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10 วนัล่องเรือส ำรำญทะเลเอเจีย้น & แอนเดรียติก (MSC MUSICA) 
เวนิส – บรินดซ่ีิ (อติำล)ี – คำทำโคลอน – ซำนโตริน่ี – เอเธนส์ – คอร์ฟู (กรีซ)  

กอเตอร์ (มอนเตเนโกร) – เวนิส 

 

 
***โปรโมช่ัน...สำยกำรบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ส *** 

(บินเข้ำ- ออก เวนิส......รำคำนีร้วมทวัร์พำเทีย่วทุกประเทศ) 

รำคำ….89,900 บำท 
(ไม่รวมวซ่ีำเชงเก้น)  
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รำคำทัวร์ 89,900 บำท :  29 เม.ย.- 8 พ.ค. 2017 
รำคำทัวร์ 92,900 บำท :  8-17 เม.ย. 2017 

 

ขอสงวนสิทธ์ิหำกเรือมีกำรปรับเปลี่ยนท่ำเทยีบเรือ ซ่ึงทำงทวัร์จะท ำกำรแจ้งให้ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำต่อไป 

10 วนัล่องเรือส ำรำญทะเลเอเจีย้น & แอนเดรียติก (MSC Orchestra) 
เวนิส – บรินดซ่ีิ (อติำล)ี – คำทำโคลอน – ซำนโตริน่ี – เอเธนส์ – คอร์ฟู (กรีซ)  

กอเตอร์ (มอนเตเนโกร) – เวนิส 
วนัแรก กรุงเทพมหำนครฯ 
 

18.30 น. คณะพบเจ้าหน้าท่ีและมัคคุเทศก์ได้ท่ี  เคาน์เตอร์เชคอิน S (แถว S 14-18) ประตูทางเข้าท่ี  9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.30 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 65 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9.30 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบั
ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวส่ีวนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินมีบริการ อาหารค ่าและอาหารเชา้ 

 
วนัทีส่อง อสิตันบูล – เวนิส 
 

03.55 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี แวะเปล่ียนเท่ียวบินเป็น TK 1867 อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี
ภายในสนามบินตามอธัยาศยั 

06.50 น. ออกเดินทางจากอิสตนับูล สู่ สนามบินเวนิส ประเทศอิตาลี (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 
08.25 น. เดินทางถึงเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

น าท่านลงเรือเพื่อเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice) เมืองท่ีไม่มีรถวิ่งเขา้ถึงได ้น าท่านชมเมืองเวนิส เมืองหลวงของ
แควน้เวเนโต เมืองสุดยอดแห่งความโรแมนติก  เวนิสถูกสร้างข้ึนจากการเช่ือมเกาะเล็กๆจ านวนมากเขา้ดว้ยกนัใน
บริเวณทะเลสาบเวนิเทียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเลเอเดรียติก  เป็นเมืองท่าโบราณและเป็นเมืองท่ีใชค้ลองในการ
คมนาคมมากท่ีสุด  โดดเด่นดว้ยบา้นเรือนริมน ้ าและเรือกอนโดลาอนัน่าหลงใหล เมืองเวนิสไดรั้บฉายาวา่ ราชินี
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แห่งทะเลเอเดรียติก (Queen of the Adriatic), เมืองแห่งสายน ้ า (City of Water), เมืองแห่งสะพาน (City of 
Bridges), และ เมืองแห่งแสงสวา่ง (The City of Light) น าท่านชมเมืองเวนิซ เมืองในฝันของนกัท่องเท่ียวหลายๆ 
คน น าท่านชมความสวยงามของ จตุัรัสซานมาร์โค (Piazza San Marco) ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นจตุัรัสท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง
ในอิตาลี รอบๆจตุัรัสมีอาคารท่ีส าคญัสองแห่งคือ หอระฆงั และหอนาฬิกา ผ่านชม วงัดูคาเล (Palazzo Ducale) 
หรือ วงัดอจ (Doge Palace) อนัเป็นท่ีประทบัของผูป้กครองเวนิส ซ่ึงเรียกวา่ ดอจ ถูกก่อสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 9 
แต่ไดรั้บการตกแต่งและก่อสร้างเพิ่มเติมหลายคร้ัง รูปโฉมดา้นนอกในปัจจุบนัเป็นผลงานจากศตวรรษท่ี 19 ใน
ศิลปะแบบโกธิค ได้รับการตกแต่งด้วยหินอ่อนสีชมพูจากเมืองเวโรนา ภายในตกแต่งด้วยศิลปะหลายยุคสมยั 
แบ่งเป็นห้องต่างๆ มากมาย ประดบัดว้ยภาพวาดโดยศิลปินเวนิสหลายราย จากนั้นน าท่านชมและถ่ายรูปกบั มหา
วหิารเซนตม์าร์ค (Saint Mark’s Basilica) โบสถ์สมยั ไบเซนไทน์ ท่ีประดบัประดาทั้งภายนอกและภายในดว้ยรูป
ป้ันชดชอ้ย โมเสคและทองค า รวมถึงศิลปะการออกแบบอนัโดดเด่นจนกลายเป็นสัญลกัษณ์ของอ านาจและความ
มัง่คัง่ของเวนิส และไดรั้บการขนานนามวา่ มหาวหิารทองค า อิสระใหท้่านถ่ายภาพรอบๆจตุัรัสและริมฝ่ังน ้า  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงซ้ือของท่ีระลึก หรือสินคา้แบรนด์เนมซ่ึงมีให้เลือกซ้ือมากมาย เช่น HERMES, GUCCI, 
PRADA, CHANEL, DIOR, LOUIS VUITTON, TODS และสินคา้แบรนดอ่ื์นๆอีกมากมาย  

