ว ันทีห
่ นึง่
15.00 น.

18.05 น.

22.10 น.

ว ันทีส
่ อง

02.45 น.

06.40 น.

ท่า อากาศยานนานาชาติสุ วรรณภู ม ิ กรุง เทพฯ ประเทศไทย - ท่า อากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมือ งอาบู ดาบี
ประเทศสหร ัฐอาหร ับเอมิเรตส์
(-/-/-)
้ 4 ประตู
ขอเชิญทุกท่านพร ้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู ้โดยสารขาออก ชัน
ทางเข ้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Etihad Airways โดยมีเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯ คอยให ้การต ้อนรับ อานวยความ
สะดวกตลอดขัน
้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน ้าทัวร์ให ้คาแนะนาเพือ
่ เตรียมความพร ้อมก่อนออกเดินทาง
นาท่ านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอ าบู ดาบี เมือ งอาบู ดาบี ประเทศสหร ฐ
ั อาหร ับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน
Etihad Airways เทีย
่ วบินที่ EY405
** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัว่ โมง 55 นาที บริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่ บนเครือ
่ งบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหร ัฐอาหร ับเอมิเรตส์

ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหร ัฐอาหร ับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติมล
ิ าโน
ม ัลเปนซา เมือ งมิล าน ประเทศอิตาลี - เมืองมิลาน - มหาวิห ารแห่ง เมือ งมิล าน - แกลเลอรี่ วิค เตอร์ เอ็ มมานูเอล อนุสาวรีย ์ ของกษต
ั ริยว์ ค
ิ เตอร์ เอ็ มมานูเอลที่ 2 - อนุสาวรียล
์ โิ อนาร์โด ดาร์วน
ิ ซี่ - โรงละครปิ อ ัซซ่า เดลลา สกาลา ประตูช ัยแห่งเมืองมิลาน - ปราสาทสฟอร์เซสโก้ - เมืองเจนวั - อนุสาวรียค
์ ริสโตเฟอร์ โคล ัมบ ัส - จ ัตุร ัสเปี ยซซ่า เฟอร์
รารี่ - ท่าเทียบเรืออ่าวเจน ัว - พระราชว ังซานจิออร์จโิ อ - มหาวิหารแห่งเมืองเจน ัว
(-/-/-)
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมล
ิ าโน ม ัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน Etihad Airways
เทีย
่ วบินที่ EY081
** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัว่ โมง 50 นาที บริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่ บนเครือ
่ งบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมล
ิ าโน ม ัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี
นาท่านผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิน
่ ช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่ โมง **
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) หรือ มิลาโน (Milano) ประเทศอิตาลี เป็ นเมืองหลักของแคว ้นลอมบาร์เดียและเป็ นเมือง
่ เมือ งมิลานมาจากภาษาเคลต์ คาว่า "Midสาคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตัง้ อยู่บริเวณทีร่ าบลอมบาร์ดี (Lombardy) ชือ
lan" ซึ่ง หมายถึง อยู่ ก ลางที่ราบ เมือ งมิลานมีช ื่อ เสียงในด ้านแฟชั่นและศิลปะ ซึง่ มิล านถูก จัด ให ้เป็ นเมือ งแฟชั่น ในลัก ษณะ
เดียวกับนิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และโรม

นาท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) เป็ นมหาวิหารทีม
่ ส
ี ถาปั ตยกรรมแบบโกธิคที่
ยิง่ ใหญ่ด ้วยความสูง 157 เมตร และกว ้างถึง 92 เมตร ตัง้ อยู่ทจ
ี่ ัตุรัสกลางเมืองมิลานเปรียบเหมือนเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองมิลาน
เป็ นมหาวิหารทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ เป็ นอันดับสองในประเทศอิตาลีรองจากมหาวิหารเซนต์ ปี เตอร์ส บาซิลก
ิ า ทีต
่ งั ้ อยู่ทน
ี่ ครรัฐวาติกันเท่านัน
้
นาท่านเดินทางสู่ แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) เป็ นศูนย์การค ้าทีส
่ วยงาม หรูหราและ
เก่ า แก่ ที่ สุ ด ขอ งเมื อ งมิ ล าน ผ่ า น ชม อนุ สาวรีย ์ ขอ งก ษ ัต ริย ์ว ิค เตอ ร์ เอ็ มมานู เ อลที่ 2 (Vittorio Emanuele II
่ ดังในยุคเรเนซองส์อก
Monument) ผู ้ริเริม
่ การรวมชาติหัวเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข
์ องศิลปิ นชือ
ี 1 ท่าน คือ อนุสาวรีย ์
ลิโอนาร์โด ดาร์วน
ิ ซี่ (Leonado Davinci Monument) หันหน ้าไปทางโรงละครที่อยู่ใ นบริเวณด ้านหน ้าของ ผ่านชม โรง
ั แห่งเมืองมิ
ละครปิ อ ัซซ่า เดลลา สกาลา (Piazza Della Scala) หรือ โรงละครสกาล่าเก่าแก่ของเมือง ผ่านชม ประตูชย
ลาน (Porta Sempione) ตัง้ ตระหง่านอยู่กลางสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในเมืองมิลานแห่งนี้ ก่อตัง้ ขึน
้ เมือ
่ ปี ค.ศ. 1888 มีเนื้อที่
โดยรวมทัง้ หมด 240 ไร่ และตัง้ อยู่ในบริเวณศูนย์กลางทางประวัตศ
ิ าสตร์ของเมืองภายในเขตการปกครองที่ 1 อยู่ตด
ิ กับสวนของ
ผ่า นชม ปราสาทสฟอร์เ ซสโก้ (Castello Sforzesco) เป็ นปราสาทเก่ า แก่ ห ลายร ้อยปี อั น เป็ นแหล่ ง รวมแกลลอรี่แ ละ
ื่ เสียงของเมืองมิลาน อดีตเคยเป็ นป้ อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ (Visconti) ต่อมาเป็ นที่พานักของผู ้นา
พิพธ
ิ ภัณฑ์ทม
ี่ ีชอ
เผด็จการในช่วงศตวรรษที่ 15 คือตระกูลสฟอร์ซา (Sforza)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเจน ัว (Genoa) (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) หรือ ในภาษาอิตาลีเ รียกว่า เจโนวา เป็ น
ส่วนหนึง่ ของริเ วียร่าของประเทศอิตาลี ตัง้ อยู่บริเ วณชายฝั่ ง ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ของประเทศอิตาลี เป็ นเมืองท่าทางทะเลที่ม ี
ความสาคัญ มาตัง้ แต่ยุคโบราณ โดยเมืองนี้เป็ นเมือ งหลวงของจัง หวัดเจนัวในแคว ้นลิกูเรีย โดยในอดีตนั้นก็เรียกกันว่า Superba
ซึง่ มาจากความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของเมืองเเห่งนี้เเละเมืองเเห่งนี้ยังมีสว่ นสาคัญในการผลักดันให ้เกิดบุคคลระดับโลกอย่าง คริส
โตเฟอร์ โคลัมบัส นาท่าน ผ่านชม อนุสาวรียค
์ ริสโตเฟอร์ โคล ัมบ ัส (Christopher Columbus Statue) ซึง่ เป็ นนักเดินเรือ
ระดับโลกทีส
่ ามารถค ้นพบทวีปอเมริกาได ้สาเร็จ โดยความสามารถทางการเดินเรือทัง้ หมดของเขานัน
้ ก็มาจากเมืองเจนัว
นาท่าน ผ่านชม จ ัตุร ัสเปี ยซซ่า เฟอร์รารี่ (Piazza De Ferrari) เป็ นที่ตัง้ ของน้ าพุกลางเมือ ง ถือ เป็ นจัตุรัสที่สวยที่สุดใน
อิตาลี ซึง่ เคยเป็ นสถานทีท
่ โี่ คลัมบัสเคยอาศัยอยู่เมือ
่ ครัง้ เป็ นเด็ก รายล ้อมด ้วยบ ้านเรือนแบบคลาสสิคโรมันย ้อนยุค มีโบสถ์เก่าแก่
สวนสวยประดับอยู่ทั่วเมือง ผ่านชม อาคารสวยงามต่างๆ โบสถ์ประจาเมืองหรือ ดูโอโม่ที่สร ้างขึน
้ แบบโรมาเนสก์และโกธิค ผ่าน
ชม ท่าเทียบเรืออ่าวเจนวั (Genoa Port) มีเ รือ ใบจอดอยู่ม ากมายประกอบกับอาคารโดยรอบสวยสดงดงาม ประภาคารสูง
ตระหง่าน ผ่านชม พระราชว ังซานจิออร์จโิ อ (Palazzo San Giorgio) หรือพระราชวังเซนต์จอร์จ สร ้างขึน
้ ในปี ค.ศ. 1260 มี
ความโดดเด่นของภาพวาดทีม
่ องแล ้วคล ้ายภาพนูนต่าและ มหาวิหารแห่งเมืองเจน ัว (Duomo di Cathedral)
** อิสระอาหารกลางว ัน และ คา
่ เพือ
่ สะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย
่ ว โดยมีห ัวหน้าท ัวร์ให้คาแนะนา **
่
 นาคณะเข้าสูทพ
ี่ ัก Hotel Best Western Premier CHC Airport, Genoa หรือเทียบเท่า

ว ันทีส
่ าม

เช้า

เมืองเจน ัว - เมืองลา สเปเซีย - นาท่านเปลีย
่ นการเดินทางต่อโดยรถไฟสู่ เมืองซิง เคว เทอร์เร่ - หมูบ
่ า้ นมอนเตรอสโซ
- หมูบ
่ า้ นเวอร์นาสซา - หมูบ
่ า้ นคอร์นเี ลีย - หมูบ
่ า้ นมานาโรลา - หมูบ
่ า้ นริโอมาจจอเร - เมืองปิ ซ่า - จ ัตุร ัสเปี ยซซา เดล
ดูโอโม - หอพิธเี จิมนา้ มนต์ - มหาวิหารแห่งเมืองปิ ซ่า - หอเอนแห่งเมืองปิ ซ่า
(B/-/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลา สเปเซีย (La Spezia) (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที) เมืองในเขตลิกูเรีย ตอนเหนือ
ของประเทศอิตาลี อยู่ระหว่างเมืองเจนัวและเมืองปิ ซา่ บริเวณอ่าวลิกูเรีย หนึง่ ในอ่าวทีม
่ ค
ี วามสาคัญทางด ้านการค ้าและการทหาร
นาท่านเปลีย
่ นการเดินทางต่อโดยรถไฟสู่ เมืองซิงเคว เทอร์เร่ (Cinque Terre by Train) (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 30
นาที) หมู่บ ้านเล็กๆ ทีต
่ ัง้ อยู่บริเ วณริมชายฝั่ ง ริเวียร่าของประเทศอิตาลี (Riviera of Italy) ซิง เคว เทอร์เร่ มีความหมายว่า
ดินแดนสีสันทัง้ ห ้า (The Five Land) หรือ ดินแดนแห่ง ความงดงาม ตัง้ อยู่บนหน ้าผาสูง ชันเหนือ ทะเลเมดิเ ตอร์เ รเนียนบริเ วณ
่ นตัวเองอยู่ห่างไกลจากสายตาของคนภายนอก แผ่นดินที่ยากจะเข ้าถึงได ้
ชายฝั่ งแคว ้นลิกูเ รีย ประกอบไปด ้วย 5 หมู่บ ้าน ที่ซอ
โดยง่าย โดยทัง้ 5 หมู่บ ้านนี้มห
ี ุบเขาล ้อมรอบ มีแม่น้าเป็ นฉากด ้านหน ้า ทาให ้สถานที่แห่งนี้มค
ี วามสวยงามตามธรรมชาติราวกับ
ภาพวาดของจิตรกรเอก ประกอบกับเป็ นส่วนหนึง่ ของอุทยานแห่งชาติและ ได้ร ับการขึน
้ ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือ
่ ปี ค.ศ. 1997 ซึง่ หมู่บ ้านทัง้ ห ้านี้ยังคงสภาพดัง้ เดิมมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 11 ได ้แก่
1. หมู่บา
้ นมอนเตรอสโซ (Monterosso Al Mare) เป็ นหมู่บ ้านที่ใหญ่และขึน
้ ชื่อที่สุด เนื่อ งจากเป็ นเพียงหมู่บ ้านเดียวที่ม ี
ชายหาดให ้นัก ท่อ งเที่ยวลงไปนั่ง เล่นพั ก ผ่อ นได ้จริง และแน่นอนว่าจะคึก คัก มากในช่วงหน ้าร ้อน มอนเตรอสโซแบ่ง หมู่บ ้าน
ออกเป็ น 2 ด ้าน ด ้านทิศเหนือเป็ นส่วนของบ ้านตากอากาศ ร ้านรวงต่างๆ ส่วนทิศใต ้เป็ นทีต
่ งั ้ ของหมู่บ ้าน หากได ้มาทีห
่ มู่บ ้านนี้ควร
จะแวะไปชมวิหารนักบุญจอห์นเดอะแบ็พทิสต์ (Chiesa di San Giovanni Battista) สร ้างขึน
้ ในช่วงศตวรรษที่ 13-14 เป็ นโบสถ์
เล็กๆ มีลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบบาโรก ทาจากหินอ่อนสลับสีขาวดา เป็ นลายขวางพาดตัววิหารทัง้ ด ้านนอกและด ้านในสวยงาม
2. หมู่บา
้ นเวอร์น าสซา (Vernazza) เป็ นหมู่บ ้านที่ก่อ ตัง้ ขึน
้ มาพร ้อมๆ กับ มอนเตรอสโซ เป็ นหมู่บ ้านที่ค งเหลือ ความเป็ น
หมู่บ ้านชาวประมงสูงสุดในบรรดาทัง้ 5 หมู่บ ้าน เป็ นที่ตงั ้ ของปราสาทโดเรีย (Doria Castle) ซึง่ ถูก สร ้างขึน
้ เพื่อไว ้สังเกตการณ์
เหล่าโจรสลั ดที่จะเข ้ามาโจมตีหมู่ บ ้าน ว่ ากันว่ าที่นี่ เป็ นจุ ดชมวิวที่สวยที่สุด และถ ้าเดินออกไปทางอ่ าว มองย ้อนกลับ เข ้ามา
ทางด ้านซ ้ายจะได ้เห็นโบสถ์ซานต ้ามาร์เกห์รต
ิ ้า (La Chiesa di Santa Margherita d’Antiochia) ซึง่ เป็ นหอคอยสีเหลืองรับกับวิว
ของภูเขาด ้านหลังทีเ่ ป็ นไร่องุ่นสาหรับทาไวน์ พร ้อมกับวิวของหมู่บ ้านตรงกลาง และเรือประมงทีจ
่ อดอยู่ในอ่าวเป็ นภาพทีเ่ รียกได ้
ว่าดังทีส
่ ด
ุ ของซิงเคว เทอร์เร่
** อิสระอาหารกลางว ัน เพือ
่ สะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย
่ ว โดยมีห ัวหน้าท ัวร์ให้คาแนะนา **

