฟอร์เนียตอนใต้ของอิตาลี ” เป็ นเมืองที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื องทางด้านการค้า เป็ นศูนย์กลางการเดินเรื อและ
ศูนย์กลางของอาณาจักรไบเซนไทน์ทางตอนใต้ของอิตาลี เป็ นเมืองที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื องทางศาสนา เนื่ องด้วย
เซนต์นิโคลัสมาจาริ กแสวงบุญที่เมืองนี้ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เมืองได้ถูกทําลายด้วยระเบิดไดนามิก
และได้ทาํ การบูรณะสร้างเมืองขึ้นใหม่ ปั จจุบนั จึงเห็นบ้านเรื อนที่ทนั สมัยอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก แต่ยงั คงสามารถ
เห็นซากความเจริ ญในอดี ตที่ยงั คงเหลื อไว้ นําท่านถ่ายรู ปกับป้ อมปราการประจําเมือง (Fortress) ขนาดใหญ่
ของเมืองบารี ที่สร้ างขึ้นเพื่อป้ องกันการเข้ายึดครองจากการล่าอาณานิ คมในสมัยก่อน ได้เวลานําท่านเข้าชม
ปราสาทซูโว (Svevo Castle) ซึ่งเป็ นปราสาทที่แสดงให้เห็นถึงอํานาจมืด (Dark Symbol of Power) ตัวปราสาท
สร้างขึ้นในศิลปะแบบนอร์ แมน-สวาเบียน ระหว่างปี 1501-1523 โดย อิซเบลแห่ งอารากอน และ โบนา สฟอร์
ซา เจ้าหญิงแห่งบารี สร้างขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันในอดีต นําท่านเข้าชมความ
ยิ่งใหญ่ของปราสาทที่ มีป้อมปราการล้อมโดยรอบ จากนั้นนําท่านชมวิหารซานนิ โคลัส (Basilica di San
Nicola) ซึ่ งสร้างขึ้นเพื่อรําลึกถึงเซนต์นิโคลัส ผูอ้ ุปถัมภ์ของเมืองซึ่ งเป็ นผูท้ ี่นาํ ความเจริ ญรุ่ งเรื องทางศาสนามา
ให้ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลี จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน (Walking street) อิสระให้ท่านได้เดิน
เล่นชมบ้านเรื อนและ สถาปั ตยกรรมที่สวยงามของเมืองบารี ซึ่ งตั้งอยูร่ ิ มชายฝั่งทะเลเอเดรี ยติก หรื อจะเลือกซื้ อ
ของฝากหรื อสิ นค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย

19.00 น.
20.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อบารี
เรื อเดินทางออกจากท่าเรื อบารี เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อคอร์ฟู ประเทศกรี ซ

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

16 เม.ย. 2019 คอร์ ฟู (ประเทศกรีซ)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ

09.00 น.
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เรื อจอดเทียบท่าที่ ท่าเรื อคอร์ ฟู (Corfu) ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันดีในนาม “เกาะมรกต” เนื่องด้วยความเขียวชะอุ่มและ
สวยงามในตัวมันเอง อันเปี่ ยมไปด้วยวัฒนธรรมอันหลากหลายและแนวชายฝั่งที่สวยงามหาใดเปรี ยบ นําท่าน
เดิ นทางเข้าสู่ เขต Paleokastritsa สู่ จุดชมวิวบนยอดเขาที่ สามารถมองเห็ นตัวเมื องเก่าและทะเลไอโอเนี่ ยน
อันเป็ นที่มาของเทพนิยายกรี กของการพบกันระหว่าง Odysseus และ Nausica ระหว่างทางชมวิถีชีวิตของชาว
ท้องถิ่ น โดยเฉพาะการปลู ก ต้นมะกอกและต้น Cyprus ผ่า นหมู่ บ ้า นเล็ ก ๆหลากสี สั น นํา ท่ า นชมโบสถ์
Monastery of the Virgin โบสถ์เล็กๆบนยอดผาสไตล์กรี ก Byzantine ที่มีระฆังสองอันแขวนอยูบ่ นยอด อิสระ
ให้ท่านถ่ายภาพและเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นที่ทาํ จากต้นมะกอก อาทิ ไม้มะกอกแกะสลัก ครี ม สบู่ชื่อดังของ
เกาะคอร์ ฟู จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ โบสถ์ Vlacheraina monastery โบสถ์เล็กๆ ตั้งอยูก่ ลางเกาะขนาดเล็กยื่น
ออกไปในทะเล อิสระให้ท่านถ่ายภาพหรื อจากเดินไปยังโบสถ์กลางทะเล นําท่านสู่ เมืองเก่าคอร์ ฟู เมืองเก่าที่
ตั้งอยูบ่ นเกาะคอร์ ฟู (Corfu) โดยมีพ้ืนที่เพียง 593 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูน่ อกชายฝั่งตะวันตกของแอลเบเนี ย
(Albania) และกรี ซ เมืองเก่าคอร์ ฟู ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก ในปี ค.ศ.2007 นํา
ท่านแวะถ่ายรู ปกับ ป้ อม Palaio Frourio ซึ่ งมีความเก่าแก่ แม้วา่ บางส่ วนจะถูกกัดเซาะจากนํ้าและลมทะเลไป
บ้างแล้วก็ตาม ตัวป้ อมได้รับการบูรณะมาเป็ นอย่างดี ปั จจุบนั ถูกใช้เป็ นสถานที่สาํ หรับกิจกรรมหลายอย่าง เช่น
งานคอนเสิ ร์ตและอื่นๆ นําท่านชมอาคารบ้านเรื อนแบบนี โอคลาสสิ ค ส่ วนหนึ่ งสร้างขึ้นจากยุคเวนิส อีกส่ วน
เป็ นการก่อสร้างยุคหลัง

13.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อเมืองคอร์ฟู

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ

14.00 น.

เรื อเดินทางออกจากท่าเรื อคอร์ฟู เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อพีราอุส ประเทศกรี ซ
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
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

คํ่า

17 เม.ย. 2019 เอเธนส์ (ประเทศกรีซ)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสําราญหรู ตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนัง่ เล่นใน
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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 ต่างๆหลากหลาย
สไตล์, 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 อจอดเทียบท่าที่ ท่าเรื อพีราอุส ประเทศกรี ซ
นํา ท่า นเที่ ยวชมกรุ ง เอเธนส์ นําท่ านชมอะโครโปลิ ส โบราณสถานอันทรงคุ ณค่ าทางประวัติศ าสตร์ และ
โบราณคดีซ่ ึ งตั้งอยูบ่ นภูเขาสู ง เชื่ อกันว่าบนเนิ นเขาแห่ งนี้ เป็ นที่สถิตของเทพีอาเธน่า เทพีแห่ งนักรบ นําท่าน
ชมวิหารพาร์เธนอน วิหารศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่เทพีเอเธน่า อันเป็ นวิหารที่สร้างด้วยหิ นอ่อนทั้งหลัง
รายล้อมด้วยเสาหิ นแบบดอริ คซึ่ งได้รับการยอมรับว่าเป็ นสถาปั ตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่สร้ างขึ้นในโลกยุค
คลาสสิ คหรื อยุคทองของกรี ซ ช่วงประมาณ 450-300 ปี ก่อนคริ สตกาล และทัว่ โลกต่างยอมรับกันว่าเป็ นวิหาร
แบบดอริ คที่ใหญ่และสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกศิลปะของกรี ซ ผ่านชมสถานที่สําคัญในสภาพซากปรักหักพัง
ต่างๆซึ่ งแสดงให้เห็นถึงความยิง่ ใหญ่ของชุมชนในอดีต ชมประตูชยั เฮเดรี ยน หอสมุดแห่ งชาติ ศูนย์รวมของ
ปราชญ์สมัยโบราณ นํา ท่านแวะถ่ ายรู ปกับ สนามกี ฬาโอลิ มปิ ค ได้รับการบูรณะขึ้ นมาใหม่และใช้ในการ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิ คเป็ นครั้งแรกในปี ค.ศ.1896 นําท่านผ่านชมจัตุรัสซิ นตัก๊ ม่า (Syntagma Square) ที่ต้ งั ของ
รัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม

นําท่านเดินทางสู่ ยา่ นเก่าแก่บริ เวณเชิงเขาอะโครโปลิส ที่เรี ยกว่า พลาก้า (PLAKA) แหล่งรวมนักท่องเที่ยวจาก
ทัว่ ทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วย ร้านค้า บาร์ ภัตตาคารคึกคักพลุกพล่านไปด้วยผูค้ นทั้ง
กลางวันและยามคํ่าคืน อิสระเชิ ญให้ท่านช้อปปิ้ งของฝากของที่ระลึกมากมาย สุ ดเขตย่านพลาก้า คือย่านเมือง

18.00 น.
19.00 น.
คํ่า
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ใหม่อุดมไปด้วยร้านค้าแฟชัน่ หรู ระดับโลก และ ถนนคนเดินที่เป็ นระเบียบสวย
นําท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อพีราอุส
เรื อเดินทางออกจากท่าเรื อพีราอุส เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อกอเตอร์ ประเทศมอนเตเนโกร
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

18 เม.ย. 2019 At Sea
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสําราญหรู ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนัง่ เล่นในคลับ
เลาจน์ หรื อทํากิจกรรมที่มีภายในเรื อสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่วา่ จะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้าปลอด
ภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิ จกรรมความบันเทิ งอันหลากหลายที่ ท่าน
สามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสําราญ เช่น
Public Room
:บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์ เนต
Entertainment
:ชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อมีจดั แสดงหรื อจะเลือกนัง่ เล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ ต่างๆหลากหลาย
สไตล์ 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

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

19 เม.ย. 2019 บุดวา – กอเตอร์ (ประเทศมอนเตเนโกร)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
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08.00 น.

เรื อจอดเทียบท่าที่ ท่าเรื อเมืองกอเตอร์ (Kotor)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองบุดวา (Budva) (ระยะทางประมาณ 35 กม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) เมืองโบราณอีก
แห่ งของประเทศมอนเตเนโกร ตั้งอยูบ่ นชายฝั่งทะเลเอเดรี ยติก ทางตอนใต้ของประเทศ เมืองบุดวาเป็ นเมือง
ท่องเที่ยวตากอากาศที่มีชื่อเสี ยงอีกแห่ งของมอนเตเนโกรและเป็ นที่ต้ งั ของโรงแรมและรี สอร์ ทมากมาย เมือง
บุดวา สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 5 เคยเป็ นเมืองขึ้นของชาวเวนิ ส กว่า 400 ปี เช่นเดียวกับเมืองกอเตอร์ จึง
ได้รับอิทธิ พลจากวัฒนธรรมของชาวเวนิ ส แต่ในสมัยศตวรรษที่ 18 มอนเตเนโกรเคยตกเป็ นเมืองขึ้นของ
อาณาจักรออตโตมัน นอกจากนี้ เมืองบุดวาเป็ นอีกเมืองที่เป็ นที่จบั จ้องของประเทศล่าอาณานิ คมทั้ง ฝรั่งเศส
ออสเตรี ย และ รัสเซี ย และในปี 1918 ตกเป็ นของประเทศยูโกสลาเวีย นําท่านชมความงามภายในตัวเมืองเก่า
หรื อ Stari Grad (Old Town) และนําท่านถ่ายรู ปกับโบสถ์เซ็นต์จอห์น (Church of Saint John) ซึ่ งภายในโบสถ์
มีภาพไอคอนพระแม่มารี “Madonna in Punta” ประดิษฐานในโบสถ์แห่งนี้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกอร์ เตอร์ เมืองชายฝั่งทะเลแสนสวยอีกเมืองของประเทศมอนเตเนโกร ประเทศซึ่ ง
ได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่ งทะเลเมดิเตอร์ เรเนี ยน” โดยประเทศสาธารณรัฐมอนเตเนโกรนี้ ตั้งอยู่ทาง
ตอนใต้ของทะเลเอเดรี ยติค ถึ งแม้สถานที่โดยรวมของประเทศจะมีขนาดเล็กมาก แต่ก็อุดมสมบูรณ์ ไปด้วย
ธรรมชาติอนั งดงาม ชายหาดอ่อนละมุนคลื่ นสงบไม่รุนแรงจนเกิ นไป ทะเลสาบนํ้าเงิ นเข้มใส แม่น้ าํ ใสไหล
เชี่ ยวและภูเขาสวยสง่า บางแห่ งจะเห็นเป็ นฟยอร์ ดสู งตระหง่านตระการตา นําท่านชมความงามของเมืองกอ
เตอร์ ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกเป็ นมรดกโลกด้านธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ.1979 เป็ น
เมืองที่สร้างภายในกําแพงสู ง (City Wall) ซึ่ งแบ่งตัวเมืองเป็ น 2 ส่ วนคือ เมืองเก่า (Old Town) และเมืองใหม่
(New Town) โดยกําแพงเมืองแห่งนี้สร้างโดยชาวเวนิส อีกทั้งสถาปั ตยกรรมในเมืองส่ วนใหญ่ยงั ได้รับอิทธิ พล
จากชาวเวนิสเช่นกัน นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ โบสถ์เซ็นต์ไทรฟอน (Cathedral of Saint Tryphon) ซึ่ งสร้างขึ้น
ในปี ค.ศ. 1166 ภายในตัวเมืองเก่า อิสระให้ท่านเดินเล่นและชมความงามภายในตัวเมืองเก่า หรื อเลือกซื้ อของ
ฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย

16.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อกอเตอร์

17.00 น.
คํ่า
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เรื อออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อกอเตอร์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อเมืองดูบลอฟนิค
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

20 เม.ย. 2019 ดูบลอฟนิค (ประเทศโครเอเชีย)
เช้า
08.00 น.

13.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่าที่ ท่าเรื อดูบรอฟนิ ค (Dubrovnik) เป็ นเมืองที่อยูท่ างตอนใต้ของประเทศโครเอเชีย พรมแดน
ติดต่อกับประเทศบอสเนี ย เฮอร์ เซโกวีน่า เมืองดูบรอฟนิ คได้ชื่อว่าเป็ นหนึ่ งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป
สมญานาม “ไข่มุกแห่ งทะเล เอเดรี ยติก” เป็ นเมื องที่ มีอาํ นาจทางทะเลตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และมีความ
เจริ ญรุ่ งเรื องทางการค้า จึงได้สร้ างความยิ่งใหญ่ให้โดดเด่น ด้วยการตกแต่งพระราชวัง สร้างโบสถ์ วิหาร
จัตุรัส นํ้าพุ และบ้านเรื อนต่างๆ และได้รับการบูรณะและปรับเปลี่ยนอย่างงดงามตามยุคสมัย เสน่ห์ของเมือง
อยู่ที่เขตเมืองเก่า (Old Town) ซึ่ งตั้งอยู่ภายในกําแพงโบราณสู งตระหง่านโอบล้อมโดยรอบ ซึ่ งสร้างใน
ศตวรรษที่ 13 เพื่อป้ องกันภัยจากศัตรู เช่น อาหรับ เวเนเชียน มาชีโดเนียน และเซิ ร์บ ภายในเขตเมืองเก่าเป็ น
ที่ ต้ งั ของสถาปั ตยกรรมมากมายและสิ่ งก่ อสร้ างโบราณ องค์การยูเนสโกได้ข้ ึ นทะเบี ยนให้เมืองดูบรอฟ
นิคเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 นําท่านชมทัศนียภาพของเมืองดู บรอฟนิค ที่ต้ งั อยูต่ ามริ มฝั่งทะเลเอเดรี ยติค
ตัวเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตรล้อมรอบ ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองที่ความโด่งดังเทียบ
ได้กบั แกรนด์แคนย่อนหรื อแกรนด์คาแนลแห่ งเวนิ ส นําท่านเดินลอดประตู Pile Gate ที่มีรูปปั้ นของนักบุญ
เซนต์เบลส นักบุญประจําเมือง เพื่อเข้าสู่ ใจกลางเมืองเก่า ชมนํ้าพุ Onofrio ซึ่ งตั้งเป็ นเกียรติแก่สถาปนิกผูส้ ร้าง
นํ้าพุแห่งนี้ นําท่านชม The Cathedral หนึ่งในโบสถ์เก่าแก่ประจําเมืองเก่าที่สะสมโบราณวัตถุของพ่อค้าวาณิ ช
ที่ได้ทาํ การค้าขายกับชาวเวนิ ชในอดีต นําท่านถ่ายรู ปกับหอนาฬิกาโบราณ (Bell Tower Clock) จากนั้นนํา
ท่านแวะถ่ายรู ปกับพระราชวังเรคเตอร์ (Rector’s palace) พระราชวังที่สร้างขึ้นโดยผสมผสานศิลปะทั้งแบบ
โกธิ ค เรเนซองส์ และบาโร๊ ค ได้เวลานําท่านแวะถ่ายรู ปกับ สปอนซา พาเลส (Sponza Palace) สร้างขึ้นโดย
ศิลปะแบบโกธิ ค เรเนซองส์ ในสมัยศตวรรษที่ 15 ปั จจุ บนั ได้ใช้เป็ นที่ จดั เก็บเอกสารและสํานักงานส่ วน
ราชการ นําท่านเดินผ่านถนนสตราดัน ถนนสายหลักยาวกว่า 398 เมตร ที่สองข้างทางรายล้อมไปด้วยอาคาร
สไตล์โรมัน โกธิ ค และร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านไอศครี ม ร้านขายของที่ระลึกต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านช้อป
ปิ้ งตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อดูบรอฟนิค
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อ