 

14.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเวนิส (Venice) เพื่อเชคอินข้ึนเรือ MSC MUSICA 
17.00 น. เรือออกจากท่าเทียบเรือมุ่งหนา้สู่ เมืองบารี ประเทศอิตาลี 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 
วนัทีส่ำม เมืองเวนิส – เมืองบรินดิซ่ี (อิตำล)ี 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต ์หรือ อาลาคาท ภายในเรือ  
อิสระให้ท่านพกัผอ่น บนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นในคลบั 
เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอดภาษี
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บนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถ
เลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room : บาร์และเลาจน์, หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เนต 
Entertainment : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล,์ 
คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

13.30 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี เมืองบรินดิซ่ี (ประเทศอิตาลี)  
 น าท่านเดินทางสู่เมืองออสตูน่ี (Ostuni) เมืองท่องเท่ียวท่ีสวยงามอีกเมืองตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดับรินดีซี (Provincia di 

Brindisi) 1 ใน 6 จงัหวดั ของแควน้ปูลยา (Puglia) และตั้งอยูบ่ริเวณตอนปลายสุดของคาบสมุทรอิตาลี เป็นเมืองท่ี
ถือไดว้า่เป็นอญัมณีทางดา้นสถาปัตยกรรมท่ีมีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึง ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น "เมืองสีขาว" (White 
City) แห่งอิตาลีอีกดว้ย เมืองน้ีมีความโดดเด่นทางดา้นภูมิศาสตร์ท่ีสวยงามไม่แพเ้มืองอ่ืนๆ โดยเฉพาะสภาพภูมิ
ทศัน์ของชายหาด ไร่องุ่น รวมไปถึงไร่มะกอกสีเขียวขจีตดักบัทอ้งฟ้าสีฟ้าครามสดใส น าท่านเท่ียวชมความ
สวยงามของเมือง บริเวณ ย่านเมืองเก่าออสตูน่ี (Old Town) ท่ีมีลกัษณะเป็นเมืองป้อมปราการขนาดใหญ่ ซ่ึงถูก
สร้างข้ึนบนเนินเขาและถูกลอ้มรอบไปดว้ยก าแพงโบราณสูงตระหง่าน น าท่านชม จตุัรัสออสตูน่ี (Ostuni square) 
หรือ เปียซา เดลลา ลิเบอร์ต้า (Piazza della liberta) โดยบริเวณจัตุรัสนั้ นเป็นท่ีตั้ งของอาคารส่ิงก่อสร้างท่ีมี
ความส าคัญทางประวติัศาสตร์มากมาย อีกทั้ งยงัเป็นท่ีตั้ งของอนุสาวรีย์เซนต์ โอรอนโซ (Saint Oronzo 's 
column) นักบุญท่ีมีช่ือเสียงของคริสตจกัรนิกายโรมนัคาทอลิก ได้เวลาน าท่านเขา้ชมโบสถ์เซนต์ วิโต มาร์ตีร์ 
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(San Vito Martire) หน่ึงของอนุสรณ์สถานทางศาสนาท่ีมีความส าคญัมากแห่งหน่ึงของเมืองออสตูน่ี โดยโบสถ์
สร้างข้ึนในช่วงระหวา่งปี 1750 - 1752 ในสไตล์นีโอคลาสสิค เป็นอีกหน่ึงส่ิงก่อสร้างท่ีมีความโดดเด่นทางดา้น
สถาปัตยกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมแวะเวียนมาเยี่ยมชมเป็นจ านวนมาก ไดเ้วลาน าท่านชมมหาวิหารแห่งออสตูน่ี 
(Ostuni Cathedral) มหาวิหารท่ีตั้งอยู่ท่ีดา้นบนสุดของเนินเขา เป็นมหาวิหารท่ีสร้างข้ึนแด่เซนต์แมร่ี อสัสัมชัญ 
(Santa Mariadell' Assunzione) โดยมหาวิหารถูกสร้างข้ึนในแบบสไตล์โกธิค เม่ือปี 1435 แล้วเสร็จในปี 1495 
โดยเฟรดเดอริกท่ี 2 ไดเ้วลาน าท่านถ่ายรูปกบั วิลลาโนวา ออสตูน่ี (Villanova (Ostuni) เป็นท่ีตั้งของปราสาทป้อม
ปราการเล็กๆ ซ่ึงอยูไ่ม่ไกลจากบริเวณท่าเรือ  