คา
่

3. หมูบ
่ า้ นคอร์นเี ลีย (Corniglia) เป็ นหมู่บ ้านทีแ
่ ตกต่างจากทีอ
่ น
ื่ ๆ ทีน
่ ี่เคยเป็ นส่วนหนึง่ ของเวอร์นาสซา เป็ นหมู่บ ้านริมผาทีถ
่ ูก
่
ล ้อมรอบด ้วยไร่อ งุ่น ที่นี่ค่อ นข ้างเงียบสงบ ผู ้คนเป็ นมิตร และรู ้จักกันแทบทัง้ หมู่บ ้าน โดยมีของขึน
้ ชือคือเจลาโต หรือไอศกรีม ที่
ทาจากน้าผึง้ ธรรมชาติ หรือทีค
่ นทีน
่ ี่เรียกกันว่า Miele di Corniglia ส่วนวิวของทีน
่ ี่จะสวยทีส
่ ด
ุ หากล่องเรือออกไปกลางทะเลแล ้ว
ถ่ายรูปกลับเข ้ามา
4. หมู่บา
้ นมานาโรลา (Manarola) เป็ นหมู่บ ้านที่เหมาะที่สุด หากจะดูสถาปั ตยกรรมในแบบซิง เคว เทอร์เ ร่หมู่บ ้านนี้อ ยู่กัน
ี ันร ้อนแรงจัดจ ้านทีส
หนาแน่น มีสส
่ ด
ุ ในบรรดา 5 หมู่บ ้าน ร ้านอาหาร และโรงแรมเล็กๆ ค่อ นข ้างมาก สาหรับหมู่บ ้านนี้แนะนาว่าให ้
ิ ัคเชตราต ้า (Sciacchetrà) มาลองดืม
่ มาตัง้ แต่สมัยโบราณ
ลองหาไวน์ท ้องถิน
่ อย่างไวน์ซอ
่ เพราะเป็ นไวน์ทข
ี่ น
ึ้ ชือ
5. หมู่บา้ นริโอมาจจอเร (Riomaggiore) ซึง่ ถือเป็ นหมู่บ ้านหน ้าด่านหากเดินทางมาจากเมือ งฟลอร์เรนซ์ อยู่ทางใต ้สุด เป็ น
ชุมชนทีค
่ ่อนข ้างเงียบสงบ จนแทบจะเรียกได ้ว่าเป็ นหมู่บ ้านทางผ่านเสียมากกว่า ซึง่ เป็ นข ้อดีสาหรับนักท่องเทีย
่ วทีช
่ อบความสงบ
และต ้องการมาพักผ่อนอย่างแท ้จริง
** การเดิน ทางเทีย
่ วชม ท งั้ 5 หมู่บา
้ น ในเมืองซิง เคว เทอร์เร่ ขึน
้ อยู่ก ับเวลา อาจมีการเปลีย
่ นแปลงได้ตามความ
เหมาะสม หากไม่ได้ชมหมูบ
่ า้ นใด หมูบ
่ า้ นหนึง่ ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนค่าใช้จา
่ ยไม่วา
่ ส่วนใด ส่วนหนึง
่
ให้ก ับท่านได้ทุกกรณี เนือ
่ งจากเป็นการชาระล่วงหน้าก บ
ั ผูแ
้ ทนเรียบร้อยแล้วท งหมด
ั้
ใช้เวลาในการเดิน ทางจาก
หมูบ
่ า้ นหนึง่ ไปอีกหมูบ
่ า้ นหนึง่ ประมาณ 15-20 นาที ต่อหมูบ
่ า้ น **
** อิสระอาหารกลางว ัน เพือ
่ สะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย
่ ว โดยมีห ัวหน้าท ัวร์ให้คาแนะนา **
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่า (Pisa) (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองแห่งศิลปะทีส
่ าคัญของอิตาลี เป็ นเมืองเล็กๆอยู่ใน
แคว ้นตอสคานา ฝั่ งแม่น้าอาร์โน อยู่ทางตะวันตกของเมืองฟลอเรนซ์ (ฟี เรนเซ) และทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเซียนา ด ้าน
ตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แม ้ว่าจะเป็ นเมืองเล็กๆ แต่ก็เ ป็ นเมือ งทีม
่ ช
ี ื่อเสียงและเป็ นทีร่ ู ้จักของนักท่อ งเทีย
่ ว
ื่ เสียงไปทั่วโลก
เพราะเป็ นทีต
่ งั ้ ของสถาปั ตยกรรมอันสวยงามทีม
่ ช
ี อ
นาท่านเดินทางสู่ จ ัตุร ัสเปี ยซซา เดล ดูโอโม (Piazza Dei Miracoli) หรือ จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli)
ทีป
่ ระกอบด ้วยกลุ่มอาคารสถาปั ตยกรรมแบบโรมาเนสก์ ได้ร ับการขึน
้ ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ
หรือ ยูเนสโก เมือ
่ ปี ค.ศ. 1987 โดยเริม
่ จาก ถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึก กับ หอพิธเี จิมนา้ มนต์ (Baptistry of St. John) ทีใ่ หญ่
ทีส
่ ด
ุ ในอิตาลี ถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองปิ ซ่า (Duomo di Pisa) อันยิง่ ใหญ่งดงามและ ถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึก
่ สัญลักษณ์แห่งเมืองปิ ซา่ 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุค
กับ หอเอนแห่งเมืองปิ ซ่า (Leaning Tower of Pisa) อันเลือ
่ งชือ
้ 3
กลาง เริม
่ สร ้างเมือ
่ ปี ค.ศ. 1173 ใช ้เวลาสร ้างประมาณ 177 ปี แต่ระหว่างการก่อสร ้างต ้องหยุดชะงักลงไปเมือ
่ สร ้างไปได ้ถึงชัน
ก็เ กิด การยุ บตั วของฐานขึน
้ มา และต่อ มาก็ ม ีก ารสร ้างหอต่ อ เติม ขึ้นอีก จนแล ้วเสร็จ โดยที่หอเอนปิ ซ่า นี้ กาลิเ ลโอ บิดาแห่ ง
้ น้าหนักไม่เท่ากัน ถ ้า
วิทยาศาสตร์ ซึง่ เป็ นชาวอิตาเลีย
่ นได ้ใช ้เป็ นสถานทีท
่ ดลองทฤษฎีแรงโน ้มถ่วงของโลกทีว่ ่า สิง่ ของสองชิน
้ จากทีส
ปล่อยสิง่ ของทัง้ สองชิน
่ งู พร ้อมกัน ก็จะตกถึงพืน
้ พร ้อมกัน ** ย ังไม่รวมค่าบ ัตรเข้าชมภายในมหาวิหาร และ ทาวเวอร์
(หอเอนแห่ง เมืองปิ ซ่ า) ค่าบ ัตรเข้าชม เริม
่ ต้น ท่านละ ประมาณ 20 ยูโร (EUR) หรือ ค านวน เป็นเงิน ไทย ท่านละ
ประมาณ 700 บาท (THB) ขึน
้ อยูก
่ ับประเภทของบ ัตร โดยทงนี
ั้ ้ คณะท ัวร์จาเป็นต้องดาเนินไปตามระบุทงหมด
ั้
**
บริการอาหารคา
่ ณ ภ ัตตาคาร (อาหารจีน)
่ พ
 นาคณะเข้าสูท
ี่ ัก Tuscany Inn Hotel, Genoa หรือเทียบเท่า

ว ันทีส
่ ี่

เช้า

เมืองปิ ซ่า - เมืองฟลอเรนซ์ - มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิ โอเร - จ ัตุร ัสเดลลาซิญญอเรีย - นา
้ พุ อนุสาวรียเ์ ทพเจ้า
ิ
่
เนปจูน - อนุสาวรียว์ รี บุรุษเปอร์ซอุสถือห ัวเมดูซา - อนุสาวรียเ์ ดวิด - สะพานเวคคิโอ - เมืองเลคซิโอ - เลคซิโอ เดอะ
มอลล์ เอาท์เล็ท - เมืองโรม
(B/-/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที) ประเทศอิตาลี เมืองทีไ่ ด ้รับขนาน
นามว่าเป็ นเมือ งศูน ย์ก ลางแห่ง ศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึง่ ล ้วนแล ้วแต่ม ีโ บราณสถานสาคัญ และมีท ิวทัศน์ ตามธรรมชาติที่
สวยงาม ได้ร ับการขึน
้ ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือ
่ ปี ค.ศ. 1982
นาท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึก กับ มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิ โอเร (Santa Maria Dell Fiore) ชมความยิง่ ใหญ่ของมหา
วิหารทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป โดดเด่นด ้วยสถาปั ตยกรรมทีใ่ ช ้หินอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได ้อย่างงดงาม
นาท่านเดินทางสู่ จ ัตุร ัสเดลลาซิญ ญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึง่ รายล ้อมไปด ้วยรูป ปั ้นอันวิจิตรสวยงาม อาทิเ ช่น
่ (Perseus with the
นา้ พุอนุสาวรียเ์ ทพเจ้าเนปจูน (Fountain of Neptune), อนุสาวรียว์ รี บุรุษเปอร์ซิอุสถือห ัวเมดูซา
ื่ เสียงของ ไมเคิล แองเจโล่
Head of Medusa), อนุสาวรียเ์ ดวิด (David Statue) ผลงานทีม
่ ช
ี อ
นาท่านเดินทางสู่ สะพานเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ทม
ี่ รี ้านขายทองและอัญมณีอยู่ทงั ้ สองข ้างสะพาน อิสระให ้ท่านชม
บรรยากาศและเลือกชมสินค ้า หรือ ของทีร่ ะลึกต่างๆมากมาย
่ !! บริการไอศกรีมพืน
้ เมือง ท่านละ 1 สกู๊ป หรือ 1 โคน ** ว ันและเวลาอาจเปลีย
พิเศษ !! แจกความสดชืน
่ นแปลงได้
ตามความเหมาะสม ขึน
้ อยูก
่ ับสถานการณ์เป็นสาค ัญ กรณีคณะไม่สามารถร ับประทานไอศกรีมได้ ไม่วา
่ กรณีใดก็ตาม
ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิไ์ ม่สามารถคืน ค่าใช้จา
่ ย ไม่วา
่ ส่วนใดส่วนหนึง
่ ให้ก ับท่านได้ทุก กรณี เนือ
่ งจากเป็ นการชาระ
ล่วงหน้าก ับผูแ
้ ทนเรียบร้อยแล้วทงหมด
ั้
ทงนี
ั้ ท
้ างบริษ ัทจะคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็นสาค ัญ **
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเลคซิโอ (Leccio) (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) ประเทศอิตาลี
้ สินค ้าแบรนด์เนมชัน
้ นา
นาท่านเดินทางสู่ เลคซิโอ เดอะ มอลล์ เอาท์เล็ท (Leccio The Mall Outlets) ให ้ท่านอิสระเลือกซือ
มากมายของประเทศอิตาลีใ นราคาย่อมเยา อาทิเ ช่น Armani, Balenciaga, Bottega Veneta, Burberry, Dior, Fendi, Gucci,
Tod’s, Valentino เป็ นต ้น
** อิสระอาหารกลางว ัน เพือ
่ สะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย
่ ว โดยมีห ัวหน้าท ัวร์ให้คาแนะนา **

