รหัสโปรแกรม : 14261 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

มิลาน – ดูโอโม่ – เวโรน่ า – เมสเตร้ - เวนิส – ฟลอเรนซ์ – โบสถ์ ซานตา มาเรีย – ปราโต้ – ปิ ซ่ า

หอเอนแห่ งเมืองปิ ซ่ า – เซียน่ า - ทิโวรี่ – La Reggia Designer Outlet - เนเปิ ลส์ – ซอร์ เรนโต้
ปอมเปอี - โรม - กรุงวาติกนั – โคลอสเซียม – นา้ พุเทรวี่ - ช้ อปปิ้ งบันไดสเปน
กาหนดการเดินทาง
11-18 ก.พ.//18-25 ก.พ.//25 ก.พ.-03 มี.ค.//03-10 มี.ค.//10-17 มี.ค.//17-24 มี.ค.//24-31 มี.ค. 63
( กรุณาสารองทีน่ ั่งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที่1

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – โดฮาร์ – มิลาน

17.30

สมาชิ ก ทุ ก ท่ า นพร้ อ มกัน ณ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ อาคารผู้ โ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศชั้ น 4
เคาน์ เตอร์ Q สายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ QATAR AIRWAYS

20.55
23.40

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
เหิรฟ้ าสู่ กรุ งโดฮา โดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ Qatar Airways เทีย่ วบินที่ QR833
ถึงสนามบินกรุ งโดฮา รอเปลีย่ นเครื่ อง ประมาณ 2 ชั่ วโมง

วันที่2

มิลาน – ดูโอโม่ – เวโรน่ า – เมสเตร้

01.45
07.15

เหิรฟ้ าสู่ เมืองมิลาน...โดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ Qatar Airways เทีย่ วบินที่ QR123
เดินทางถึงเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองเรียบร้ อยแล้ว
น าท่ า นเดิ น ทางเข้ า สู่ ตั ว เมื อ งมิ ล าน เมื อ ง
สำคัญในภำคเหนื อของประเทศอิตำลี ตั้งอยู่
บริ เวณที่รำบลอมบำร์ ดี จากนั้นนาคณะเก็บ
ภาพ “ป้ อมปราการสฟอร์ เซสโก้ ” ปรำสำท
สวยงำมหลัง นี้ ได้เคยเป็ นป้ อ มปรำกำรของ