 

 
 

17.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบรินดิซ่ี 
19.30 น.  เรือออกเดินทางจาก  ท่าเรือบารี มุ่งหนา้สู่ ท่าเรือคาทาโคลอน ประเทศกรีซ 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
หลงัอาหาร อิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือต่างๆมากมาย 
 

วนัทีส่ี่ เมืองคำทำโคลอน (กรีซ) – โอลมิเปีย– วหิำรโอลมิเปียนเซอุส – พพิธิภัณฑ์โบรำณคดี 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต ์หรือ อาลาคาท ภายในเรือ  
อิสระให้ท่านพกัผอ่น บนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นในคลบั 
เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอดภาษี
บนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถ
เลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room : บาร์และเลาจน์, หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เนต 
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Entertainment : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล,์ 
คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

12.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่าเรือคาทาโคลอน (Katakolon) เมืองชายทะเลเล็กๆ แต่มีช่ือเสียงในเร่ืองของท่าเรือท่ีทนัสมยั
ของกรีซ น าท่านชม เมืองโอลิมเปีย (Olympia) แหล่งโบราณคดีท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัอีกแห่งหน่ึงของกรีซ สร้างข้ึน
เม่ือ 776 ปีก่อนคริสตกาล ซ่ึงเป็นสถานท่ีจดัโอลิมปิกเกมส์เป็นท่ีแรกเพื่อเป็นเกียรติใหแ้ก่เทพเจา้โอลิมเปียเซอุส  
เม่ือประมาณ 2,800 ปีก่อน ซ่ึงจะมีการแข่งขนักีฬาเช่น วิง่  มวยปล ้า  ชกมวย  ทุ่มน ้าหนกั  กระโดดไกล  ข่ีมา้  ขบั
รถมา้  แข่งขนัการประพนัธ์  การแต่งกลอน  และการอ่านประวติัศาสตร์  จะจดัส าหรับผูช้ายชาวกรีซและโรมนั
เท่านั้น  โดยมีข้ึนทุกๆ 4 ปี  หา้มผูห้ญิงเขา้ชม  น าท่านชม  วหิารโอลิมเปียนเซอุส (Temple of the Olympian Zeus) 
ซากโบราณสถานต่างๆ ท่ีมีอายรุ่วม 1,500 – 2,500 ปี ถือวา่คร้ังหน่ึงท่ีน่ีคือสถานสักการะบูชา ท่ีมีความส าคญั
มากกวา่วหิารกรีกอ่ืนใดทั้งหมดในสมยันั้น  อริสโตเติลไดก้ล่าวยกยอ่งความยิง่ใหญ่เท่าเทียมกบัพีระมิดแห่งอิยปิต ์
ปัจจุบนัมีเสาแบบโครินเธียนเหลืออยูเ่พียง 15 ตน้ จากเดิมทั้งหมดท่ีมีอยู ่ 104 ตน้   จากนั้นน าท่านชม พิพิธภณัฑ์
โบราณคดี (Archaeological Museum)เป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก็บรวบรวมโบราณวตัถุอนัส าคญัในอดีตท่ีมีประวติัศาสตร์
อนัยาวนานและมีความส าคญัอยา่งมากใหท้่านไดส้ัมผสัสมบติัและความส าคญัของส่ิงต่างๆ ท่ีเก็บอยูใ่นพิพิธภณัฑ ์
อาทิเช่น ช้ินส่วนจากวหิารต่างๆ, รูปป้ัน ช้ินส่วนส าคญัๆ ตามโบราณสถานท่ีไดน้ ามาไว ้ณ พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี ซ่ึง
ควรค่าแก่การเก็บรักษา พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีจดัไดว้า่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัมากแห่งหน่ึงกรีซ 

 



 

www.wtravel.co.th 

 
 

17.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือคาทาโคลอน 
18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือคาทาโคลอน เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือซานโตริน่ี ประเทศกรีซ  
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือ  
หลงัอาหาร  อิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือต่างๆมากมาย 
 