คา
่

ว ันทีห
่ า้

เช้า

นาท่านเดินทางสู่ เมืองโรม (Rome) (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที) เป็ นเมือ งหลวงและเมืองที่ใหญ่ทส
ี่ ุดของ
แคว ้นลัตซีโ ย ประเทศอิตาลี ตัง้ อยู่ทางตอนกลางของประเทศ เมืองโรมยัง เป็ นที่ตงั ้ ของนครรัฐวาติกัน หรือ เมืองวาติกัน ซึง่ เป็ น
้ สุดยุคกลาง เมืองโรมได ้อยู่ภายใต ้การปกครอง
ดินแดนทีป
่ ระทับของพระสันตะปาปาแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกอีกด ้วย หลังสิน
ของพระสันตะปาปา เช่น สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 6 และสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 10 ผู ้ซึง่ สร ้างสรรค์ให ้เมือ ง
ิ ปวิทยาในประเทศอิตาลีเช่นเดียวกับ เมืองฟลอเรนซ์ ซึง่ ในยุคสมัยดังกล่าว ได ้มี
โรมกลายเป็ นหนึง่ ในศู นย์กลางของสมัยฟื้ นฟูศล
การก่อสร ้างมหาวิหารเซนต์ส ปี เตอร์ บาซิลก
ิ าแบบทีป
่ รากฏในปั จจุบัน และมีเกลันเจโล ได ้วาดภาพปูนเปี ยกประดับภายในโบสถ์
ื่ เสียงอย่างบรามันเต แบร์นน
น ้อยซิสทีน ศิลปิ นและสถาปนิกทีม
่ ช
ี อ
ิ ี และ ราฟาเอล ซึง่ พานักอยู่ในเมืองโรมเป็ นครัง้ คราว ได ้มีสว่ น
ิ ปวิทยาและแบบบารอกในเมืองโรมด ้วยเช่นกัน ทาให ้เมืองโรม เป็ นเมืองที่มค
ช่วยสรางสรรค์สถาปั ตยกรรมแบบสมัยฟื้ นฟูศล
ี วาม
น่าสนใจทางด ้านสถาปั ตยกรรมทีส
่ ด
ุ แห่งหนึง่
้ เมือง) พิเศษ !! เมนู พิซซ่า อิตาเลีย
บริการอาหารคา
่ ณ ภ ัตตาคาร (อาหารพืน
่ น
่
 นาคณะเข้าสูทพ
ี่ ัก Roma Domus Hotel, Rome หรือเทียบเท่า

เมือ งโรม - นครร ฐ
ั วาติก น
ั - มหาวิห ารเซนต์ ปี เตอร์ส บาซิล ก
ิ า - สนามกีฬ าโคลอสเซีย ม - กลุ่ม โรม น
ั ฟอร ม
ั จ ัตุร ัสเวเนเซีย - ระเบียงปาลาสโซ - อนุสาวรีย ์ ของกษต
ั ริยว์ ค
ิ เตอร์ เอ็ มมานูเอลที่ 2 - นา
้ พุเทรวี - วิหารแพนธีออน บ ันไดสเปน - จ ัตุ ร ัสนาโวน่ า - น า
้ พุจ ตุ มหานที - ท่าอากาศยานนานาชาติเลโอนาร์โดดาวิน ชี ฟิ อู มช
ิ ิโน เมือ งโรม
ประเทศอิตาลี - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหร ัฐอาหร ับเอมิเรตส์
(B/-/-)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
่ ะเลซึง่ น ้อยทีส
นาท่านเดินทางสู่ นครร ัฐวาติก ัน (Vatican) (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็ นนครรัฐทีไ่ ม่มท
ี างออกสูท
่ ด
ุ
ในโลกทัง้ ในแง่พื้นทีแ
่ ละประชากร ตัง้ อยู่ใ นเมืองโรม ประเทศอิตาลี เป็ นที่ประทับของพระสันตะปาปา ซึง่ เป็ นประมุขสูง สุดแห่ง
คริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก ศูนย์กลางคือมหาวิหารนักบุญเปโตร หรือ มหาวิหารเซนต์ ปี เตอร์ส บาซิลก
ิ า ซึง่ ออกแบบโดยมี
เกลันเจโล การปกครองของนครรัฐวาติกันเป็ นแบบอานาจเบ็ดเสร็จ คือ อานาจตกอยู่ทส
ี่ มเด็จพระสันตะปาปาเพียงผู ้เดียว จะหมด
้ พระชนม์ ได้ร ับการขึน
วาระก็ต่อ เมื่อสิน
้ ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือ
่ ปี ค.ศ.
1984
่ องมหาวิหารเอก
นาท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึก กับ มหาวิหารเซนต์ ปี เตอร์ส บาซิลก
ิ า (St. Peter’s Basilica) เป็ นหนึง่ ในสีข
ของเมืองโรมทีต
่ ัง้ อยู่ใน เขตการปกครองของนครรัฐวาติกัน เป็ นสิง่ ก่อสร ้างทีใ่ หญ่ทส
ี่ ุดในนครรัฐวาติกัน และเป็ นมหาวิหารทีใ่ หญ่
่ ว่าศักดิส
ิ ธิท
ทีส
่ ด
ุ ในโลก เป็ นสถานทีท
่ ไี่ ด ้ชือ
์ ท
์ ส
ี่ ด
ุ แห่งหนึง่ ของคริสตจักรโรมันคาทอลิกอีกด ้วย มหาวิหารเซนต์ ปี เตอร์ส บาซิลก
ิ า
(St. Peter’s Basilica) หรือ มีอ ีก ชื่อ ว่า มหาวิหาร นัก บุญ เปโตร (Basilica Sancti Petri) เดิม นั้นเป็ นโบสถ์ที่ถูก สร ้างขึน
้ ในสมัย

ิ ปวิทยาโบสถ์นน
คริสต์ศตวรรษที่ 4 เป็ นรูปแบบบาซิลก
ิ า จนมาถึงในยุคฟื้ นฟูศล
ั้ ได ้มีสภาพทรุดโทรมเป็ นอย่างมากแล ้วจึงได ้มีการ
่
ตัดสินใจสร ้างมหาวิหารขึน
้ มาใหม่ในรูปแบบเรเนซองซึง เป็ นโบสถ์ที่ใหม่และมีขนาดใหญ่กว่าเดิมมาก นอกจากนัน
้ แล ้วมหาวิหาร
่ องมหาวิหารเอกของเมืองโรมร่วมกับอีกสามวิหารอันได ้แก่ มหาวิหารซันตามา
เซนต์ ปี เตอร์ส บาซิลก
ิ า แห่งนี้นน
ั้ ยังเป็ นหนึง่ ในสีข
เรียมัจโจเร, มหานัก บุญ เปาโลนอกก าแพง และมหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน อีกด ้วย ** ย ังไม่รวม ค่าบ ัตรเข้าชมภายใน
มหาวิหารเซนต์ ปี เตอร์ส บาซิลก
ิ า ท่านละ ประมาณ 20 ยูโร (EUR) หรือคานวณเป็นเงินไทยประมาณ 700 บาท บาง
ิ ก ับมหาวิหารฯได้ แต่ทาง
กรณีมงี านสาค ัญ หรือ พิธก
ี ารสาค ัญต่างๆทางศาสนา อาจไม่สามารถเข้าชม หรือ เข้าใกล้ชด
ิ มากทีส
บริษ ัทจะพยายามนาท่านชมมหาวิหารให้ใกล้ชด
่ ุด เท่าทีจ
่ ะสามารถทาได้ **
นาท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึก กับ สนามกีฬาโคลอสเซียม (Colosseum) หนึ่งในสถานที่ท่อ งเทีย
่ วที่มช
ี ื่อเสียงมากทีส
่ ุดของ
เมืองโรมประเทศอิตาลี เป็ นสนามกีฬากลางแจ ้งโบราณขนาดใหญ่ยักษ์ ใจกลางเมือง ทีน
่ อกจากจะเคยเป็ นสนามประลองอันทรง
เกียรติทโี่ หดเหีย
้ มแล ้ว ย ังได้ร ับการค ัดเลือกจากองค์กร New 7 Wonders ให้เป็นหนึง่ ในเจ็ดสิง่ มห ัศจรรย์ข องโลกยุค
่ นแห่งจักวรรดิโรมัน และได ้สร ้างแล ้วเสร็ จ
ใหม่อก
ี ด้วย สนามกีฬาโบราณขนาดใหญ่แห่งนี้ถูกสร ้างขึน
้ ในสมัยจักรพรรดิเวสเปเซีย
ในสมัยจักรพรรดิไททัสในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1 หรือ ราวๆ ปี ค.ศ. 80 โดยมีลักษณะเป็ นอัฒจันทร์รูปวงกลมทีก
่ ่อ ด ้วยอิฐและหิน
ทรายทีม
่ ีเส ้นรอบวงประมาณ 527 เมตร สูง ประมาณ 57 เมตร และสามารถบรรจุคนได ้มากถึง ประมาณ 50,000 คน สาหรับการ
ออกแบบ Colosseum แห่ ง นี้นั้นจัดได ้ว่าได ้รับการออกแบบที่ช าญฉลาดมาก โดยได ้มีก ารออกแบบให ้ผู ้ชมได ้รู ้สึก ใกล ้ชิดกั บ
นักกีฬาด ้วยการออกแบบในส่วนของสนามกีฬาให ้เป็ นรูปครึง่ วงกลม นอกจากนัน
้ ยังมีการออกแบบทางระบายน้าทีด
่ เี พือ
่ ป้ องกันน้า
ขังในสนามหากเกิดฝนตกอันเป็ นต ้นแบบของการออกแบบสนามกีฬาอืน
่ ๆ ทั่วโลกในปั จจุบันอีกด ้วย
นาท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึก กับ กลุม
่ โรม ันฟอร ัม (Roman Forum) อดีตศูนย์ก ลางทางด ้านการเมือ ง ศาสนา และเศรษฐกิจ
ของอาณาจักรโรมัน ทีส
่ ะท ้อนให ้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมันในช่วง 2,000 ปี ทผ
ี่ ่านมา

น าท่ า น ผ่า นชม จ ต
ั ุรส
ั เวเนเซีย (Piazza Venezia) จั ตุ รั ส อั น ยิ่ง ใหญ่ ใ จกลางเมื อ งโรม ผ่ า นชม ระเบีย งปาลาสโซ
(Palazzo Terrace) สถานทีใ่ ช ้กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีใ นโอกาสต่างๆ เป็ นทีต
่ ัง้ ของ อนุสาวรีย ์ ของกษต
ั ริยว์ ค
ิ เตอร์
เอ็ มมานูเอลที่ 2 (Vittorio Emanuele II Monument) ซึง่ ได ้ชื่อ ว่าเป็ นพระบิดาของชา อิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน”
่ รุง โรม” จากนั้นชมร่องรอยของศูนย์ก ลางแห่งจัก รวรรดิโรมันอันศักดิส
ิ ธิ์
สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและทีม
่ าของ “ถนนทุกสายมุ่งสูก
์ ท
“โรมัน ฟอรั่ม ” ให ้ท่ านได ้ลงจากรถพร ้อมถ่ายภาพคู่ กับ “สนามกีฬ าโคลอสเซี ยม” 1 ใน 7 สิ่ง มหัศ จรรย์ ของโลก สนามกีฬ า