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

พวกตระกูลวิสคอนติ ต่อมำเป็ นที่พำนักของผูน้ ำเผด็จกำรในช่วงศตวรรษที่ 15 คือ ตระกูลสฟอร์ ซำ มีเวลำ
ให้ท่ำนได้ถ่ำยภำพกับมุมสวยๆ ของน้ ำพุที่โพยพุ่งบริ เวณด้ำนหน้ำปรำสำทสฟอร์ เซสโก้ นาท่ านชม “มหา
วิหารแห่ งมิลาน หรื อดูโอโม” สั ญลักษณ์ ที่โดดเด่ นที่สุดของเมือง อันมีขนำดใหญ่โตมโหฬำร สร้ำงขึ้นด้วย
หิ นอ่อนสี ขำวในศิลปะแบบโกธิ ค ใช้เวลำสร้ ำงนำนกว่ำ 500 ปี ปั จจุบนั เป็ น “โบสถ์แคธอลิ กที่ใหญ่เป็ น
อันดับ 3 ของโลก” ลำนด้ำนหน้ำเป็ นที่ต้ งั ของพระรำชำนุสำวรี ยพ์ ระเจ้ำวิคเตอร์ เอ็มมำนู เอลที่ 2 ทรงม้ำ รำย
ล้อมด้วยอำคำรที่เก่ำแก่คลำสสิ คและช้อปปิ้ งมอลล์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองเวโรน่ า”ประตูสู่อิตำลี เป็ นเมืองที่ใหญ่ และสำคัญเป็ นอันดับ 2 ในแคว้นเวเนโต
รองจำกเวนิ ส นำท่ำนชมเมืองเวโรนำได้รับ
สมญำนำมว่ำ "LITTLE ROMAN" เพรำะ
ยังคงสภำพสิ่ งก่อสร้ำงจำกสมัยโรมันไว้อย่ำง
สมบูรณ์ และถ้ำย้อนไปในศตวรรษที่ 13-14
มี ค วำมเจริ ญสู ง สุ ดถื อว่ำ เป็ นยุ ดทองไม่ แ พ้
กรุ งโรม เมืองเวโรน่ ำโด่งดังมำจำกนิ ยำยรั ก
อมตะเรื่ อ งเอกของนัก ประพัน ธ์ “วิล เลี่ย ม
เชกส์ เปี ยร์ ” ที่ ชื่อว่ำ “โรมิโอ แอนด์ จู เลียต”
นำคณะเดินทำงเข้ำชมย่ำนเมืองเก่ำที่ยงั คงสภำพบ้ำนเรื อนแบบโบรำณ จำกนั้นนำท่ำนสู่ “จตุรัสเออร์ เบ” ที่
รำยล้อมไปด้วยคฤหำสน์, วังเก่ำของตระกูลที่เคยปกครองเวโรน่ ำระหว่างทำงผ่ำนชมควำมยิ่งใหญ่ภำยนอก
ของ“โรมั น อารี น่า ”สนำมกี ฬ ำกลำงแจ้ง แบบโบรำณในสมัยโรมัน เดิ นทำงเข้ำ สู่ “อดี ต บ้ านของจู เลียต”
ปั จจุบนั หน้ำบ้ำนจูเลียตคือร้ำนArmani ชมระเบียงหิ นอ่อนเล็กๆ ที่จูเลียตเคยยืนอยูโ่ ดยมีโรมิโอ มำคอยเฝ้ำ
ขอควำมรักอยูด่ ำ้ นล่ำงบริ เวณบ้ำนมีรูปปั้ นจูเลียตที่เป็ นบรอนซ์ป้ ั นโดยN.Costantiniว่ำกันว่ำใครอยำกสมหวัง
ในเรื่ องควำมรั กก็ให้ไปจับที่ หน้ำอกของจู เลี ยต นอกจำกนี้ ภำยในบริ เวณกำแพงบ้ำนจู เลี ยตยังมีกำรเขี ยน
แสดงควำมรักกันมำกมำยจนแทบไม่เห็นสี กำแพงเดิ ม และยังมีบริ กำรโทรศัพท์สำหรับคนที่ไม่ได้มำกับคน
รักให้ได้เซย์ฮลั โหลหำกันว่ำโทรมำจำกบ้ำนจูเลียตแห่ งนี้ นาท่ านเดินทางขึน้ สู่ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
ของอิตาลีไปยัง “ เมืองเวนิส เมสเตร้ ” รำชินีแห่งทะเล เอเดียตริ กเมืองหลวงของแคว้น เวเนโต
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ : Smart Hotel
วันที่3 เวนิส – ฟลอเรนซ์ – โบสถ์ ซานตา มาเรีย – ปราโต้
เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ ท่ำเรื อตรอนเชโต้ จากนั้น
ลงเรื อเข้ าสู่ “ เมืองเวนิส ”เมืองอันแสนโรแมน
ติกซึ่ งเป็ นจุดหมำยปลำยทำงของคู่รักจำกทัว่
โลกเมืองเวนิ สได้รับฉำยำว่ำรำชิ นี แห่ งทะเล
อำเดรี ยตริ ก (Queen of the Adriatic), เมือง

หรื อเทียบเท่ าระดับใกล้เคียง

แห่ งสำยน้ ำ (City of Water), เมืองแห่ งสะพำน (City of Bridges), และ เมืองแห่ งแสงสว่ำง (The City of
Light) เรื อนำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ “เกำะซำนมำร์ โค ”ศูนย์กลำง ของเมืองเวนิ ส พร้อมนำ คณะเดินทำงเข้ำสู่
บริ เวณ “จตุรัสซานมาโค” ระหว่ำงกำรเดินทำงชมอนุสำวรี ยข์ อง พระเจ้ำวิคเตอร์ เอมำนูเอลที่2 ถ่ำยภำพคู่
กับ “ สะพานถอนหายใจ ” สะพำนแห่ งสัญลัก ษณ์ที่เชื่ อมต่อกับ พระรำชวังดอร์ จ ชมควำมสวยงำมของ
“พระราชวังดอร์ จ” (ภำยนอก)อันเป็ นที่ประทับของเจ้ำเมืองเวนิส ในยุคที่ยงั เป็ นรัฐอิสระอีกทั้งยังเป็ นศูนยก์
ลำงของกำรปกครองแคว้น ในยุคสมัยนั้น ชม“โบสถ์เซนต์มำร์ ค” ซึ่ งเป็ นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ที่ “ใหญ่
ที่สุด” ในยุโรปตะวันตก ให้ ท่านได้ สัมผัสคลองแห่ งเวนิสอันแสนโรแมนติกโดยการ “ นั่งเรื อกอน