วนัที่ห้ำ เกำะซำนโตริน่ี – หมู่บ้ำนเอยี – เมืองหลวงฟีร่ำ 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต ์หรือ อาลาคาท ภายในเรือ  
08.00 น. เรือจอดเทียบท่ี ท่าเรือซานโตริน่ี (Santorini)  

น าท่านเดินทางสู่เกาะซานโตริน่ี โดยลงเรือเทนเดอร์โบท ท่ีทางเรือจดัเตรียมไวใ้ห้ (เน่ืองจากเรือส าราญมีขนาด
ใหญ่ตอ้งจอดกลางทะเล) ให้ท่านไดส้ัมผสัประสบการณ์นัง่เรือเขา้สู่ท่าเทียบเรือ เกาะซานโตริน่ี เกาะในฝันของ
หลายคนท่ีผูค้นทัว่โลกต่างใฝ่ฝันจะไดม้าเยือนสักคร้ังหน่ึง เกาะน้ีถือวา่เป็นหัวใจของเกาะทั้งหลายในกรีซ เป็น
เกาะท่ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น ราชินีแห่งหมู่เกาะไซคลาติส เพราะทัว่โลกต่างช่ืนชมในทิวทศัน์ท่ีสวยงามแปลกตา
ของเกาะภูเขาไฟแห่งน้ี ท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟในปี 1450 ก่อนคริสตกาล จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ทาง
เหนือของเกาะเพื่อชมหมู่บา้นเอีย (Oia village)  ท่ีไดช่ื้อวา่สวยท่ีสุดของเกาะน้ี มีความสวยงามตามแบบฉบบัของ
จินตนาการถึงเกาะในกรีซ บา้นสีขาวและยอดโบสถ์ทรงโดมท่ีรายลอ้มดว้ยสีฟ้าสดจากทุกทิศไม่ว่าจะเป็นทะเล 
ทอ้งฟ้า หรือแมแ้ต่กรอบประตูหนา้ต่างสีสันสดใส เป็นศูนยก์ลางการคา้ท่ีเก่าแก่ มีคฤหาสน์หรูหราเป็นพยานถึง
ความมัง่คัง่ของชาวเรือท่ีอาศยัอยูท่ี่น่ีลดหลัน่ไล่ระดบัตามหน้าผาสูงชนั โบสถ์ทาสีขาวสะอาดตา ภายในหมู่บา้น
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เป็นตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ท่ีสามารถเดินชมวิวหรือเลือกซ้ือสินคา้งานฝีมือมากมาย  อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิง และ
ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟิร่า (Fira) เมืองหลวงของซานโตริน่ี ซ่ึงออกเสียงไดอี้กอยา่งวา่ ธีรา (Thira) น าท่านสู่
ตลาดสินคา้พื้นเมือง ท่ีมีสินคา้หลากหลายทั้งของท่ีระลึก ท่ีลว้นน ามาวางจ าหน่ายใหก้บันกัท่องเท่ียวเป็นถนน
ทอดยาวริมผา สามารถมองเห็นเรือส าราญท่ีจอดอยูก่ลางทะเลเบ้ืองล่าง อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงาม
ของเกาะซานโตริน่ี หรือเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองท่ีมีวางจ าหน่ายนบัร้อยร้าน แบ่งเป็นซอกซอยมากมาย 

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือซานโตริน่ี สัมผสัประสบการณ์การนัง่กระเชา้ไฟฟ้าลงจากริมผาของเกาะ 
 จากนั้นน าท่านนัง่เรือเล็กเทนเดอร์โบทเพื่อกลบัสู่เรือส าราญ 
17.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือซานโตริน่ี เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือเอเธนส์ ประเทศกรีซ 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 
 

วนัที่หก  เอเธนส์ – อะโครโปลสิ – วหิำรพำร์เธนอน – สนำมกฬีำโอลมิปิค 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ตภ์ายในเรือ  
07.30 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่าเรือพีราอุส  

น าท่านเท่ียวชมอะโครโปลิส โบราณสถานอนัทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีซ่ึงตั้งอยูบ่นภูเขาสูง  
เช่ือกนัวา่บนเนินเขาแห่งน้ีเป็นท่ีสถิตของเทพีเอเธน่า  น าท่านชมวิหารพาร์เธนอน  วหิารศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสร้างข้ึนเพื่อ
อุทิศแด่เทพีเอเธน่า  อนัเป็นวิหารท่ีสร้างดว้ยหินอ่อนทั้งหลงัรายลอ้มดว้ยเสาหินแบบดอริคซ่ึงไดรั้บการยอมรับวา่
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เป็นสถาปัตยกรรมช้ินเอกของโลกท่ีสร้างข้ึนในโลกยุคคลาสสิคหรือยุคทองของกรีซ ช่วงประมาณ 450-300  ปี
ก่อนคริสตกาล  และทัว่โลกต่างยอมรับกนัว่าเป็นวิหาร   แบบดอริคท่ีใหญ่และสมบูรณ์แบบท่ีสุดในโลกศิลปะ
ของกรีซ  ผา่นชมสถานท่ีส าคญัในสภาพซากปรักหกัพงัต่างๆซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของชุมชนในอดีต  
ชมประตูชยัเฮเดรียน  หอสมุดแห่งชาติ  ศูนยร์วมของปราชญ์สมยัโบราณ  น าท่านถ่ายรูปกบัสถานกีฬาโอลิมปิค 
ไดรั้บการบูรณะข้ึนมาใหม่และใชใ้นการแข่งขนักีฬาโอลิมปิคเป็นคร้ังแรกในปีค.ศ.1896  น าชมจตุัรัสซินตัก๊ม่า 
(Syntagma Square)  ท่ีตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม   