กลางแจ ้งขนาดใหญ่ทม
ี่ โี ครงสร ้างเกือบสมบูรณ์ตงั ้ อยู่ใจกลางกรุงโรม โดยนับเป็ นสิง่ ก่อสร ้างทีม
่ ข
ี นาดใหญ่ทส
ี่ ุดเท่าที่เคยมีการ
สร ้างขึน
้ มาในสมัยอาณาจักรโรมัน ระหว่างทาง ท่านจะสามารถชมความงดงามสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่ของกรุงโรม
นาท่าน ถ่ายรูปเป็ นทีร
่ ะลึก กับ น า
้ พุเทรวี (Trevi Fountain) เป็ นน้ าพุประติม ากรรมของเทพนิยายกรีกแบบบาร็ อ ค ทีใ่ หญ่
ทีส
่ ด
ุ ในเมืองโรม มีความสูง 25.9 เมตร (85 ฟุต) และกว ้าง 19.8 เมตร (65 ฟุต) มีตานานเล่าว่า หากหันหลังแล ้วโยนเหรียญลง
น้าพุเทรวี แล ้วอธิษฐานให ้ได ้กลับมาเมืองโรมอีกครัง้ ก็จะสมหวัง
นาท่าน เข้าชม วิหารแพนธีออน (Pantheon) หรือวิหารแห่งดวงตาวรรค์ ถูกสร ้างขึน
้ ตัง้ แต่ในสมัยก่อนทีจ
่ ะเริม
่ นับคริสต์ศักราช
ประมาณ 20 ปี ในยุคของจัก รพรรดิ Marcus Agrippa โดยได ้ปรากฎการแกะสลัก M. Agrippa ไว ้ที่บริเวณหน ้าบันของตัวอาคาร
ด ้วยการออกแบบและการก่อสร ้างทีย
่ อดเยี่ยมจึงทาให ้วิหารแห่งนี้นั้นนับเป็ นสิง่ ก่อสร ้างเดียวทีก
่ ่อ สร ้างมาตัง้ แต่สมัยยุคโรมันและ
่ ทีม
ยังคงสภาพสมบูรณ์ไว ้ได ้มากทีส
่ ด
ุ ทีม
่ เี หลืออยู่ Pantheon นัน
้ เป็ นชือ
่ ค
ี วามหมายมาจาก All of God หรือวิหารแห่งเทพ ซึง่ เป็ น
วิหารทีส
่ ร ้างขึน
้ เพือ
่ บูชาเทพ แต่อก
ี นัยหนึง่ นัน
้ แปลได ้ว่าเป็ นทีเ่ ก็บศพ ซึง่ สถานทีแ
่ ห่งนี้ก็ได ้เป็ นทีเ่ ก็บศพของบุคคลสาคัญเช่นกัน
จึงยัง ไม่แน่ชัดในวัตถุประสงค์ของการสร ้างวิหารแห่งนี้ขน
ึ้ มาเลยทีเดียว การออกแบบทีโ่ ดดเด่นของอาคารแห่งนี้นน
ั้ เริ่มมาตัง้ แต่
ภายนอกอาคารที่จะคุณจะสามารถมองเห็นเสาหินแกรนิตขนาดใหญ่ยักษ์วางเรียงทีด
่ ้านหน ้าอาคารเป็ นแนวยาว โดยเสาแต่ละต ้น
นัน
้ โดดเด่นด ้วยความทีเ่ ป็ นเสาหินก ้อนเดียวทัง้ เสาโดยไม่ได ้มีการตัดต่อเลย วิหารแห่งนี้มองภายนอกทีด
่ ูยงิ่ ใหญ่สวยงามแล ้วกลับ
เทียบไม่ได ้กับภายในแม ้แต่น ้อย เมือ
่ เข ้าไปบริเ วณภายในวิหารคุณจะได ้พบกับความกว ้างขวางใหญ่โ ต ภายในวิหารนัน
้ ได ้รับการ
ออกแบบให ้ไม่มเี สาตรงกลาง เอกลักษณ์ทโี่ ดดเด่นของการออกแบบของวิหารแห่งนี้คอ
ื Oculus ซึง่ เป็ นช่องวงกลมขนาดใหญ่ม ี
เส ้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 ฟุต ทีอ
่ ยู่บริเวณตรงกลางโดมโค ้งมนภายในตัวอาคาร ซึง่ เป็ นงานสถาปั ตยกรรมทีน
่ า่ ทึง่ อย่างหนึง่ ใน
่ มระหว่างพระเจ ้าและมนุษย์
วิหารแห่งนี้ โดยบ ้างก็ว่าเป็ นดวงตาสวรรค์ทเี่ ชือ
้ นาสุดหรู ไม่ว่าจะเป็ นสินค ้าแบรนด์เ นมชัน
้ นา
นาท่านเดินทางสู่ ย่านบ ันไดสเปน (Piazza di Spagna) เป็ นแหล่ง แฟชั่นชัน
ต่างๆมากมาย รวมถึงร ้านอาหาร ร ้านขนม ร ้านกาแฟ ร ้านไอศครีม ให ้ท่านได ้เลือกสรรค์ และยังเป็ นแหล่งนัดพบยอดนิยมทีส
่ ด
ุ ของ
ชาวอิตาเลีย
่ นอีกด ้วย

22.00 น.

ว ันทีห
่ ก
07.05 น.
08.50 น.

18.05 น.

นาท่านเดินทางสู่ จ ัตุร ัสนาโวน่า (Piazza Navona) เป็ นอีก หนึง่ จัตุรัสที่ได ้รับการขนานนามว่าเป็ นจัตุรัสทีม
่ ช
ี ื่อเสียงมากทีส
่ ุด
ี
ี
และสวยที่สุดแห่ง หนึ่ง ในเมือ งโรม เต็ม เปี่ ยมไปด ้วยความมีช วต
ิ ชีวา เป็ นที่ตัง้ ของสถ่าปั ตยกรรม ร ้านอาหาร อาคารเก่าแก่ สสัน
ิ ปะและโชว์ต่างๆให ้ได ้ชมกันมากมาย อดีตจัตุรัสนาโวน่า เคยเป็ นสนามกีฬาโรมันโบราณมาก่อ น ซึง่ เป็ น
สดใส ร ้านค ้าสไตล์ศล
สถานทีท
่ ี่ชาวโรมันในอดีตสามารถเดินทางมาเข ้าชมการต่อสู ้ทีจ
่ าลองมาจากการต่อสู ้ทางทะเล สาหรับ สถาปั ตยกรรมที่โดดเด่น
ทีส
่ ด
ุ และเป็ นเอกลักษณ์ของจัตุรัสแห่งนี้ก็คอ
ื นา้ พุจตุมหานที (Fountain of the Four Rivers) น้าพุทโี่ ดดเด่นใจกลางจัตุรัส
ประกอบไปด ้วยเสาโอเบลิกส์ตงั ้ อยูก
่ ลางน้าพุ ซึง่ เป็ นเสาแบบเดียวกับด ้านหน ้า Sant’Agnese โบสถ์สไตล์บาโรก โดยเสานี้นาเข ้า
จากประเทศอียป
ิ ต์ นอกจากเสาเด่นตระหง่านตรงกลางแล ้ว น้าพุยังประกอบไปด ้วยรูปปั ้นทีเ่ ป็ นตัวแทนของการแสดงถึงแม่น้าสาย
่ จตุมหานที
สาคัญของทัง้ 4 ทวีปได ้แก่ แม่น้าคงคา แม่น้าไนท์ แม่น้าดานูปและแม่น้าพลาต ้า อันเป็ นทีม
่ าของชือ
** อิสระอาหารกลางว ัน และ คา
่ เพือ
่ สะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย
่ ว โดยมีห ัวหน้าท ัวร์ให้คาแนะนา **
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเลโอนาร์โดดาวินชี ฟิ อูมช
ิ โิ น เมืองโรม ประเทศอิตาลี ท่านมีเวลาในการทาคืน
้ สินค ้าในร ้านค ้าปลอดภาษี หรือ ร ้านอาหาร
ภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซือ
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหร ัฐอาหร ับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน
Etihad Airways เทีย
่ วบินที่ EY084
** ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชัว่ โมง 50 นาที บริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่ บนเครือ
่ งบิน **
ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหร ัฐอาหร ับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
(-/-/-)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหร ัฐอาหร ับเอมิเรตส์ ** เพือ
่ เปลีย
่ นเครือ
่ ง **
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Etihad Airways เทีย
่ วบินที่
EY408
** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัว่ โมง 10 นาที บริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่ บนเครือ
่ งบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

อ ัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี )

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี )

06FEB EY405 BKK-AUH 18.05-22.10
07FEB EY081 AUH-MXP 02.45-06.40
10FEB EY084 FCO-AUH 22.00-07.05+1
11FEB EY408 AUH-BKK 08.50-18.05

36,999

36,999

25 ก.พ. - 01 มี.ค. 2563

25FEB EY405 BKK-AUH 18.05-22.10
26FEBEY081 AUH-MXP 02.45-06.40
29FEB EY084 FCO-AUH 22.00-07.05+1
01MAR EY408 AUH-BKK 08.50-18.05

34,999

04 - 09 มีนาคม 2563

04MAR EY405 BKK-AUH 18.05-22.10
05MAR EY081 AUH-MXP 02.45-06.40
08MAR EY084 FCO-AUH 22.00-07.05+1
09MAR EY408 AUH-BKK 08.50-18.05

11 - 16 มีนาคม 2563

18 - 23 มีนาคม 2563

กาหนดการเดินทาง

06 - 11 กุมภาพ ันธ์ 2563
(08 ก.พ. วันมาฆบูชา / 10 ก.พ. วันหยุดชดเชย)

10 - 15 เมษายน 2563
(13 14 15 เม.ย. วันสงกรานต์)

11 - 16 เมษายน 2563
(13 14 15 เม.ย. วันสงกรานต์)

30 เม.ย. - 05 พ.ค. 2563
(01 พ.ค. วันแรงงาน / 04 พ.ค. วันฉัตรมงคล)

พ ักเดีย
่ ว
เพิม
่

ราคา
ไม่รวม
ตว๋ ั

36,999

7,999

23,999

34,999

34,999

7,999

21,999

34,999

34,999

34,999

7,999

21,999

11MAR EY405 BKK-AUH 18.05-22.10
12MAR EY081 AUH-MXP 02.45-06.40
15MAR EY084 FCO-AUH 22.00-07.05+1
16MAR EY408 AUH-BKK 08.50-18.05

34,999

34,999

34,999

7,999

21,999

18MAR EY405 BKK-AUH 18.05-22.10
19MAR EY081 AUH-MXP 02.45-06.40
22MAR EY084 FCO-AUH 22.00-07.05+1
23MAR EY408 AUH-BKK 08.50-18.05

35,999

35,999

35,999

7,999

22,999

10APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
11APR EY081 AUH-MXP 02.20-06.50
14APR EY084 FCO-AUH 22.00-06.05+1
15APR EY408 AUH-BKK 08.45-18.25

49,999

49,999

49,999

9,999

36,999

11APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
12APR EY081 AUH-MXP 02.20-06.50
15APR EY084 FCO-AUH 22.00-06.05+1
16APR EY408 AUH-BKK 08.45-18.25

48,999

48,999

48,999

9,999

35,999

30APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
01MAY EY081 AUH-MXP 02.20-06.50

38,999

38,999

38,999

7,999

25,999

รายละเอียดเทีย
่ วบิน

เด็กไม่มเี ตียง

04MAY EY084 FCO-AUH 22.00-06.05+1
05MAY EY408 AUH-BKK 08.45-18.25
01MAY EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
02MAY EY081 AUH-MXP 02.20-06.50
(01 พ.ค. วันแรงงาน / 04 พ.ค. วันฉัตรมงคล / 06 05MAY EY084 FCO-AUH 22.00-06.05+1
พ.ค. วันวิสาขาบูชา)
06MAY EY408 AUH-BKK 08.45-18.25

38,999

38,999

38,999

7,999

25,999

06MAY EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
07MAY EY081 AUH-MXP 02.20-06.50
10MAY EY084 FCO-AUH 22.00-06.05+1
11MAY EY408 AUH-BKK 08.45-18.25

37,999

37,999

37,999

7,999

24,999

20 - 25 พฤษภาคม 2563

20MAY EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
21MAY EY081 AUH-MXP 02.20-06.50
24MAY EY084 FCO-AUH 22.00-06.05+1
25MAY EY408 AUH-BKK 08.45-18.25

36,999

36,999

36,999

7,999

23,999

28 พ.ค. - 02 มิ.ย. 2563

28MAY EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
29MAY EY081 AUH-MXP 02.20-06.50
01JUN EY084 FCO-AUH 22.00-06.05+1
02JUN EY408 AUH-BKK 08.45-18.25

36,999

36,999

36,999

7,999

23,999

03JUN EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
04JUN EY081 AUH-MXP 02.20-06.50
07JUN EY084 FCO-AUH 22.00-06.05+1
08JUN EY408 AUH-BKK 08.45-18.25

37,999

37,999

37,999

7,999

24,999

17JUN EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
18JUN EY081 AUH-MXP 02.20-06.50
21JUN EY084 FCO-AUH 22.00-06.05+1
22JUN EY408 AUH-BKK 08.45-18.25

36,999

36,999

36,999

7,999

23,999

01 - 06 พฤษภาคม 2563

06 - 11 พฤษภาคม 2563
(06 พ.ค. วันวิสาขาบูชา)