โดร่ า” Gondora ทีม่ ชี ื่ อเสี ยงระดับโลก (ไม่ รวมในรายการทัวร์ กรุณาติดต่ อหัวหน้ าทัวร์ )
เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงเข้ำชม “เมืองฟลอเรนซ์ ”Florence เมืองที่ได้รับฉำยำว่ำ“เมืองที่มีควำมงำมเป็ นอมตะ” เป็ น
เมื องต้นแบบของศิ ล ปะแบบเรอเนสซองส์ ซ่ ึ ง
เป็ นเมืองที่มีควำมเจริ ญสู งสุ ดในช่วงศตวรรษที่
13-16 ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรม
เป็ นนครโบรำณอันยิง่ ใหญ่ซ่ ึ งครั้งหนึ่ งเคยมัง่ คัง่
และร่ ำรวยกว่ ำ กรุ งโรม เป็ นถิ่ น ก ำเนิ ด ของ
ศิลปิ นระดับโลก2ท่ำน คือ “ลีโอนา โด ดาวินชี
และ ไมเคิลแองเจลโล” นำคณะเดินเที่ยวชมเขต
เมืองเก่ำ Old Town ซึ่ งได้ถูกจัดให้เป็ นเขตเมืองปลอดมลพิษไม่อนุ ญำตให้รถยนต์วิ่งผ่ำนภำยในเมืองสัมผัส
สถำปั ตยกรรมอันแสนงดงำมเต็มไปด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ที่หำชมได้ยำกยิ่งจำกเมืองไหน เที่ยวชม
“จั ตุรัสเพียซซ่ าซิ นยอเรตตา” ชมสถำปั ตยกรรม อันโดดเด่ นของเมื องที่ “มหาวิหารซานตามาเรี ยเดลฟิ
ออเร” เป็ นวิหำรที่ มียอดโดมขนำดใหญ่สัญลักษณ์ แห่ งเมืองฟลอเรนซ์ จำกนั้นออกเดิ นทำงเข้ำสู่ ใจกลำง
เมืองชม “โบสถ์ ซันตาโคเช่ ” โบสถ์ขนำดใหญ่ซ่ ึ งใช้เป็ นสถำนที่ฝังศพของศิลปิ นชื่ อก้องโลก“ไมเคิลแองเจล
โล และ กำลิเลโอ” และศิลปิ นชื่อดังของเมือง จำกนั้นนำท่ำนข้ำมแม่น้ ำอำร์ โน ออกเดินทำงสู่ เมืองปรำโต้
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / นาคณะเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั

พักที่ : CHARME HOTEL
วันที่4 ปราโต้ – ปิ ซ่ า – หอเอนแห่ งเมืองปิ ซ่ า - เซียน่ า
เช้ า

หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ “เมืองปิ ซ่ า” เมืองแสนสวยริ มฝั่งแม่น้ ำอำร์ โน และยังเป็ นบ้ำนเกิด “กาลิเลโอ” ศิลปิ นที่มี
ชื่ อเสี ยงของอิตำลี นำคณะเปลี่ยนเป็ นรถ Shutter
Bus เข้ำชมควำมมหัศจรรย์ของ “หอเอนแห่ งเมือง
ปี ซ่ า”1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ ของโลก ถูกสร้ำงด้วย
หิ นอ่อน สู ง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเริ่ มสร้ำงเมื่อปี
ค.ศ.1174 แล้วเสร็ จเมื่อ ค.ศ.1350 ใช้เวลำก่อสร้ำง