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ยา่นเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอะโครโปลิส ท่ีเรียกวา่ พลากา้ (PLAKA) แหล่งรวมนกัท่องเท่ียวจากทัว่
ทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเตม็ไปดว้ย ร้านคา้ บาร์ ภตัตาคารคึกคกัพลุกพล่านไปดว้ยผูค้นทั้งกลางวนั
และยามค ่าคืน อิสระเชิญให้ท่านชอ้ปป้ิงของฝากของท่ีระลึกมากมาย สุดเขตยา่นพลากา้ คือยา่นเมืองใหม่อุดมไป
ดว้ยร้านคา้แฟชัน่หรูระดบัโลก และ ถนนคนเดินท่ีเป็นระเบียบสวย 

 
 
 
 
 
 
15.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือพีราอุส 
16.30 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือพีราอุส เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือคอร์ฟู ประเทศกรีซ 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือ  
  หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
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วนัทีเ่จ็ด เมืองคอร์ฟู (กรีซ) 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต ์หรือ อาลาคาท ภายในเรือ  
อิสระให้ท่านพกัผอ่น บนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นในคลบั 
เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอดภาษี
บนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถ
เลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room : บาร์และเลาจน์, หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เนต 
Entertainment : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล,์ 
คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

12.30 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่าเรือคอร์ฟู (Corfu) ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีในนาม “เกาะมรกต” เน่ืองดว้ยความเขียวชอุ่มและ
สวยงามในตวัมนัเอง อนัเป่ียมไปดว้ยวฒันธรรมอนัหลากหลายและแนวชายฝ่ังท่ีสวยงามหาใดเปรียบ น าท่านเดิน
ทางเขา้สู่เขต Paleokastritsa สู่จุดชมววิบนยอดเขาท่ีสามารถมองเห็นตวัเมืองเก่าและทะเลไอโอเน่ียน กบัอ่าวต่างๆ 
อนัเป็นท่ีมาของเทพนิยายกรีกของการพบกนัระหวา่ง Odysseus และ Nausica ระหวา่งทางชมวถีิชีวติของชาว
ทอ้งถ่ินโดยเฉพาะการปลูกตน้มะกอกและตน้ Cyprus ผา่นหมู่บา้นเล็กๆหลากสีสัน น าท่านชมโบสถ ์Vlacheraina 
monastery โบสถเ์ล็กๆ ตั้งอยูก่ลางเกาะขนาดเล็กยืน่ออกไปในทะเล อิสระใหท้่านถ่ายภาพหรือจากเดินไปยงั
โบสถก์ลางทะเล จากนั้นน าท่านสู่ เมืองเก่าคอร์ฟู เมืองเก่าท่ีตั้งอยูบ่นเกาะคอร์ฟู (Corfu) โดยมีพื้นท่ีเพียง 593 
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ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูน่อกชายฝ่ังตะวนัตกของแอลเบเนีย (Albania) และกรีซ เมืองเก่าคอร์ฟู ไดรั้บการรับรองจาก
องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี 2007 น าท่านแวะถ่ายรูปกบัป้อม Palaio Frourio ซ่ึงมีความเก่าแก่ แมว้า่
บางส่วนจะถูกกดัเซาะจากน ้าและลมทะเลไปบา้งแลว้ก็ตาม ตวัป้อมไดรั้บการบูรณะมาเป็นอยา่งดี ปัจจุบนัถูกใช้
เป็นสถานท่ีส าหรับกิจกรรมหลายอยา่ง เช่น งานคอนเสิร์ต และอ่ืนๆ น าท่านชมอาคารบา้นเรือนแบบนีโอ
คลาสสิคในเมืองเก่า ส่วนหน่ึงสร้างข้ึนจากยคุเวนิส อีกส่วนหน่ึงเป็นการก่อสร้างยคุหลงั 

 

 
 