03 - 08 มิถุนายน 2563
(03 มิ.ย. วันเฉลิมฯพระราชิน)ี

17 - 22 มิถุนายน 2563

** อ ัตรานี้ ไม่รวม ค่าทิปคนข ับรถ ห ัวหน้าท ัวร์ และม ัคคุเทศก์ท้องถิน
่ (หากมี) **
** อ ัตรานี้ ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยืน
่ วีซ่าท่องเทีย
่ ว ประเทศอิตาลี ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท
สาหร ับการยืน
่ วีซ่าแบบหมูค
่ ณะ จาเป็นต้องนาส่งหน ังสือเดินทางเข้าสถานทูต เพือ
่ ใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย 15-20 ว ันทาการ (บาง
กรณีอาจไม่รวมว ันเสาร์ - อาทิตย์ ทงนี
ั้ ข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับจานวนของผูส
้ ม ัครในแต่ละช่วง) ในช่วงเวลาด ังกล่าว ท่านจะไม่สามารถขออนุญาตใช้
หน ังสือเดินทางเพือ
่ เดินทางได้ ไม่วา
่ กรณีใดก็ตาม (ดึงเล่มออกมาใช้ระหว่างกระบวนการพิจารณา) หากจาเป็น สถานทูตอาจจะปฏิเสธ
ผลการสม ัครของท่าน และ ส่งหน ังสือเดินทางคืนท่านภายใน 3-5 ว ันทาการ เป็นอย่างน้อย ในลาด ับต่อไป จากนนระยะเวลาคงเหลื
ั้
อก่อน
ว ันเดินทางไม่เพียงพอสาหร ับยืน
่ วีซ่าครงใหม่
ั้
การยกเลิก และ คืนเงิน จะเป็นไปตามเงือ
่ นไข ทุกกรณี และ หากท่านให้ทางบริษ ัท
ดาเนินการขอวีซ่าให้ รวมไปถึง กรณีทท
ี่ า
่ นขอเอกสารจากทางบริษ ัทไปเพือ
่ ดาเนินการขอวีซ่าด้วยตนเอง และท่านได้ร ับวีซ่าเรียบร้อย
ท่านจะไม่สามารถยกเลิกท ัวร์ได้ทุกกรณี ไม่วา
่ ระยะเวลาคงเหลือ จะมากกว่า 45 หรือ 55 ว ัน ก็ตาม **
** อ ัตราค่าบริการ สาหร ับเด็กอายุไม่ถ ึง 2 ขวบ ณ ว ันเดินทางกล ับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท **
** หากท่านทีต
่ อ
้ งออกบ ัตรโดยสารภายในประเทศ (ตว๋ ั เครือ
่ งบิน , รถท ัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท
่ ก
ุ ครงก่
ั้ อนทาการออก
บ ัตรโดยสารเนือ
่ งจากสายการบินอาจมีการปร ับเปลีย
่ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
** อ ัตราค่าบริการนี้ จาเป็นต้องมีผเู ้ ดินทาง จานวน 25 ท่าน ขึนไป
้
ในแต่ละคณะ กรณีทม
ี่ ผ
ี เู ้ ดินทางไม่ถงึ ตามจานวนทีก
่ าหนด ทางบริษ ัท
ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเลือ
่ นการเดินทาง หรือเปลีย
่ นแปลงอ ัตราค่าบริการ (ปร ับราคาเพิม
่ ขึน
้ เพือ
่ ให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความ
ต้องการ) **
้ ใดมือ
้
** กรณีผเู ้ ดินทางเป็นอิสลาม หรือ ไม่สามารถร ับประทานอาหารได้ตามโปรแกรมกาหนด ไม่วา
่ เหตุผลใดเหตุผลหนึง่ และ ไม่วา
่ มือ
้ อาหาร เนือ
หนึง่ ทางบริษ ัทขอให้ทา
่ นผูเ้ ดินทางกรุณาเตรียมอาหารส่วนต ัวของท่านมาเพิม
่ เติมขณะมือ
่ งจากร้านอาหารแต่ละร้านจะมี
ข้อจาก ัดเรือ
่ งของว ัตถุดบ
ิ โดยส่วนมาก ร้านอาหารจะจ ัดให้เป็นไข่ดาว หรือ ไข่เจียว ผ ัดผ ัก ข้าวผ ัด และ บะหมีก
่ งส
ึ่ าเร็จรูป เท่านน
ั้ กรณีท ี่
ท่านมีความประสงค์ทีจ
่ ะสง่ ั เมนูนอกเหนือข้างต้น ผูเ้ ดินทางจะต้องชาระค่าใช้จา
่ ยเพิม
่ เติมในส่วนนีด
้ ว้ ยตนเอง **
** ร้านค้า เอาท์เล็ท ศูนย์การค้า ในทวีปยุโรปส่วนใหญ่ จะปิ ดทาการในว ันอาทิตย์ หากมีโปรแกรมทีส
่ ถานทีด
่ ังกล่าวตรงก ับว ันอาทิตย์
ทางบริษ ัทอาจจาเป็นต้องปร ับเปลีย
่ นโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม และหากไม่สามารถปร ับเปลีย
่ นได้ ไม่วา
่ กรณีใดก็ตาม ทางบริษ ัทขอ
่
สงวนสิทธิไ์ ม่สามารถคืนค่าใช้จา
่ ย หรือ ชดเชยสิงใดเป
็ นการทดแทนได้ทก
ุ กรณี เนือ
่ งจากเงือ
่ นไขของบ ัตรโดยสาร และ ช่วงว ันเดินทาง
ทีจ
่ ะต้องเป็นไปตามกาหนดการเท่านน
ั้ **

** การเดินทางท่องเทีย
่ วในทวีปยุโรปส่วนใหญ่ จาเป็นจะต้องเดินเท้าเพือ
่ เข้าถึงสถานทีบ
่ างจุด และ อาจเป็นระยะทางทีค
่ อ
่ นข้างไกลจาก
จุดทีร่ ถสามารถจอดได้ ขอให้ทก
ุ ท่านเตรียมร่างกาย และ อุปกรณ์ เช่น รองเท้าทีส
่ ามารถเดินได้สะดวกส่วนบุคคล ให้พร้อมสาหร ับการ
เดินทาง เพือ
่ ประโยชน์สง
ู สุดของผูเ้ ดินทางเอง รวมถึงผูเ้ ดินทางสูงอายุ และ ผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้รถเข็น ท่านจาเป็นจะต้องมีผรู ้ ว
่ มเดินทางด้วย
เพือ
่ คอยดูแลเป็นพิเศษเอง และสถานทีบ
่ างจุด ท่านอาจไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา
่ กรณีใดก็ตาม ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่สามารถคืน
ค่าใช้จา
่ ย หรือ ชดเชยสิง่ ใดเป็นการทดแทนได้ทก
ุ กรณี **

** ทางบริษ ัทขอความกรุณาให้ทา
่ นศึกษารายละเอียด ทงหมดก่
ั้
อนทาการจอง โดยละเอียดทุกข้อ **
อ ัตราค่าบริการนีร้ วม
้ ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลือ
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ
่ งบินไป-กลับ พร ้อมคณะ ชัน
่ น เปลีย
่ นวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได ้
 ค่าภาษีน้ามัน ภาษีสนามบินทุกแห่งทีม
่ ี
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต ้ท ้องเครือ
่ งบิน โดยสายการบิน Etihad Airways อนุญาตให ้โหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต ้ท ้องเครือ
่ งบิน
้ โดยมีน้าหนักรวมกันไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละชิน
้ ควรหนักไม่เกิน 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ชิน
้ 7 ก.ก. 1 ชิน
้ รวม 30 ก.ก.)
ได ้ ท่านละ 2 ชิน
 ค่ารถโค ้ชปรับอากาศตลอดเส ้นทาง ตามรายการทีร่ ะบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 ค่าโรงแรมทีพ
่ ักระดับมาตราฐานตามทีร่ ายการระบุ (พักห ้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห ้อง กรณีทโี่ รงแรมมีห ้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงี าน
เทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอืน
่ ๆ ที่ทาให ้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเ ต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลีย
่ นโรงแรมที่พัก ไปเป็ น
เมืองใกล ้เคียงแทนโดยอ ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคานึง ถึงประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสาคัญ
 ค่าเข ้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่ รวมจะชี้แจงไว ้ในโปรแกรมชัด เจน เช่น ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก หรือ ผ่ านชม ทัง้ นี้ข ึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จริงอีกครัง้
 ค่าอาหารตามทีร่ ายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลีย
่ นได ้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสาคัญ
 ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
้ ประกันเพิม
 ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ
่ นไขตามกรมธรรม์) กรณีต ้องการซือ
่ เพือ
่ คุ ้มครองสุขภาพกรุณา
ติดต่อเจ ้าหน ้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ

อ ัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินบ
ิ าร์ในห ้อง
รวมถึงค่าอาหาร เครือ
่ งดืม
่ ทีส
่ ั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริก ารจากหัวหน ้าทัวร์
ก่อนการใช ้บริการทุกครัง้ )
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม
่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ
่ ่าย 3% กรณีต ้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 ค่าทิปคนข ับรถ ท่านละ 12 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม
 ค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์ ท่านละ 18 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม
 ค่าทิปม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน
่ ท่านละ 3 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม
ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทงหมด
ั้
ตามธรรมเนียม 33 ยูโร (EUR) หรือ คานวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,155 บาท (THB) รวมไปถึงเด็ก
อายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ ว ันเดินทางกล ับ (Infant) ทงนี
ั้ ท
้ า
่ นสามารถให้มากกว่านีไ้ ด้ตามความเหมาะสมและความ
พึงพอใจของท่าน
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยืน
่ วีซ่าท่องเทีย
่ ว ประเทศอิตาลี ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท ขึน
้ อยูก
่ ับอ ัตราแลกเปลีย
่ นเงินตรา และ
่
ธรรมเนียมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมวีซาและค่าบริการส่วนนีข
้ อความกรุณาลูกค้าผูเ้ ดินทางถือไปจ่ายในว ันทีย
่ น
ื่ เอกสาร
สแกนนิว้ ก ับเจ้าหน้าทีข
่ องบริษ ัท โดยทางบริษ ัทจะมีเจ้าหน้าทีไ่ ปดูแล และ อานวยความสะดวกในว ันนน)
ั้

เงือ
่ นไขการจอง และ การชาระค่าบริการ
1.

นักท่องเทีย
่ ว กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60 ว ัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระเงินม ัดจา ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 ว ัน
หล ังจากว ันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทาจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจา ส่วนนี้ภ ายในวันที่ 3 ก่อ นเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัตท
ิ ันที หากยังไม่ได ้รับยอดเงินมัดจาตามเวลาทีก
่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต ้องเช็คทีว่ ่าง
และทาจองเข ้ามาใหม่อก
ี ครัง้ กรณีทค
ี่ ณะเต็ม มีควิ รอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการให ้สิทธิล
์ ูกค ้ารายถัดไป เป็ นไปตามระบบ
ตามวัน และ เวลา ทีท
่ ารายการจองเข ้ามาตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีทน
ี่ ั่งราคาพิเศษจานวนจากัด

2.

3.

นักท่อ งเทีย
่ ว กรุ ณาช าระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ ทัง้ หมด ครบ 100% ก่อนว ันเดินทางอย่างน้อย 30 ว ัน กรณีนักท่อ งเทีย
่ วหรือ เอเย่นต์ไม่ชาระ
เงิน หรือ ชาระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท งั้
กรณีทอ
ี่ ยูใ่ นช่วงรอผลการอนุม ัติวซ
ี ่า รอน ัดส ัมภาษณ์วซ
ี ่า ทีท
่ าให ้ทางบริษัทไม่ได ้รับเงินตามเวลาที่กาหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อ น
วันเดินทางอย่างน ้อย 30 วัน ให ้ถือว่านักท่องเทีย
่ วสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นน
ั้ ๆทันที
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเ มลล์ หรือ จดหมายฯ ต ้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดัง นี้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00
น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรี่ ัฐบาลประกาศในปี นน
ั้ ๆถือว่ าเป็ นวันหยุด
ทาการของทางบริษัท

เงือ
่ นไขการยกเลิกการเดินทาง
่ ในเอกสารการ
กรณีนักท่องเทีย
่ ว ต ้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลือ
่ น หรือ เปลีย
่ นแปลง การเดินทาง นักท่องเทีย
่ วหรือเอเย่นต์ (ผู ้มีรายชือ
จอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเ มลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ
่ ลงนามในเอกสารแจ ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลาย
้
ลักษณ์อักษรเท่านัน
้ ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน
่ ในเอกสารการจอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทาง
2. กรณีนักท่องเทีย
่ ว ต ้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทีย
่ วหรือเอเย่นต์ (ผู ้มีรายชือ
มาทีบ
่ ริษัทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ
่ ลงนามดาเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจประกอบ (กรณีดาเนินการแทนผู ้เดินทาง)
พร ้อมหลักฐาน ได ้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆทัง้ หมด พาสปอร์ตหน ้าแรกของผู ้เดินทาง สาเนาบัตรประชาชนของ
ผู ้รับมอบอานาจ และหน ้าสมุดบัญชีธนาคารทีต
่ ้องการให ้นาเงินเข ้าให ้ครบถ ้วน โดยมีเงือ
่ นไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 แจ้งยกเลิก 45 ว ัน ขึน
้ ไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จา
่ ยทงหมด
ั้
** กรณีว ันเดิน ทางตรงก ับช่วงว ันหยุดน ักข ัตฤกษ์ ไม่วา
่ ว ันใดว ัน
หนึง่ ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางไม่นอ
้ ยกว่า 55 ว ัน **
2.2 แจ้งยกเลิก 31-44 ว ัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จา
่ ยท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีทม
ี่ ค
ี า
่ ใช้จา
่ ยตามจริงมากกว่ากาหนด
ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บค่าใช้จา
่ ยเพิม
่ ทีเ่ กิดขึน
้ จริงทงหมด
ั้
**
2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 ว ัน ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิใ์ นการ ไม่คน
ื ค่าใช้จา
่ ยทงหมด
ั้
** ทัง้ นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช ้จ่ายทีไ่ ด ้จ่ายจริงจากค่าบริการทีช
่ าระแล ้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนาเทีย
่ วให ้แก่นักท่องเทีย
่ ว เช่น การ
สารองทีน
่ ั่งตั๋วเครือ
่ งบิน การจองทีพ
่ ัก เป็ นต ้น **
3.
การเดินทางที่ต ้องการันตีมัดจาหรือซื้อ ขาดแบบมีเงื่อ นไข หรือ เที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือ ผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
4.
สาหรับอัตราค่าบริการนี้ จาเป็ นต ้องมีผู ้เดินทางจานวน 20 ท่าน ขึน
้ ไป ในแต่ละคณะ กรณีทม
ี่ ผ
ี ู ้เดินทางไม่ถงึ ตามจานวนที่กาหนด ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิก เลือ
่ น หรือ เปลีย
่ นแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิม
่ ขึน
้ เพือ
่ ให ้คณะได ้ออกเดินทาง ตามความต ้องการ) โดยทาง
บริษัทจะแจ ้งให ้กับนักท่องเทีย
่ วหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มวี ซ
ี า่ และ อย่างน ้อย 21 วัน
ก่อนการเดินทางสาหรับประเทศทีม
่ วี ีซา่ แต่หากทางนัก ท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิม
่ จากการที่มน
ี ักท่องเที่ยวร่วม
เดินทางน ้อยกว่าทีท
่ างบริษัทกาหนดเพือ
่ ให ้คณะเดินทางได ้ ทางบริษัทยินดีทจ
ี่ ะให ้บริการและดาเนินการต่อไป
5.
ในกรณีทล
ี่ ูกค ้าดาเนินการยืน
่ วีซา่ เรียบร ้อยแล ้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื ค่าทัวร์ทล
ี่ ูกค ้าชาระมาแล ้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ยกเว ้นในกรณีทวี่ ี
ซ่าไม่ผ่านการอนุมัตจ
ิ ากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช ้จ่ายตามที่เกิดขึน
้ จริงทัง้ หมด โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูก ค ้าเป็ นสาคัญ
กรณีอ อกบัตรโดยสารเรียบร ้อยแล ้ว บางสายการบิน อาจไม่สามารถคืนค่าบัตรโดยสารบ ้างส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่ง ได ้ และ หากสามารถคืนได ้
(Refunds) จาเป็ นไปตามกระบวนการของสายการบิน โดยใช ้ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เป็ นอย่างน ้อย
6.
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต ้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวัน หยุดนักขัตฤกษ์ ทรี่ ัฐบาลประกาศในปี นัน
้ ๆถือว่าเป็ นวันหยุดทา
การของทางบริษัท
1.