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

นำนถึง 176 ปี สำหรับหอเอนปิ ซ่ำนี้ภำยในมีเสำหิ นอ่อนทีสลักลวดลำยด้วยฝี มือจิตรกรชื่ อดังแห่ งยุคได้สลัก
ลวดลำยไว้สวยงำมมำกส่ วนสำเหตุที่เอียงนั้นเกิดขึ้นหลังจำกเมื่อสร้ำงเสร็ จแล้ว ฐำนได้ทรุ ดไปข้ำงหนึ่ งเมื่อ
วัดดูปรำกฏว่ำเอียงออกจำกแนวดิ่งของฐำนถึง 14 ฟุต แต่ก็ยงั ไม่ลม้ ยังคงเอียงอยูเ่ ช่นทุกวันนี้ เมืองแห่ งนี้ ยงั
เป็ นบ้ำนเกิดของนักวิทยำศำสตร์ และนักดำรำศำสตร์ เอกของโลก “กาลิเลโอ” ซึ่งเขำได้พิสูจน์กฎกำรณ์ดึงดูด
ของโลกโดยปล่อยวัตถุให้ตกมำจำกที่สูงเขำสังเกตพบว่ำไม่วำ่ วัตถุหนักหรื อเบำ ต่ำงตกถึงพื้นดินพร้อมกัน
และให้ช ำวโลกรู ้ โดยท ำกำรทดลองปล่ อ ยลู ก บอลจำกหอเอนปิ ซ่ ำ แห่ ง นี้ และเขำยัง เป็ นคนแรกที่ ใ ช้
กล้องโทรทัศน์(Telescope) ส่ องดู ดำวเมื่อประมำณ 400 ปี ก่อนและได้ประกำศสิ่ งที่คน้ พบซึ่ งท้ำทำยควำม
เชื่ อของคนในสมัยนั้นซึ่ งเชื่ อกันว่ำโลกเป็ นศูนย์กลำงของสุ ริยะจักรวำลแต่กำลิ เลโอยืนยันว่ำดวงอำทิตย์
ต่ำงหำกเป็ นศูนย์กลำงของสุ ริยะจักรวำล จนทำให้เขำถู กจับคุ มขังในที่สุด ชมควำมสวยงำมของ“หอสวด
มนต์ ที่สร้ างในสไตล์ โรมันเนสก์ ”จตุรัสดูโอโมแห่ งปิ ซาได้ รับเลือกโดยองค์ การยูเนสโกให้ ขึ้นทะเบียนเป็ น
มรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1987
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองเซียน่ า” เมืองดังแห่ งยุคกลำงของอิตำลีและเป็ นเมืองที่มีศิลปะโกธิ ค ตลอดทั้ง
ใจกลำงเมืองเก่ำของเซี ยนำได้รับเลือกโดยองค์กำรยูเนสโกให้ข้ ึนทะเบียนเป็ น โลกเมื่อปี ค.ศ.1995 เชิ ญ
เยี่ย มจตุ รัสเปี ยซซ่ ำ เดล คัมโป Piazza del
Campo ซึ่ งได้ รั บ ยกย่ อ งว่ ำ เป็ นมรดกโลก
และ เคยเป็ นบ้ำนของำลิ โอนักแข่งม้ำที่ มีชื่อ
กระฉ่ อนที่สุดในโลก จตุรัสเปี ยซซ่ ำ เดล คัม
โป ที่ ไ ด้ชื่ อ ว่ำ สวยแปลกตำเพรำะมี รูป ทรง
เป็ นรู ป พัด ลำดเอี ย งแบบขั้น บัน ได ตั้ง อยู่
ด้ำนหน้ำศำลำว่ำกำรเมืองเซี ยน่ ำ เดิ นเล่นชม
เมือง บ้ำนเรื อนต่ำงๆ ถึ งแม้ดูเก่ำแก่ แต่ยงั คง
ถู กใช้งำนเป็ นที่ อยู่อำศัยและร้ ำนค้ำ มี ศำลำกลำงจังหวัดสไตล์โกธิ ค น้ ำพุเกี ย โบสถ์พระแม่นิรมล ที่ นี่มี
เทศกำลพำลิโอแสดงในชุดพื้นเมืองทุกปี มีชื่อเสี ยงมำ
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / นาคณะเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั

พักที่ : HOTEL ANNA SIENA NORD
วันที่5 เซียน่ า – ทิโวรี่ – La Reggia Designer Outlet
เช้ า

หรื อเทียบเท่ าระดับใกล้เคียง

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองทิโวรี่ ดินแดนทีเ่ ป็ นส่ วนหนึ่งของแคว้นลาซิโอ (Lazio) ตั้งอยูบ่ นหน้ำผำสู ง เหนือ
แม่ น้ ำ อำเนี ย น (Aniene) ชมเนิ น เขำ
TIBURTINE ท่ ำ นจะได้ พ บว่ ำ ทิ ว ทัศ น์
สวยงำมสุ ดลูกหู ลูกตำจะเปิ ดต้อนรับปลุก
ประสำทสั ม ผัส ทุ ก อย่ ำ งให้ ส ดชื่ น มี
ชี วิ ต ชี ว ำ โดยเฉพำะเหล่ ำ วิ ล ล่ ำ พัก ร้ อ น