17.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือคอร์ฟู 
18.30 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือคอร์ฟู เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือกอเตอร์ ประเทศมอนเตเนโกร 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือ  
  หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 
วนัทีแ่ปด กอเตอร์ (มอนเตเนโกร) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ตภ์ายในเรือ  
07.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่าเรือเมืองกอเตอร์ (Kotor) เมืองชายฝ่ังทะเลแสนสวยอีกเมืองของประเทศมอนเตเนโกร 

ประเทศซ่ึงได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน” โดยประเทศสาธารณรัฐมอนเตเนโกรน้ี 
ตั้งอยู่ทางตอนใตข้องทะเลเอเดรียติค ถึงแมส้ถานท่ีโดยรวมของประเทศจะมีขนาดเล็กมาก แต่ก็อุดมสมบูรณ์ไป
ดว้ยธรรมชาติอนังดงาม ชายหาดอ่อนละมุนคล่ืนสงบไม่รุนแรงจนเกินไป ทะเลสาบน ้ าเงินเขม้ใส แม่น ้ าใสไหล
เช่ียวและภูเขาสวยสง่า บางแห่งจะเห็นเป็นฟยอร์ดสูงตระหง่านตระการตา น าท่านชมความงามของเมืองกอเตอร์ 
ซ่ึงไดรั้บการรับรองจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลกด้านธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค .ศ.1979 เป็นเมืองท่ี
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สร้างภายในก าแพงสูง (City Wall) ซ่ึงแบ่งตัวเมืองเป็น 2 ส่วนคือ เมืองเก่า (Old Town) และเมืองใหม่ (New 
Town) โดยก าแพงเมืองแห่งน้ีสร้างโดยชาวเวนิส อีกทั้งสถาปัตยกรรมในเมืองส่วนใหญ่ยงัได้รับอิทธิพลจาก
ชาวเวนิสเช่นกนั น าท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถ์เซ็นต์ไทรฟอน (Cathedral of Saint Tryphon)     ซ่ึงสร้างข้ึนในปี 
ค.ศ. 1166 ภายในตวัเมืองเก่า อิสระให้ท่านเดินเล่นและชมความงามภายในตวัเมืองเก่า หรือเลือกซ้ือของฝากท่ี
ระลึกตามอธัยาศยั  

 

12.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือกอเตอร์  
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
 

13.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือดูบรอฟนิค เพื่อมุ่งหนา้สู่ท่าเรือเวนิส ประเทศอิตาลี 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
 วนัน้ีจะมีการจดังานเล้ียง Gala Dinner ใหท้่านไดแ้ต่งตวัสวยงามร่วมงานเล้ียงในค ่าคืนน้ี 

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
หมายเหตุ  ก่อนเรือกลบัเทียบท่าในค ่าวนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลงจาก

เรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้ห้อง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก 
เพราะเจา้หน้าท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมา
ให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัรุ่งข้ึน ส าหรับท่านท่ีตอ้งการช าระผา่นบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จ
ค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ีท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 
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วนัทีเ่ก้ำ เวนิส  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ เทียบเรือเวนิส 

น าท่านรับกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงจากเรือ พร้อมท าการเชคเอาทจ์ากเรือ 
น าท่านสู่ เวนิสช้อปป้ิงเอาท์เลต อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้และเส้ือผา้แบ
รนดเ์นมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 

  อสิระอำหำรกลำงวันตำมอธัยำศัย ทำงทวัร์จัดค่ำอำหำรกลำงวนัท่ำนละ 20 ยูโร 
 

17.00 น.  น าท่านเดินทางสู่สนามบินเวนิส (VCE) เพื่อเช็คอิน และด าเนินการ TAX Refund ภายในสนามบิน 
20.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินเวนิส สู่ สนามบินอิสตนับูลโดยเท่ียวบินท่ี TK1870 (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

สายการบินมีบริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่น บนเคร่ืองบิน 
23.55 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี แวะเปล่ียนเคร่ือง 
 
 

วนัทีสิ่บ กรุงเทพมหำนคร  
 

01.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TK 68 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ  
 อาหารค ่า และ อาหารเชา้ 
14.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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ประเภทห้องพกั 
(เตียงนอนสำมำรถ แยกเป็นเตียง แบบ Twin ได้) 

 
หอ้งพกัฝ่ังดา้นนอกแบบมีระเบียง  (Outside cabin with balcony) 
 

มีเตียงใหเ้ลือก 2 แบบ คือ เตียงเด่ียวและเตียงคู่ พร้อมตูเ้ส้ือผา้
ขนาดใหญ่  หอ้งอาบน ้า  ฝักบวัและอ่างลา้งหนา้ โทรทศัน์  
โทรศพัท ์ อินเตอร์เน็ต* (*ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม)  มินิบาร์  ตูเ้ซพนิรภยั  
ไดรพเ์ป่าผม และ  เคร่ืองปรับอากาศ 
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หอ้งพกัฝ่ังดา้นใน (Inside Cabin) 
 