14.00 น.
คํ่า

เรื อออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อดูบรอฟนิค เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อเวนิส ประเทศอิตาลี
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อ
วันนี้จะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ให้ท่านได้แต่งตัวสวยงามร่ วมงานเลี้ยงในคํ่าคืนนี้
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

ก่อนเรื อกลับเทียบท่าในคํ่าวันนี้ ท่านจะได้รับป้ 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
21 เม.ย. 2019 เวนิส
หมายเหตุ

เช้า
09.00 น.

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

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านสู่ McArthur Glen Outlet เวนิ สช้อปปิ้ งเอาท์เลต อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัย ท่านสามารถ
เลือกซื้ อสิ นค้าและเสื้ อผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP และอื่นๆอีกมากมาย
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16.00 น.
19.05 น.
20.10 น.
23.20 น.

นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเวนิส (VCE) เพื่อเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเวียนนา โดยเที่ยวบิน OS 530
เดินทางถึงสนามบินเวียนนา แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน พร้อมทํา Tax Refund ในสนามบินเวียนนา
(กรุ ณาเตรี ยมของเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่)
ออกเดินทางจากสนามบินเวียนนา สู่ กรุ งเทพมหานคร โดยเที่ยวบิน OS 25 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชัว่ โมง)
สายการบินบริ การอาหารคํ่าและอาหารเช้าบนเครื่ องบิน

22 เม.ย. 2019
14.20 น.

กรุ งเทพมหานคร

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

ประเภทห้ องพัก
(เตียงนอนสามารถ แยกเป็ นเตียง แบบ Twin ได้ )
ห้องพักฝั่งด้านนอกแบบมีระเบียง (Outside cabin with balcony)
มีเตียงให้เลือก 2 แบบ คือ เตียงเดี่ยวและเตียงคู่ พร้อมตูเ้ สื้ อผ้าขนาด
ใหญ่ ห้องอาบนํ้า ฝักบัวและอ่างล้างหน้า โทรทัศน์ โทรศัพท์
อินเตอร์เน็ต* (*ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) มินิบาร์ ตูเ้ ซพนิรภัย ไดรพ์เป่ า
ผม และ เครื่ องปรับอากาศ
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ห้องพักฝั่งด้านใน (Inside Cabin)

มีเตียงให้เลือก 2 แบบ คือ เตียงเดี่ยวและเตียงคู่ พร้อมตูเ้ สื้ อผ้า
ขนาดใหญ่ ห้องอาบนํ้า ฝักบัวและอ่างล้างหน้า โทรทัศน์
โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต* (*ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) มินิบาร์ ตูเ้ ซพ
นิรภัย ไดรพ์เป่ าผม และเครื่ องปรับอากาศ

10 วัน ล่องเรือทะเลเอเจีย้ น & เอเดรียติค (Costa Deliziosa)
เวนิส – บารี – คอร์ ฟู – เอเธนส์ – บุดวา – กอเตอร์ – ดูบลอฟนิค – เวนิส
อัตราค่ าบริการ

13-22 เมษายน 2561

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องคู่ INSIDE) ท่านละ

89,900

อัพเกรดเป็ นห้องพักแบบมีระเบียง (BALCONY) ท่านละ

11,000

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ (คิดที่หอ้ งพักแบบ INSIDE)

33,000

เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)

89,900

เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

85,900

เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี (นับอายุจนถึงวันเดินทางกลับ)