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

ของชนชั้นสู งในสมัยก่อนเพื่อสัมผัสกับควำมโรแมนติกจับใจ
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคา
จากนั้นนาท่ านออกเดินทางสู่ La Reggia Designer Outlet ศู นย์ เอาท์ เล็ทที่ใหญ่ และมีสินค้ าหลากหลายที่สุด
มีเวลำให้ท่ำนช้อปปิ้ งสิ นค้ำแบรนด์เนม อำทิเช่น BIALETTI, Calvin Klein, D&G,DIESEL, Paul Smith,
POLO, LEVI'S, REPLAY ฯลฯ
อิสระกับอาหารมื้อค่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง

พักที่ : RAMADA , NAPLES

หรื อเทียบเท่ าระดับใกล้เคียง

วันที่6

เนเปิ ลส์ – ซอร์ เรนโต้ - ปอมเปอี – โรม

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองซอร์ เรนโต้ ” (SORRENTO) ที่มำของเพลง “คัมแบค ทู ซอร์ เรนโต้ ” และ
เป็ นบ้ำนเกิดของ เอนริ โก คำรู โซ (ENRICO CARUSO) นักร้องโอเปรำชื่อดัง เป็ นเมืองในฝัน ที่งดงำมล้ ำ
เลิ ศ เมื อ งที่ มี ท ัศ นี ย ภำพสวยงำมน าท่ า น
เดิ น ทางต่ อ สู่ เมื อ งเนเปิ ลส์ (Naples) หรื อ ที่
นิ ย มเรี ยกเป็ นภำษำอิ ต ำลี ว่ ำ เมื อ งนาโปลี
(Napoli) คืออีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง
และมี ค วำมส ำคัญทำงประวัติศ ำสตร์ ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม สถำปั ตยกรรม ดนตรี และศำสตร์
กำรทำอำหำร ที่ได้รับกำรยอมรับจำกทัว่ โลก
อีกทั้งยังเป็ นเมืองหลวงของจังหวัดเนเปิ ลส์ (Province of Naples ) และ แคว้นกัมปำเนี ย (Campania)แคว้น
ที่ต้ งั อยูท่ ำงทิศใต้ของประเทศอิตำลีนนั่ เอง นำท่ำนออกเดินทำงสู่ “ เมืองปอมเปอี ”
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนชม “ เมืองปอมเปอี ” นาชมเมืองโบราณ 2,000 ปี ที่ถูกทำลำยโดยลำวำของภูเขำไฟ วิโซเวียส ซึ่ ง
ภูเขำไฟลู กนี้ ระเบิดเอำดิ นโคลนเถ้ำถ่ำน และหิ นละลำยทับถมจมลงไปในดินในชัว่ เวลำไม่กี่นำทีเมื่อ พ.ศ.
662 ประชำชนนับหมื่ นต้องถู กฝั งทั้งเป็ นตำย
ด้ว ยควำมทุ ก ข์ ท รมำน โดยไม่ มี โ อกำสหนี
รอดออกมำได้เลย และปอมเปอี ก็ ถู ก ลื ม ไป
จำกควำมทรงจำของชำวโลกต่ อมำได้มี ก ำร
ฟื้ นฟูศึกษำประวัติศำสตร์ โบรำณชื่ อปอมเปอี
จึ ง ถู ก ค้น พบแต่ ไ ม่ มี ใ ครทรำบว่ ำ อยู่ ที่ ไ หน
จนกระทัง่ พ.ศ.2291 ได้พบร่ องรอยของซำก
เมือง เมื่อรื้ อดินที่ทบั ถมออกมำหมดแล้วก็พบ
ซำกเมืองที่ใหญ่โต และสร้ำงด้วยหิ นอย่ำงแข็งแรง บำงแห่งพบ “ซากชาวปอมเปเอียน และสั ตว์ เลีย้ งของเขา
ทีต่ ายกลายเป็ นหินยังคงสภาพเดิมทุกประการ ” แต่ทว่ำภำพนั้นจะเห็นลักษณะของควำมหวำดกลัวต่อควำม

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

ตำยได้เป็ นอย่ำงดีบำงคนนัง่ เอำมือปิ ดหน้ำตำยบำงคนนัง่ ซบกับกำแพงบ้ำนตำยก็มี ปอมเปอีจึงได้ ชื่ อว่ำ
“ ซากเมืองแห่ งความตาย ” จำกนั้นนำคณะออกเดิ นทำงสู่ “กรุ งโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่
ที่สุดของแคว้นลำซีโอและประเทศอิตำลี ตั้งอยูท่ ำงตอนกลำงของประเทศ มีประวัติศำสตร์ ยำวนำนมำกกว่ำ
2,800 ปี
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