 

มีเตียงใหเ้ลือก 2 แบบ คือ เตียงเด่ียวและเตียงคู่ พร้อมตูเ้ส้ือผา้
ขนาดใหญ่  หอ้งอาบน ้า  ฝักบวัและอ่างลา้งหนา้ โทรทศัน์  
โทรศพัท ์ อินเตอร์เน็ต* (*ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม)  มินิบาร์  ตูเ้ซพนิรภยั  
ไดรพเ์ป่าผม และเคร่ืองปรับอากาศ   
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10 วนัล่องเรือส ำรำญทะเลเอเจีย้น & แอนเดรียติก (MSC MUSICA) 
เวนิส – บรินดซ่ีิ (อติำล)ี – คำทำโคลอน – ซำนโตริน่ี – เอเธนส์ – คอร์ฟู (กรีซ)  

กอเตอร์ (มอนเตเนโกร) – เวนิส 
 

อตัรำค่ำบริกำร 8-17 เม.ย. 2017 29 เม.ย.-8 พ.ค. 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่ INSIDE) ท่านละ 92,900 89,900 

อพัเกรดเป็นหอ้งพกัแบบมีระเบียง (BALCONY) ท่านละ 15,000 15,000 

พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ (คิดท่ีหอ้งพกัแบบ INSIDE)  35,000 35,000 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน)   92,900 89,900 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งเดียวกนั 3-4 ท่าน) ท่านละ 90,900 87,900 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  82,900 79,900 

เด็กทารก อายไุม่เกิน 2 ปี (นบัอายจุนถึงวนัเดินทางกลบั) 15,900 15,900 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (รำคำยืนยนัได้กต่็อเม่ือทีน่ั่ง confirm เท่ำนั้น) 90,000 90,000 

ราคาทวัร์ ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน (ผูใ้หญ่) – Land only (ไม่รวมตัว๋ BKK-IST-VCE-IST-BKK) 66,900 66,900 

กรณีมีวซ่ีาแลว้หรือไม่ตอ้งยื่นวซ่ีา หกัค่าใชจ่้าย ไม่รวมวซ่ีำ ไม่รวมวซ่ีำ 
 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี  11 กนัยายน 2558) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก.  
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
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โปรแกรมท่องเท่ียวล่องเรือส าราญ (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, 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  
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่ แบบ Inside Cabin) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

 
 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 2 ยโูร / ท่าน / วนั (คิดเป็น 9 วนั เท่ากบั 18 ยโูร) 
 ค่าบริการเรือ (Service Fee) ท่านละ 9 ยโูร / ท่าน / วนั (คิดเป็น 7 วนั เท่ากบั 63 ยโูร) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
    ส ำรองที่น่ัง (ผู้เดินทำงพกัเดี่ยว) ท่ำนละ 50,000 บำท 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 60 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ 
* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  
* ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ า 50% 
* ยกเลิก 30-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ าเตม็จ านวน 
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* ยกเลิก 08-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเต็มจ านวน 
* ยกเลิก นอ้ยกวา่ 7 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จ านวน 
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวซ่ีา

ในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ :  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ให ้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 การท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้  าการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธวซ่ีาและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ มาแลว้  หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะ ไม่รับผดิชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคธรรมดา  
กรณเีดินทำงโดยลูกค้ำจัดกำรตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
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 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

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

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เทา่ตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋ำเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภำระและค่ำพนักงำนยกสัมภำระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกรณเีกดิกำรสูญหำย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เข้ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนักกระเป๋า คูณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ 

เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำเชงเก้นประเทศอติำลี 
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 10-15 วนัท าการ) 
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สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อ
ขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 
 

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

หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป 
 
 
 
 
 
 
 

3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืน ๆ  
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. สูติบตัร (ส าหรับเด็กต ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี 
- เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)   
- เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมให้เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
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- กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
- ใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนของพ่อและแม่) 

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั้น** 
จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต)  
โดย ไม่ตอ้งระบุวนั และประเทศท่ีเดินทาง  
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง  

เงินเดือน พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา พิมพเ์ป็น

ภาษาองักฤษเท่านั้น 
- กรณีเป็นแม่คา้, ท าธุรกิจส่วนตวั, ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ 

9. หลกัฐานการเงิน (ส าคญัมาก เพราะสถานฑูตแจง้กฎใหม่เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2557)  
9.1 ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพยเ์ท่านั้น พร้อมหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร  
 (BANK CERTIFICATE) เป็นภาษาองักฤษ **ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนัเท่านั้น** 

- เงินฝากออมทรัพย/์ เผื่อเรียก/ สะสมทรัพย ์ 
(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยืน่วซ่ีา 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้ออกของเงิน
สม ่าเสมอ หา้มท าการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วซ่ีาเด็ดขาด!!) 