ข้อมูลสาค ัญเกีย
่ วก ับ โรงแรมทีพ
่ ัก ทีท
่ า
่ นควรทราบ
1.

2.
3.

เนื่ อ งจากการวางแผนผั ง ห อ
้ งพั ก ของแต่ ล ะโรงแรมแตกต่ างกั น จึง อาจท าให ้ห ้องพั ก แบบห อ
้ งเดี่ย ว (Single) , ห ้องพั ก คู่ แ บบ 2 ท่ า น
้ กัน และบาง
(Twin/Double) และ ห ้องพัก แบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห ้องพัก แต่ละประเภท อาจจะไม่ ตด
ิ กัน หรือ อยู่คนละชัน
โรงแรมอาจจะไม่ ม ีห ้องพัก แบบ 3 ท่าน ซึ่ง ถ ้าต ้องการเข ้าพัก 3 ท่าน อาจจะต ้องเป็ น 1 เตีย งใหญ่ กั บ 1 เตีย งพับ เสริม หรือ อาจมีค วาม
จาเป็ นต ้องแยกห ้องพัก เป็ น ห ้องคู่ 1 ห ้อง (Twin/Double) และ ห ้องเดีย
่ ว 1 ห ้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียก
เก็บค่าบริการเพิม
่ ตามจริงทีเ่ กิดขึน
้ จากนักท่องเทีย
่ วหรือเอเย่นต์
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครือ
่ งปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม
่ อ
ี ุณหภูมต
ิ ่า
กรณี ที่ม ีง านจัด ประชุม นานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให ้ค่ าโรงแรมสูง ขึน
้ มากกว่า ก าหนด หรือ ห ้องพัก เต็ม บริษั ทฯขอสงวนสิท ธิใ์ นการ
ปรับเปลีย
่ นหรือย ้ายทีพ
่ ักเป็ นเมืองใกล ้เคียงเป็ นการทดแทน

4.

โรงแรมในยุโรปที่มล
ี ัก ษณะเป็ นอาคารแบบดัง้ เดิม (Traditional Building) ห ้องที่เป็ นห ้องเดี่ยวอาจเป็ นห ้องที่ม ีขนาดกะทัดรัต และไม่ม ีอ่าง
่
อาบน้า ซึงขึน
้ อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน
้ ๆ และห ้องแต่ละห ้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

ข้อมูลสาค ัญเกีย
่ วก ับ การยืน
่ คาร้องขอวีซ่า ทีท
่ า่ นควรทราบ
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ผูส
้ ม ัครทุกท่าน จาเป็นต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยน
ื่ ร ับคาร้องขอวีซ่า เพือ
่ สแกนลายนิว้ มือทุกท่าน
ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทาการเป็ นอย่างน ้อย (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ ในบางกรณี) ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กับ
จานวนของผู ้สมัครในแต่ละช่วงเป็ นสาคัญ
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการยื่นวีซา่ แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็ นผู ้ได ้รับก าหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือ
ศูนย์รับคาร ้องขอวีซา่ เท่านัน
้ หากท่านไม่สะดวกมาดาเนินการยืน
่ วีซา่ วันใดบ ้าง รวมไปถึงมีความจาเป็ นต ้องใช ้หนังสือเดินทางเพือ
่ กิจธุระส่วนตัว
ของท่านในช่วงใดบ ้าง ซึง่ อาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซา่ หรือ ซึง่ อาจทาให ้ให ้มีผลต่อการพิจารณาวีซา่ (เล่มหนังสือเดินทางอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาทีส
่ ถานทูต) ท่านจาเป็ นจะต ้องแจ ้งล่วงหน ้าก่อน ตัง้ แต่ขน
ั ้ ตอนการจอง หรือ ก่อนชาระเงินมัดจา พร ้อมแจ ้งวัน และ เวลาที่
ท่านสะดวกจะยืน
่ วีซา่ มาก่อน แผนกวีซ่าจะประสานงานให ้อีกครัง้ หากมีควิ ยืน
่ ว่างช่วงทีท
่ ่านสะดวก แผนกวีซา่ จะดาเนินการให ้ดีทส
ี่ ด
ุ ทีจ
่ ะช่วย
้
อานวยความสะดวกให ้ท่านเป็ นกรณีพเิ ศษ แต่ทงั ้ นี้ การนัดหมายแบบกรณีพเิ ศษต่างๆ จาเป็ นต ้องมีค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติม ท่านสามารถเลือกซือ
คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายทีเ่ ร็วขึน
้ หรือ สามารถเลือกเวลาได ้มากขึน
้
การยืน
่ แบบเร่งด่วน (Fast Track) ใช ้เวลาพิจารณาเร็วกว่าปกติ
** การบริการพิเศษนีย
้ ังคงใช้มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบเดิมทงหมด
ั้
**
้ บริการพิเศษนี้ได ้ ได ้แก่ อ ังกฤษ อิตาลี ฝรง่ ั เศส สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอแลนด์ เท่านัน
ประเทศทีท
่ ่านสามารถเลือกซือ
้
** ส าหร บ
ั การให้บ ริก าร และ ค่า บริก ารของแต่ล ะประเภท กรุณ าตรวจสอบก บ
ั เจ้า หน้า ที่เป็ นกรณี พ ิเศษอีก ครงั้ อาจมีก าร
เปลีย
่ นแปลง **
กรณีทท
ี่ ่านไม่สามารถยืน
่ วีซา่ พร ้อมคณะได ้ จาเป็ นต ้องยืน
่ ก่อน หรือ หลังคณะ เพราะต ้องใช ้หนังสือเดินทางในช่วงทีท
่ างบริษัทจะเริม
่ ดาเนินการ
จัดเตรียมเอกสารเพือ
่ ขอยืน
่ วีซา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน ก่อนเดินทางเป็ นอย่างน ้อย หรือ อาจเร็วกว่านัน
้ ) และหากเกิดค่าใช ้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ
ก็ตาม ท่านจาเป็ นจะต ้องชาระค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ ตามจริงทัง้ หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ
่ งบิน (ตั๋ว) จะต ้องออกก่อนกาหนด แต่วซ
ี า่ ยังไม่
ดาเนินการ หรือ วีซา่ ยังไม่ได ้รับการอนุมัต ิ (อยู่ในระหว่างการพิจารณา) เนื่องจากท่านดาเนินการยืน
่ วีซา่ หลังคณะ และหรือ กรณีทท
ี่ ่านต ้องการ
ยืน
่ ก่อนคณะ แต่คณะทีท
่ ่านเดินทาง ยัง ไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิ รม
์ ออกเดินทาง หากสถานทูตต ้องการขอหลัก ฐานการพานักใน
ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกั น การเดิน ทาง (Insurance) โปรแกรมการท่ อ งเที่ย วภาษาอั ง กฤษ (Itinerary) ในส่วนนี้ ท่ า น
จาเป็ นต ้องดาเนินการด ้วยตนเอง และหากท ้ายทีส
่ ด
ุ คณะไม่สามารถเดินทางได ้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่สามารถชดเชย
ค่าเสียหายให ้กับท่านไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ทุกกรณี
มาตราฐานการพิจารณาวีซา่ แบบปกติทั่วไปคือ 15-20 วันทาการ (ไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ ทัง้ นี้ ขึน
้ อยู่กับจานวนผู ้สมัครในช่วงนัน
้ ๆ ซึง่ หากอยู่
ในช่วงฤดูกาลท่องเทีย
่ ว ทีม
่ ผ
ี ู ้สมัครเป็ นจานวนมาก อาจต ้องใช ้ระยะเวลามากกว่าปกติ)
หลังจากทีผ
่ ู ้สมัครได ้ทาการยืน
่ ขอวีซา่ เรียบร ้อยแล ้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให ้ผู ้สมัครทาการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใช ้ระหว่าง
้ ดังนัน
ขัน
้ ตอนการพิจารณาวีซา่ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน
้ หากท่านมีความจาเป็ นในการใช ้เล่มฯเพือ
่ เดินทาง กรุณาแจ ้งเจ ้าหน ้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ เพื่อ
วางแผนล่วงหน ้า กรณีที่ต ้องการใช ้หนัง สือ เดินทางกะทันหัน ทาให ้ต ้องร ้องขอหนัง สือ เดินทางกลับคืนด่วน ระหว่างขัน
้ ตอนการพิจารณาวีซ่า
อาจทาให ้สถานทูตปฏิเ สธวีซ่า และ ท่านจาเป็ นต ้องสมัครเข ้าไปใหม่ นั่นหมายถึงจะต ้องช าระค่าธรรมเนียม และ ค่าบริก ารใหม่ทัง้ หมด โดย
คานึงถึงระยะเวลาทีเ่ หลือก่อนเดินทางสาหรับการพิจารณาเป็ นสาคัญก่อนดาเนินการ
กรณีท่าน มีวซ
ี า่ เชงเก ้นชนิดเข ้าออกมากกว่า 1 ครัง้ หรือ หลายครัง้ (Multiple) ทีย
่ ังไม่หมดอายุ ไม่ชารุด และ ยังมีวันคงเหลือในกลุ่มประเทศ
เชงเก ้นเพียงพอ และใช ้เข ้าประเทศในกลุ่ม เชงเก ้นตามวัตถุประสงค์ที่วซ
ี ่าเชงเก ้นฉบับนั้นๆออก และต ้องการใช ้เดินทางท่อ งเทีย
่ วกับคณะนี้
สามารถใช ้ได ้ หากวีซา่ นั้นถูกใช ้มาแล ้วตามเงือ
่ นไขของกลุ่มเชงเก ้น คือ วีซา่ ออกจากประเทศใด จะต ้องพานักประเทศนั้นๆมากที่สด
ุ มาก่อ น
แล ้วอย่างน ้อยหนึง่ ครัง้ หากไม่เ ป็ นไปตามเงือ
่ นไขและลูกค ้ายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่รับผิดชอบเกีย
่ วกับความเสียหาย
และ ค่าใช ้จ่ายทีจ
่ ะเกิดขึน
้ ในทุกกรณี เช่น กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข ้าเมือง หรือ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง
กรณีทท
ี่ ่านมีวซ
ี า่ ประเทศปลายทางที่สามารถเข ้าออกได ้หลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จาเป็ นจะต ้องเป็ นวีซ่าชนิดท่องเทีย
่ วเท่านัน
้ โดยจะต ้อง
อยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปั จจุบันที่มอ
ี ายุคงเหลืออย่างน ้อง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซา่ ชนิดที่อนุมัตโิ ดยระบุวันทีส
่ ามารถพานักใน
ประเทศเชงเก ้น จะต ้องไม่เ กินกว่าก าหนดที่อ นุมัตใิ นหน ้าวีซ่า ทั ้ง นี้ ขึ้นอยู่กั บประเทศปลายทางอีก ครัง้ กรุณาส่ง หน า้ วีซ่าและหน ้าที่ม ีก าร
ประทับตราเข ้าประเทศมาแล ้วให ้กับเจ ้าหน ้าที่ตรวจสอบเพื่อความถูก ต ้อง หากไม่เป็ นไปตามเงือ
่ นไขและลูกค ้ายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์ นการไม่รับผิดชอบเกีย
่ วกับความเสียหาย และ ค่าใช ้จ่ายทีจ
่ ะเกิดขึน
้ ในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอร์สายการบินไม่อนุญาตให ้เช็คอินได ้
เนื่องจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข ้าเมือง และ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง เป็ นต ้น
การบิดเบือนข ้อเท็จจริงหรือให ้ข ้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถู กระงับมิให ้เดินทางเข ้าประเทศในกลุ่มเชงเก ้นเป็ นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตฯ ไม่มน
ี โยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบิดเบือนข ้อเท็จจริง หรือให ้ข ้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใ ห ้เดินทางเข ้าประเทศใ น
กลุ่มเชงเก ้นเป็ นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตฯ ไม่มน
ี โยบายในการคืนค่าธรรมเนียม
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บางกรณีสถานทูตอาจขอให ้มาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแล ้ว ซึง่ ขอให ้ท่านให ้ความร่วมมือในส่วนนี้เพื่อให ้การยื่นคาร ้องใน
ครัง้ ต่อๆไปสะดวกมากขึน
้ ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กับดุลยพินจ
ิ ของเจ ้าหน ้าทีส
่ ถานทูตเป็ นสาคัญ
้
การที่วซ
ี ่าจะออกให ้ทันวันเดินทางหรือไม่ หรือ ออกก่อ นเดินทางเพียงไม่ก ี่วัน เราไม่สามารถฟ้ องร ้องหรือ เรียกร ้องค่าเสียหายใดๆได ้ทัง้ สิน
เพราะเนื่องจากมีเอกสิทธิท
์ างการทูตคุ ้มครองอยู่
เกีย
่ วก ับเอกสารทางราชการทีจ
่ าเป็นต้องแปล เช่น หน งั สือยิน ยอมให้บุตรเดิน ทางไปต่างประเทศทีอ
่ อกจากสานก
ั งานเขต หรือ
อาเภอ ทีอ
่ าศ ัยอยู่ , ใบปกครองบุตรกรณีบด
ิ าและมารดา หย่าร้าง , ใบสาค ัญการหย่า กรณีศูนย์ร ับยืน
่ คาร้องขอวีซ่า หรือ สถานทูต
่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิม
ต้องการ เอกสารทีแ
่ ปลเรียบร้อย จาเป็นจะต้องได้ร ับการร ับรอง (มีตราประท ับ) จากกรมการกงสุลเท่าน น
ั้ ซึง
่
ฉบ ับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน ี้ จาเป็นทีส
่ ุด สาหร ับเด็ก ทีอ
่ ายุตา
่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางก ับ มารดาและบิดา
(เช่น เดิน ทางก ับมารดา และ บิดาไม่ได้เดินทางด้วย) ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ลูก ค้าจาเป็นต้องร ับผิดชอบด้วยตนเอง ทางบริษท
ั ฯขอ
สงวนสิท ธิไ์ ม่สามารถชาระค่าใช้จา
่ ยในส่วนนีใ้ ห้ทา
่ นได้ แต่หากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไม่จาเป็นต้องมีตราประท ับ) ทางบริษท
ั
ยินดีอานวยความสะดวกแปลให้ทา
่ นได้ตามปกติ
้ ตั๋วเครือ
กรณีลูกค ้าที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซือ
่ งบินแยกเอง) ท่านจาเป็ นจะต ้องเตรียมหลักฐานการ
จอง ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมทีน
่ อกเหนือจากคณะ ทีท
่ ่านพานักก่อน หรือ ต่อจากคณะ ประกันการเดินทางให ้ครอบคลุมวันที่ท่านเดินทาง ไป และ
กลับ เพื่อ ใช ้ในการประกอบการยื่นขอวีซ่าให ้ครบตามเงื่อ นไข ด ้วยตนเองทุก กรณีไม่ว่ากรณีใ ดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่
สามารถยืน
่ ขอวีซา่ ในคิวนัดหมายของคณะได ้ โดยท่านจาเป็ นจะต ้องยอมรับเงือ
่ นไข และ หากมีค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมเนือ
่ งจากไม่ใช่การนัดหมายยืน
่
ขอวีซ่าแบบหมู่คณะ ท่านจาเป็ นเป็ นจะต ้องชาระค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมส่วนนี้ หรือ ส่วนใดส่วนหนึง่ ด ้วยตนเองทัง้ หมดไม่ว่ากรณีได ้ก็ตาม รวมไปถึง
กรณีทใี่ นวันนัดหมายเพือ
่ ยืน
่ ขอวีซา่ ท่านไม่สามารถยืน
่ ขอได ้ ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ทาให ้ท่านต ้องยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็ นไป
ตามเงือ
่ นไขการยกเลิกทัง้ หมด
กรณีที่ท่านมีแผนการเดินทางที่จะเดินทางไปยัง กลุ่ม ประเทศเชงเก ้นต่อจากคณะนี้ และ ท่านมีความประสงค์ขอวีซ่าเชงเก ้นให ้ครอบคลุม วั น
เดินทางในทริปสุดท ้าย ท่านจาเป็ นต ้องแจ ้งกับเจ ้าหน ้าทีใ่ ห ้ทราบตัง้ แต่ขน
ั ้ ตอนการจองทัวร์ รวมไปถึงแผนกวีซา่ ทีช
่ ว่ ยอานวยความสะดวกให ้กับ
ท่านอีก ครัง้ ก่อ นตัง้ แต่ขัน
้ ตอนการเก็บเอกสาร หมายถึงเอกสารการจองโรงแรม และ ตั๋วเครื่องบิน จาเป็ นจะต ้องเรียบร ้อยโดยสมบูรณ์ตัง้ แต่
ขัน
้ ตอนการขอเก็บเอกสาร เพือ
่ เตรียมกรอกแบบฟอร์ม ให ้ถูก ต ้อง ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่นขอวีซา่ ในคิวนัด
หมายของคณะได ้ โดยท่านจาเป็ นจะต ้องยอมรับเงือ
่ นไข (ข ้อ 3) และ หากมีค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติม เนื่อ งจากไม่ใ ช่ก ารนัดหมายยืน
่ ขอวีซา่ แบบหมู่
คณะ ท่านจาเป็ นเป็ นจะต ้องช าระค่าใช ้จ่ายเพิ่มเติม ส่วนนี้ หรือ ส่วนใดส่วนหนึง่ ด ้วยตนเองทัง้ หมดไม่ว่ากรณีได ้ก็ตาม รวมไปถึงกรณีทใี่ นวันนัด
หมายเพือ
่ ยืน
่ ขอวีซา่ ท่านไม่สามารถยืน
่ ขอได ้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาให ้ท่านต ้องยกเลิก การเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็ นไปตามเงือ
่ นไข
การยกเลิกทัง้ หมด