IH HOTELS ROMA Z3

วันที่7

โรม – ชมเมือง – กรุงวาติกนั – โคลอสเซียม – นา้ พุเทรวี่
ช้ อปปิ้ งบันไดสเปน – กรุงเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ “ นครรัฐวาติกัน ” “ ประเทศเอกรำช ” หรื อ “ รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก ” นำท่ำนเข้ำ
ชมภำยในของ “มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ ” ซึ่ งเป็ นสิ่ งก่อสร้ ำงที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในนครรัฐวำติกนั เป็ น
สถำนที่ศกั ดิ์สิทธ์ของพระศำสนจักรโรมันคำทอลิกที่ มีขนำด “ ใหญ่ที่สุดในโลก ” ได้รับกำรออกแบบโดย
“ ไมเคิลแองเจลโล ” นำคณะเข้ำสู่ ภำยในมหำวิหำรซึ่ งประดับประดำไปด้วยงำนศิลปะชิ้นเอกมำกมำย อำทิ
เช่น “ ปิ เอต้ำ ” ( The Pieta ) รู ปแกะสลักหิ น
อ่อนแม่พ ระมำรี อุม้ พระศพของพระเยซู เจ้ำไว้
บนตัก จำกนั้นรถโค้ชแล่ นผ่ำ นสถำนที่ สำคัญ
ต่ำงๆ พร้ อมชมสถำปั ตยกรรมอันเก่ำแก่ภำยใน
กรุ ง โรม อำทิ “ จั ตุ รัส เวเนเซี ย ” Piazza
Venezia จตุรัสที่ ยิ่งใหญ่ใจกลำงกรุ งโรม ผ่ าน
ชมระเบี ย งปาลาสโซ สถำนที่ ใ ช้ก ล่ ำ วสุ น ทร
พจน์ของมุสโสลินีในโอกำสต่ำงๆ “ อนุสาวรี ย์
พระเจ้ าวิคเตอร์ เอ็มมานู เอ็ลที่ 2 ” ซึ่ งได้ชื่อว่ำเป็ นพระบิดำของชำ อิตำลี “ประตูชัยคอนสแตนติน”
สัญลักษณ์ แห่ งชัยชนะและที่ มำของ “ถนนทุกสายมุ่ งสู่ กรุ งโรม” จำกนั้นชมร่ องรอยของศู นย์กลำงแห่ ง
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ “โรมันฟอรั่ม”
อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง
ให้คณะได้ลงจำกรถพร้อมถ่ำยภำพคู่กบั “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ ของโลก สนำมกีฬำ
กลำงแจ้ง ขนำดใหญ่ ที่ มี โ ครงสร้ ำ งเกื อ บ
สมบูรณ์ ต้ งั อยู่ใจกลำงกรุ งโรม โดยนับเป็ น
สิ่ งก่อสร้ำงที่มีขนำดใหญ่ที่สุดเท่ำที่เคยมีกำร
สร้ ำงขึ้นมำในสมัยอำณำจักรโรมัน ระหว่ำง
ทำง ท่ ำ นจะ สำมำรถ ชมควำมงดงำม
สถำปั ตยกรรมอันเก่ ำแก่ ของกรุ งโรม นำ