29,900

ชั้นธุ รกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ

85,000 – 100,000

(ราคายืนยันได้ กต็ ่ อเมือ่ ทีน่ ั่ง confirm เท่ านั้น)

ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักค่าใช้จ่ายคืน BKK-VIE-VCE-VIE-BKK
กรณี มีวซี ่าแล้วหรื อไม่ตอ้ งยื่นวีซ่า หักค่าใช้จ่าย

25,000
ไม่ รวมวีซ่า
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**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ ง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2018) **
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-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน OS (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) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทางและทิป
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าวีซ่าเชงเก้น
 ค่าบริ การเรื อ (Service Fee) ท่าน 70 ยูโร (ทางเรื อจะชาร์ ตเข้าครุ ยก์ าร์ ดของท่าน)
 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 65 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
* ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
* ยกเลิก 90-119 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจํา 50%
* ยกเลิก 30-89 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
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วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางใน กรณี ที่มีผเู ้ ดิ นทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 การท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงินคืน ในกรณี ที่
ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้น ท่านได้ทาํ การตกลงหรื อแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระ มาแล้ว หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคธรรมดา
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่องบิน
 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
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โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (
TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน
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
กระเป๋ าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ 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
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิม่ เป็ นสิ ทธิ์ ของ
สายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่
เกิน 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 กว่ามาตรฐาน
ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนัก
ส่ วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋ าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนําไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋ าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบิน
จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง
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ทั้งนี้ จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business)
ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิ ดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิน) โดยปกติ ประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุ มค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ
จะพิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามนํ้าหนักกระเป๋ า
คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะ
หากเกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้ นประเทศอิตาลี
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทําการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ
เพื่อขอยืน่ วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ และกรุ ณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยืน่ ในสมัยก่อน )
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.

สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / เอกสารเพิ่มเติมกรณี อื่น ๆ
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน
สู ติบตั ร (สําหรับเด็กตํ่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์)
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7. กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์: เดินทางต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- 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)
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 ผเู้ 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
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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 บรองด้วย 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)
Thank you for contacting VFS Italy Visa Application Centre.
เนื่ องจากสถานทูตได้แจ้งเพิ่มเติมเกี่ ยวกับเอกสารด้านการเงิ นของผูส้ มัครวีซ่าทุ กประเภทโดย ผูส้ มัครทุ กคนที่
ต้องการยื่นคําร้องขอวีซ่าฯต้องแสดงหลักฐานทางการเงิ 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
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- กรุ ณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกําหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยนื่ วีซ่า 1 ชุดของผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พร้อมทั้ง
ใน หนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบุชื่อผูถ้ ูกรับรองค่าใช้จ่าย ด้วย

EHC-OS-10D-COSTA DELIZIOSA

10 วัน ล่องเรือทะเลเอเจีย้ น & เอเดรียติค
(Costa Deliziosa)
เวนิส – บารี – คอร์ ฟู – เอเธนส์ – บุดวา – กอเตอร์ – ดูบลอฟนิค - เวนิส
ราคาทัวร์ 89,900 บาท
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

13 - 22 เม.ย. 2019 (บิน OS)
เบอร์โทรศัพท์

ห้องพัก
(INSIDE/

BALCONY)

เลขที่
สะสมไมล์

อาหาร
(หากแพ้อาหาร
โปรดระบุ

)

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

หมายเหตุ : ประเทศอังกฤษ ไม่จดั ว่า เป็ นการทําวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น
(รบกวนเอเย่ นต์ ใส่ เบอร์ โทรศัพท์ ลูกค้ าด้ วยนะค่ ะ เนื่องจากต้ องกรอกข้ อมูลในการยื่นวีซ่า)

ชื่อผู้สํารองทีน่ ั่ง............................................................... เอเย่ นต์ ........................................................................
โทรศัพท์ ............................................ แฟกซ์ ................................. อีเมล์............................................................
โทรศัพท์ มอื ถือ..........................................................
*** เอเย่ นต์ กรุ ณาส่ งแฟกซ์ สํารองทีน่ ั่ง และ หน้ าพาสปอร์ ต มาทีแ่ ฟกซ์ 02 635 1421 ***
ติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ : โทร 02 635 1415