ข้อมูลสาค ัญเกีย
่ วก ับ สายการบิน ทีท
่ า
่ นควรทราบ
1.
2.
3.

เกีย
่ วกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็ นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิใ์ นการเลือกที่นั่งบนเครือ
่ งบินทุก
กรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให ้มากทีส
่ ด
ุ ให ้ลูกค ้าผู ้เดินทางทีม
่ าด ้วยกัน ได ้นั่งด ้วยกัน หรือ ใกล ้กันให ้มากทีส
่ ด
ุ เท่าทีจ
่ ะสามารถทาได ้
กรณีที่ท่านเป็ นอิสลาม หรือ แพ ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให ้ชัดเจนในขัน
้ ตอนการจอง กรณีทแ
ี่ จ ้งล่วงหน ้าก่อ นเดินทางกะทันหัน อาจมี
ค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เพือ
่ ชาระกับเมนูใหม่ทต
ี่ ้องการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได ้
บางสายการบินอาจมีเงือ
่ นไขเกีย
่ วกับการให ้บริการอาหารบนเครือ
่ งแตกต่างกัน ขอให ้ท่านทาความเข ้าใจถึงวัฒนธรรมประจาชาติของแต่ละสาย
การบินทีก
่ าลังให ้บริการท่านอยู่

เงือ
่ นไข และ ข้อควรทราบอืน
่ ๆ ทว่ ั ไป ทีท
่ า
่ นควรทราบ
1.
2.

3.

ทัวร์นี้สาหรับผู ้มีวัตถุประสงค์เพือ
่ การท่องเทีย
่ วเท่านัน
้
ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิส
์ าหรับผู ้เดินทางทีถ
่ อ
ื หนังสือเดินทางธรรมดา (หน ้าปกสีน้าตาล / เลือดหมู) เท่านัน
้ กรณีทท
ี่ ่านถือหนังสือเดินทางราชการ
(หน ้าปกสีน้าเงินเข ้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน ้าปกสีแดงสด) และต ้องการเดินทางไปพร ้อมคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพือ
่ การท่องเทีย
่ ว โดยไม่
่ มโยงเกีย
มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชือ
่ วกับการขออนุญ าตการใช ้หนังสือเดินทางพิเศษอืน
่ ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตข
ิ องเคาท์เ ตอร์เช็คอิน
ด่านตรวจคนเข ้าเมือง ทัง้ ฝั่ งประเทศไทย (ต ้นทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเข ้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่
รับผิดชอบความผิดพลาดทีจ
่ ะเกิดขึน
้ ในส่วนนี้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่
ทัวร์นี้เ ป็ นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหน ้าเรียบร ้อยแล ้วทัง้ หมด หากท่านไม่ได ้ร่วมเดินทางหรือ ใช ้บริการตามทีร่ ะบุไว ้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทัง้ หมด หรือถูกปฏิเสธการเข ้า-ออกเมือง หรือด ้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้ หมดให ้แก่
ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

่ นามสกุล คานาหน ้าชื่อ เลขทีห
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ
่ นังสือเดินทาง เลขที่วซ
ี ่า
้ในการจองตั
่
และอืน
่ ๆ เพือ
่ ใช
๋วเครือ
่ งบิน ในกรณีทน
ี่ ักท่องเทีย
่ วหรือเอเย่นต์ไม่ได ้ส่งหน ้าหนังสือเดิน และ หน ้าวีซามาให ้กับทางบริษัทพร ้อมการ
ชาระเงินมัดจาหรือส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับ สถานการณ์ ภูมอ
ิ ากาศ และเวลา ณ
วันทีเ่ ดินทางจริงของประเทศทีเ่ ดินทาง ทัง้ นี้ ทางบริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสาคัญ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช ้จ่ายใดๆ ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ของนักท่องเทีย
่ วทีไ่ ม่ได ้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น
ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัตเิ หตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ หายหรือเสียหายของสัม ภาระ ความล่าช ้า เปลีย
่ นแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสด
ุ วิสัยอืน
่ เป็ นต ้น
อัตราค่าบริก ารนี้คานวณจากอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีท
่ างบริษัทเสนอราคา ดังนัน
้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับราคา
ค่าบริการเพิม
่ ขึน
้ ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลงอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ
่ งบิน ค่าภาษีน้ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่ าประกันภัย
สายการบิน การเปลีย
่ นแปลงเทีย
่ วบิน ฯลฯ ทีท
่ าให ้ต ้นทุนสูงขึน
้
มัคคุเ ทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่ม ีอ านาจในการให ้คาสัญ ญาใดๆ แทนบริษัท เว ้นแต่ม ีเอกสารลงนามโดยผู ้มีอ านาจของ
บริษัทกากับเท่านัน
้
นักท่องเทีย
่ วต ้องมีความพร ้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสด
ุ วิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุทเี่ กีย
่ วข ้องกับทางบริษัท
อาทิเช่น วีซา่ ไม่ผ่าน เกิดอุบัตภ
ิ ัยทีไ่ ม่สามารถควบคุมได ้ นอกเหนือ การควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่
บริษัทยังไม่ได ้ชาระแก่ทางคู่ค ้าของทางบริษัท หรือจะต ้องชาระตามข ้อตกลงแก่คู่ค ้าตามหลักปฏิบัตเิ ท่านัน
้
้ และรวมกันทุกชิน
้ ไม่เกิน 1,000
กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึน
้ เครือ
่ งบิน ต ้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลต
ิ รต่อชิน
่
ิ
มิลลิลต
ิ ร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึงมีซปล็อคปิดสนิท และสามารถนาออกมาให ้เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจได ้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให ้ถือ
ได ้ท่านละ 1 ใบเท่านัน
้ ถ ้าสิง่ ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าทีก
่ าหนดจะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ ้าหน ้าทีโ่ หลดใต ้ท ้องเครือ
่ งบิน
เท่านัน
้
สิง่ ของทีม
่ ีลัก ษณะคล ้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์ก ีฬาฯ จะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ ้าหน ้าที่โหลดใต ้ท ้อง
เครือ
่ งบินเท่านัน
้
คณะทัวร์นี้ เป็ นการช าระค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได ้รับการรับรองอย่างถูกต ้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่ บางส่วนของ
โปรแกรมอาจจาเป็ นต ้องท่องเทีย
่ วอันเป็ นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน
้ ๆ กรณีทท
ี่ ่านไม่ต ้องการใช ้บริการส่วนใดส่วนหนึง่ ไม่ว่ากรณี
ใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช ้จ่ายให ้ได ้ และ อาจมีค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมขึน
้ ตามมาเป็ นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บค่าใช ้จ่าย
ทีเ่ กิดขึน
้ จริงทัง้ หมดกับผู ้เดินทาง กรณีทเี่ กิดเหตุการณ์นี้ขน
ึ้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
้ ตั๋วเครือ
กรณีลูกค ้าทีจ
่ องเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ
่ งบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซือ
่ งบินแยกเอง) ในวันเริม
่ ทัวร์ (วันทีห
่ นึง่ ) ท่านจาเป็ น
จะต ้องมารอคณะเท่านัน
้ ทางบริษัทไม่สามารถให ้คณะ รอท่านได ้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟล์ทของท่านถึงช ้ากว่าคณะ และ ยืนยันเดินทาง
ท่านจาเป็ นจะต ้องเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานทีท
่ ่องเที่ยวทีค
่ ณะอยู่ในเวลานัน
้ ๆ กรณีนี้ จะมีค่าใช ้จ่ายเพิ่ม ท่านจาเป็ นจะต ้องชาระ
ค่าใช ้จ่ายทีใ่ ช ้ในการเดินทางด ้วยตนเองทัง้ หมดเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หาก
ท่านไม่ได ้ท่องเทีย
่ วเมือง หรือ สถานทีท
่ ่องเทีย
่ วใดๆ สถานทีห
่ นึง่ ทุกกรณี เนื่องจากเป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล ้วทัง้ หมด
รูปภาพในรายการทัวร์ ใช ้เพือ
่ ประกอบการโฆษณาเท่านัน
้
ด่านตรวจคนเข ้าเมือง ไม่อนุญาตให ้บุคคลทีม
่ ค
ี ดีความ คาสั่งศาล เดินทางออกนอกประเทศ ทุกกรณี รวมไปถึงกรณีทเี่ คยรับรอง หรือ ค้าประกัน
หากท่านไม่แน่ใจสถานะของตนเองให ้ตรวจสอบสถานะของตนเองทีก
่ ระทรวงการต่างประเทศ หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางออกนอกเมือง ณ
วันเดินทางจริง ทางบริษัทจะไม่สามารถคืนค่าใช ้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ได ้ทุกกรณี
สาหรับผู ้เดินทางทีต
่ ัง้ ครรภ์ จาเป็ นต ้องปรึกษาแพทย์ เพือ
่ ตรวจสอบอายุครรภ์ทแ
ี่ น่นอน กับ วันที่เดินทางจริง และหากเดินทางได ้ ท่านจาเป็ น
จะต ้องเตรียมหนังสือรับรองจากแพทย์ยน
ื ยันให ้เดินทางได ้ และแจ ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ทช
ี่ ัดเจน ตามกฎของสายการบิน ส่วนใหญ่ หาก
อายุครรภ์เกิน 28 สัปดาห์ จะไม่สามารถเดินทางโดยเครือ
่ งบินได ้ทุกกรณี หากท่านตัง้ ครรภ์และไม่แจ ้งให ้สายการบินทราบและสายการบินตรวจ
ิ ธิป
พบ สายการบินมีสท
์ ฏิเสธไม่ให ้ท่านเดินทาง