เทีย่ ง
บ่ าย

หรื อเทียบเท่ าระดับใกล้เคียง

คณะท่ำนชมควำมสวยงำมของ “นา้ พุเทรวี”่ ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของกรุ งโรม น้ ำพุแห่งนี้ เริ่ มเป็ นที่รู้จกั
และมีชื่อเสี ยงจำกภำพยนตร์ เรื่ อง " Three Coins in the Fountain " นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทำงมำเยี่ยมชม
น้ ำพุแห่งนี้มีควำมเชื่อกันว่ำ กำรโยนเหรี ยญลงไปแล้วจะได้กลับมำเยือนกรุ งโรมอีกครั้งจำกนั้นนำคณะท่ำน
เดิ นทำงชม ช่ อง “โอคู ลูส” ช่ องแสงซึ่ งเป็ นวงกลมขนำดใหญ่อยู่ตรงกลำงหลังคำโดมของ “วิหารแพนธี
ออน” ภำยในวิหำรแพนธี ออนยังใช้เป็ นสถำนที่ฝังศพกษัตริ ย ์ บุคคลในรำชวงศ์และบุคคลสำคัญ เช่น พระ
ศพของกษัตริ ย ์ 2 พระองค์สุดท้ำยของอิตำลีคือ พระเจ้ำวิกเตอร์ เอมมำนูเอลที่ 2 และพระเจ้ำอุมแบร์ โตที่ 1
และยังมีศพของรำฟำเอล จิตรกรชำวอิตำลี ที่อำยุน้อยที่สุดในบรรดำจิตรกรผูย้ ิ่งใหญ่ในยุคฟื้ นฟูศิลปวิทยำ
นำท่ำนคณะท่ำนเดินทำงต่อไปยัง “ ย่ านบันไดสเปน ” สถำนที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง และเป็ นสัญลักษณ์อีก
อย่ำงหนึ่ ง ของกรุ งโรม เป็ นสถำนที่ นัดพบของหนุ่ มสำววัยรุ่ นของอิ ตำลี ซ่ ึ ง ในเขตบริ เวณนี้ เต็มไปด้วย
สถำปั ตยกรรมโรมันที่สวยงำม ให้ท่ำนได้ถ่ำยภำพไว้เป็ นที่ระลึกหรื ออิสระเลือกช้อปปิ้ งสิ นค้ำแบรนด์เนม
ชื่อดังนำนำชนิด อำทิ Gucci ,Louis Vuitton ,Prada ,Bally ,Chanel สิ นค้ำพื้นเมืองอันเลื่องชื่อ
เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุ งโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR114

22.05

วันที่8 กรุงเทพฯ
05.40
07.05
17.45

ถึงสนามบินกรุ งโดฮา รอเปลีย่ นเครื่ อง ประมาณ 2 ชั่วโมง
เหิรฟ้ ากลับสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR832
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ต ามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอันเนื่ องมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ูนาทัวร์ มีอานาจ
ตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสินใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ก.พ.-มี.ค. 2563

ผู้ใหญ่ พกั
เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
ห้ องละ 2 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิม่
( มีเตียงเสริม )
42,900

42,900

42,900

14,900

ต้ องการเดินทางโดยชั้ นธุรกิจ Business Class กรุ ณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-มิลำน//โรม-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ชำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตำมระบุหรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยูใ่ นแถบที่มี
อุณหภูมิต่ำและรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์หรื อกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็ นผลที่ทำ
ให้ตอ้ งมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่ำบริ กำรนำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ผมู ้ ีประสบกำรณ์นำเที่ยวให้ควำมรู ้ และคอยดูแลอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรี ด , ค่ำเครื่ องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร
ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ ำ ณ โรงแรมที่พกั (ทำงบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่ำนเนื่ องจำกป้ องกันกำรสู ญหำยจำกมิจฉำชีพที่แฝงตัวเข้ำมำ
ในโรงแรมที่พกั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็ วในกำรเข้ำห้องพักสำหรับทุกท่ำน)