- การปรับสมุดบญัชีธนาคาร ท่านตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั และ ถ่ายส าเนายอ้นหลงั 6 เดือน โดยการปรับ
ยอดสมุดในบญัชี ตอ้งปรับสมุดก่อนวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 7 วนั เช่นท่านไดคิ้วยื่นวีซ่าวนัท่ี 3 กนัยายน 2556 ส าเนาสมุด
บญัชีท่ีท่านตอ้งใช้ในการยื่นวีซ่า ตอ้งปรับสมุด ณ วนัท่ี  28 สิงหาคม 2556 หรือ หลงัจากนั้น หากท่านปรับสมุด
บญัชีก่อนหนา้นั้น จะใชเ้ป็นเอกสารแสดงหลกัฐานทางการเงินไม่ได ้สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม อยา่งไรก็ตาม 
ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษทัทวัร์ฯ เพื่อเตรียมการล่วงหนา้ และ ส่ง Fax สมุดบญัชีหนา้สุดทา้ยท่ีไดท้  าการ
ปรับสมุดมาใหท้างบริษทัทวัร์ เพื่อใชใ้นการแนบเป็นเอกสารยืน่วซ่ีาต่อไปได ้  
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- การขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ตอ้งมีอายุไม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัท่ีไดคิ้วยื่นวีซ่า พร้อมทั้ง
ตอ้งระบุ จ านวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนังสือรับรองด้วย เช่นท่านไดคิ้วยื่นวีซ่าวนัท่ี 3 กนัยายน 2556  หนังสือ
รับรองการเงินจากทางธนาคารท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่า ตอ้งออกให้ ณ วนัท่ี 20 สิงหาคม 2556 หรือ หลงัจากนั้นเท่านั้น  
จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) โดยไม่ตอ้งระบุวนั 
และประเทศท่ีเดินทาง 

(สถำนฑูตไม่รับพจิำรณำบัญชีกระแสรำยวนัในทุกกรณ)ี 
Thank you for contacting VFS Italy Visa Application Centre. 
เน่ืองจากสถานทูตไดแ้จง้เพิ่มเติมเก่ียวกบัเอกสารดา้นการเงินของผูส้มคัรวีซ่าทุกประเภทโดย ผูส้มคัรทุกคนท่ีตอ้งการ
ยื่นค าร้องขอวีซ่าฯตอ้งแสดงหลกัฐานทางการเงิน 2 ประเภทคู่กนัคือ หนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร ( 
Bank Certificate ) ซ่ึงมีอายุไม่เกิน 15 วนันับจากวนัยื่นค าร้องวีซ่า พร้อมกบัส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากท่ีแสดงยอดเงิน
ล่าสุดไม่เกิน 7 วนันบัจากวนัยืน่ค  าร้องขอวซ่ีา 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 
- กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พร้อมทั้งใน 

หนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตอ้งระบุช่ือผูถู้กรับรองค่าใชจ่้าย ดว้ย 
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แบบฟอร์มกำรส ำรองที่น่ัง  
10 วนัล่องเรือส ำรำญทะเลเอเจีย้น & แอนเดรียติก (MSC MUSICA) 
เวนิส – บรินดซ่ีิ (อติำล)ี – คำทำโคลอน – ซำนโตริน่ี – เอเธนส์ – คอร์ฟู (กรีซ)  

กอเตอร์ (มอนเตเนโกร) – เวนิส ...... บิน TK 
รำคำทัวร์ 89,900 บำท     29 เม.ย.- 8 พ.ค. 2017 
รำคำทัวร์ 92,900 บำท     8-17 เม.ย. 2017 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ ห้องพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการยืน่ 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
(หลงัวนัท่ี 14 พ.ย. 2556) 
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หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัวา่ เป็นการท าวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้ 

(****รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้ำด้วยนะคะ เน่ืองจำกต้องกรอกข้อมูลในกำรย่ืนวซ่ีำ****) 
 
 

ช่ือผู้ส ำรองทีน่ั่ง............................................................... เอเย่นต์........................................................................ 
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อเีมล์............................................................ 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

 

*** เอเย่นต์กรุณำส่งแฟกซ์ส ำรองทีน่ั่ง และ หน้ำพำสปอร์ต มำทีแ่ฟกซ์ 02 635 1421 *** 
ติดต่อเจ้ำหน้ำที ่: จิ๊บ, หนุก, จูน, มิน้, แต้ว, มอส, ออย, อำม   โทร 02 635 1415 