่ ท่องเทีย
การเตรียมเอกสารเพือ
่ ยืน
่ ขอวีซา
่ วเชงเก้น ประเทศอิตาลี
หน งั สือเดิน ทางเล่มปัจจุบ ัน ฉบ ับจริง มีอ ายุก ารใช ้งานคงเหลือ ไม่น ้อยกว่า 6 เดือ น ณ วันเดินทางกลับ และมีหน ้าว่างไม่ต่ากว่า 2 หน ้า
(หน ังสือเดินทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านน)
ั้
2. รูปถ่ายสี หน ้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน ้าประมาณ 3 ซม. จานวน 2 รูป ฉากหลังต ้องเป็ นพืน
้ สีขาว ถ่ายมาแล ้วไม่เกิน 3 เดือน ไม่ซ้ากับ
วีซา่ ประเทศอืน
่ ๆทีเ่ คยได ้รับ เท่านัน
้ ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ ทงชนิ
ั้
ดมีส ี และ ชนิดใส
3. หล ักฐานการทางาน / การเรียน
3.1 กรณีเป็ นเจ ้าของกิจการบริษัท / ร ้านค ้า :
หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน ้า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียน
พาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค ้า
3.2 กรณีเป็ นพนักงาน : จดหมายรับรองการทางานจากนายจ ้าง ระบุตาแหน่ง วันเริม
่ งาน เงินเดือน
ื่ ประเทศ ไม่
โดยจดหมายรับรองการทางานให ้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชอ
ื่ ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะต ้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ทีม
จาเป็ นต ้องระบุชอ
่ ห
ี ัว
จดหมาย ตราประทับ (ถ ้ามี) ทีอ
่ ยู่ และเบอร์ตด
ิ ต่ออย่างชัดเจน เป็ นภาษาอังกฤษ
3.3 กรณีทเี่ ป็ นข ้าราชการ : หนังสือรับรองการทางานจากหน่วยงาน เป็ นภาษาอังกฤษ
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถ ้ามี) สาเนาบัตรข ้าราชการบานาญ
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกีย
่ วกับหน ้าทีก
่ ารงาน เป็ นภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนาตนเอง
พร ้อมรูปภาพเป็ นหลักฐานประกอบได ้ แต่ทงั ้ นี้ อยู่ทด
ี่ ุลยพินจ
ิ ของเจ ้าหน ้าทีร่ ับยืน
่ เท่านัน
้
3.6 กรณีเป็ นนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เป็ นภาษาอังกฤษ
** หล ักฐานการทางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแล้วไม่เกิน 30 ว ัน ณ ว ันทีน
่ ัดยืน
่ วีซ่า จดหมายต้องเป็นภาษาอ ังกฤษและต้อง
่ -นามสกุล ให้ถูกต้องตามหน้าหน ังสือเดินทาง เท่านน
สะกด ชือ
ั้ กรณีไม่ถูกต้องเจ้าหน้าทีอ
่ าจปฏิเสธการร ับยืน
่ ได้ **
4. หล ักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บ ัญชีออมทร ัพย์ เท่านน
ั้ กรุณาจัดเตรียมดังนี้
เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย ้อนหลัง 3 เดือน
่ **
** ฉบ ับจริงออกจากธนาคารเท่านน
ั้ อ ัพเดทเป็นปัจจุบ ัน รายการสุดท้ายควรดาเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 ว ัน ณ ว ันทีน
่ ด
ั ยืน
่ วีซา
่ นต ัวเสมอ บ ัญชีบริษ ัท สามาถใช้ประกอบการพิจารณาได้ แต่ไม่สามารถ
** ผูท
้ ป
ี่ ระกอบอาชีพ มีหน้าทีก
่ ารงาน จาเป็นจะต้องมีบ ัญชีสว
่ นต ัวได้ ซึง่ หากมีแต่บ ัญชีบริษ ัท เจ้าหน้าทีอ
ใช้ยน
ื่ แทนบ ัญชีสว
่ าจปฏิเสธการร ับยืน
่ ได้ **
5. สาเนาทะเบียนบ ้าน
6. สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า (ถ ้ามี)
่ - เปลีย
7. สาเนาใบเปลีย
่ นชือ
่ นนามสกุล (ถ ้ามี)
8. สาเนาสูตบ
ิ ัตร (กรณีผเู ้ ดินทางอายุตา
่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์)
** เอกสารเพิม
่ เติมกรณีเป็นเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี บริบรู ณ์และ ไม่เดินทางพร้อมบิดามารดา
หรือเดินทางพร้อมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึง่ **
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางก ับ บิดาและมารดา จาเป็ นต ้องมี หน ังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ทีอ
่ อกโดยสานักงานเขตหรือ
อาเภอ ตามสาเนาทะเบียนบ ้าน ทัง้ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สาเนาหน ้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พร ้อมลงนามสาเนาถูกต ้อง
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางก ับ บิดา จาเป็ นต ้องมี หน ังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให ้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศ ทีอ
่ อกโดยสานักงานเขตหรืออาเภอ ตามทะเบียนบ ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สาเนาหน ้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ
มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางก ับ มารดา จาเป็ นต ้องมี หน ังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให ้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศ ทีอ
่ อกโดยสานักงานเขตหรืออาเภอ ตามทะเบียนบ ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สาเนาหน ้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ
มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่
- สาเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา
- สาเนาทะเบียนมรณะบัตร
** กรณีร ับรองการเงินให้บุคคลในครอบคร ัว จาเป็นต้องเกีย
่ วข้องก ันทางสายเลือดเท่านน
ั้ บิดา , มารดา , บุตร , พี่ , น้อง , สามี , ภรรยา
สามารถอ้างอิงได้จากทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส จาเป็นต้องแนบสาเนามาด้วย และจาเป็นต้องยืน
่ เอกสารสาค ัญด ังนี้ **
ื่ เจ้าของบ ัญชี (ผูร้ ับรอง) ยืนยัน
- หน ังสือร ับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบ ับจริงออกจากธนาคารเท่านน
ั้ โดยระบุชอ
่ -นามสกุล ผูถ
รับรองให ้กับผู ้ถูกรับรอง จาเป็ นต ้องออกมาแล ้ว ไม่เกิน 20 ว ัน ณ ว ันทีน
่ ัดยืน
่ วีซ่า ** โดยสะกด ชือ
้ ูกร ับรอง ให้ถูกต้อง
ตามหน้าหน ังสือเดินทาง **
1.

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย ้อนหลัง 3
่ **
** ฉบ ับจริงออกจากธนาคารเท่านน
ั้ อ ัพเดทเป็นปัจจุบ ัน รายการสุดท้ายควรดาเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 ว ัน ณ ว ันทีน
่ ัดยืน
่ วีซา
** จาเป็นต้องใช้ทงผู
ั้ ร้ ับรอง และ ผูถ
้ ูกร ับรองไม่วา
่ กรณีใดก็ตาม หากไม่เป็นไปตามเงือ
่ นไข เจ้าหน้าทีอ
่ าจปฏิเสธการร ับยืน
่ ได้ **
** หล ักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นบ ัญชีเดียวก ันเท่านน
ั้ เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คือบ ัญชีเดียวก ัน **
- เอกสารเพือ
่ อ ้างอิงความสัมพันธ์ อาทิ สาเนาทะเบียนบ ้าน/สมรส/สูตบ
ิ ัตร

่ ท่องเทีย
แผนทีก
่ ารเดินทาง เพือ
่ การยืน
่ คาร้องขอวีซา
่ วเชงเก้น ประเทศอิตาลี
สถานที่ : ศูนย์ร ับยืน
่ คาร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.

้ งต้น เพือ
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเบือ
่ ขอยืน
่ วีซ่าท่องเทีย
่ วเชงเก้น ประเทศอิตาลี
่ - นามสกุล ปัจจุบ ัน ............................................................................................................
ชือ
่ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปลีย
ชือ
่ น) ...................................................................................
วัน - เดือน - ปี เกิด ..................................................................................................................
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่า
หม ้าย
แยกกันอยู่
หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................
หมายเลขพาสปอร์ต .................................................................................................................
วันทีอ
่ อก ................ วันหมดอายุ ............... สถานทีอ
่ อก .............................................................
ั
ทีอ
่ ยูป
่ ัจจุบ ัน(ทีพ
่ ักอาศยอยู
จ
่ ริง) .............................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์ .......................
ั มอ
เบอร์โทรศพท์
ื ถือ .......................... อีเมลล์ ........................................................................
อาชีพ ปั จจุ บ น
ั (การงาน/การเรีย น) กรุณ าระบุ อาชีพ , ต าแหน่ง , หากเป็ นแม่บ ้าน/เกษี ยณอายุ กรุณ าระบุ
ด ้วย .....................................................................................................................................
่ สถานทีท
ชือ
่ างาน/สถานศึกษา และทีอ
่ ยู่ .................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์ ......................
ั มอ
เบอร์โทรศพท์
ื ถือ ......................... อีเมลล์ .........................................................................
วีซา่ ยุโรป (เชงเก ้น) ทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี่ ่านมา
ไม่เคย
เคยได ้รับ
ประเทศ ...................................................... ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที่ .................. ถึงวันที่ ......................
ประเทศ ...................................................... ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที่ .................. ถึงวันที่ ......................
ประเทศ ...................................................... ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที่ .................. ถึงวันที่ ......................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) ......................................................................
ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผู ้สมัคร
ตัวผู ้สมัครเอง
มีผู ้อืน
่ ออกค่าใช ้จ่ายให ้ ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ์ ..........................
่ บุคคลทีเ่ ดินทางร่วมกับท่าน ..................................................... ความสัมพันธ์ ..........................
ชือ

** ผูส
้ ม ัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงทุกข้อโดยละเอียด
ั
ข้อ 8/9/10/11 กรุณาระบุให้ละเอียดและชดเจนที
ส
่ ุดเพือ
่ ประโยชน์ของต ัวท่านเอง
การพิจารณาอนุม ัติวีซ่าเป็นดุลพินจ
ิ ของทางสถานทูตฯเท่านน
ั้ ทางบริษท
ั เป็นเพียงต ัวกลางในการ
อานวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั้ **