ค่ าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้ นวีซ่า และค่ าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่ คืนให้ ท่านไม่ ว่า
ท่านจะผ่านการพิจารณาหรื อไม่ กต็ าม 4,800 บาท)
ค่ าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่ านละ 12 ยูโร
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่ อวัน
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณำจองล่วงหน้ำพร้อมชำระงวดแรก 30,000 ก่อนกำรเดิ นทำง พร้อมแฟกซ์หรื อส่ ง E-MAIL สำเนำหน้ำหนังสื อเดิ นทำง
Passport มำยังบริ ษทั และค่ำใช้จ่ำยส่ วนที่เหลือกรุ ณำชำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำร
เดินทำง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถทำกรุ๊ ปได้อย่ำงน้อย 20 ท่ำน และ
หรื อ ผูร้ ่ วมเดิ นทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทำงบริ ษทั ฯ ยินดี คืนเงิ นให้ท้ งั หมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรื อจัดหำคณะทัวร์อื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจำเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหำย สู ญเสี ยหรื อได้รับบำดเจ็บ ที่ นอกเหนื อควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์ แล ะเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
เนื่องจำกรำยกำรทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จ หำกท่ำนสละสิ ทธิ์ กำรใช้บริ กำรใดๆตำมรำยกำร หรื อถูกปฏิเสธกำรเข้ำ และออก
ประเทศไม่วำ่ ในกรณี ใดก็ตำม ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรื อทั้งหมด ไม่วำ่ จะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
 ทางบริ ษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่ อในคณะมีผ้ ูสารองที่นั่งครบ 20 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรั บจากทางสถานทูต เนื่ องจำกบริ ษท
ั จะต้องใช้
เอกสำรต่ำงๆที่เป็ นกรุ๊ ปในกำรยืน่ วีซ่ำ อำทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมำจำกทำงยุโรป ,ประกันกำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ 20
ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่ วีซ่ำให้กบั ทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง
 หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทำงบริ ษท
ั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ ยว ซึ่ งทำงท่ำนจะต้องเดิ นทำงมำยื่นวีซ่ำด้วยตัวเอง
ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอำนวยควำมสะดวก
 เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่ นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็ นผูก้ ำหนดออกมำ มิ ใช่ บริ ษท
ั ทัวร์ เป็ นผูก้ ำหนด ท่ ำนที่ มีควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ ำ
ท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณำจัดเตรี ยมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่
เพียงตัวกลำง และอำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่ วีซ่ำเท่ำนั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กบั ทำงท่ำน
 กรณีวซ
ี ่ าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดาเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนี ยมใดๆทั้งสิ้ นแม้วำ่ จะผ่ำนหรื อไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ
- ค่ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสำรที่สำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋ เครื่ องบินถ้ำ
ออกตัว๋ มำแล้วจะต้องทำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนี ยมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่ วน และส่ วนที่เหลื อจะคืนให้ท่ำนภำยใน 120 วัน (ตำมกฎของแต่ละ
สำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตัว๋ ท่ำนจะเสี ยแต่ค่ำมัดจำตัว๋ ตำมจริ งเท่ำนั้น
- ค่าห้ องพักในการเข้ าพัก ถ้ าคณะออกเดินทางได้ และท่ านไม่ ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่ านจะต้ องโดนค่ ามัดจาห้ องพักทุกคืน ของการเดินทางหากท่ าน
ไม่ ปรากฏตัวตามวันที่เข้ าพัก ทางโรงแรมจะต้ องยึดค่าห้ อง 100% ในทันที ทางบริษทั ฯจะแจ้ งให้ ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ ท่านเข้ าใจ(ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กับ
การต่ อรองระหว่างบริษทั ฯกับแลนด์ โอเปอเรเตอร์ ต่างประเทศหรื อโรงแรมที่พกั ต่ างประเทศเพื่อที่จะได้ ประโยชน์ สูงสุ ดแก่ ลูกค้ าเป็ นสาคัญ)
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
 ทางบริษท
ั เริ่มต้ น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสารองตั๋วเครื่ องบิน หรื อพาหนะ
อย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่ าใช้ จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษทั ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมดั จากับสายการบิน
หรื อ กรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย ของมัดจำทั้งหมด
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 80 % ของรำคำทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 วัน - เก็บค่ำบริ กำรทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ตวั ที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้ำพำสปอร์ ตว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทำง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิ ชย์หรื อใบทะเบียนกำรค้ำที่มีชื่อผูเ้ ดินทำง อำยุยอ้ นหลังไม่
เกิน 3 เดือนนับจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองกำรทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษ ในกำรออก
จดหมำยรับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจำกต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภำษำอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์ และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อ
แต่ละสถำนทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณำสะกดชื่อ
ให้ตรงกับหน้ำพำสปอร์ ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนำที่ท่ำนจะใช้ยนื่ วีซ่ำ (ใช้เวลำดำเนิ นกำรขอประมำณ 3-5 วันทำ
กำร)
* เด็กต้องทำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรื อมำรดำ
*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริ บูรณ์ / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั้ง
สองคน ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่ งจดหมำยต้องออกโดยที่วำ่ กำรอำเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบัตร 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุ ด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วำ่ ท่ำนจะถูกปฏิเสธ
วีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยืน่ คำร้องใหม่ก็ตอ้ งชำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้ทำง
บริ ษทั ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวน
ท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
กรณีทที่ ่ านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจำกกำรขอวี
ซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนำมของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านทีม่ เี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ทจี่ ะเดินทางไปท่ องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุเท่ านั้น กำร
ปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยืน่ วีซ่ำปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในกำรยืน่ ขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
กำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจ
เปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ นหลัก

