รห ัสโปรแกรม : 18036 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

อิตาลี โดโลไมท ์ 9 วัน

โรม-ปิซ่า-ซิงเควเทอร์เร่ ดินแดน 5 หมู่บา้ นเจนัว-เวนิส-โบลซาโน่ -ชมวิวโดโลไมท์-เวโรน่ า-โคโม่-มิลาน

ช้อปป้ ิ งแบรนด์เนม ชิมพิซซ่าและสปาเก็ตตี้หมึกดา
สไตล์อิตาเลีย่ นแท้ๆ

ช้อปปิ้ง Fidenza Village Outlet
โดยสายการบินไทย (TG)
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บริษทั ฯ ขอนำท่ำนเดินทำงข้ำมขอบฟ้ ำสูป่ ระเทศอิตำลี ประทับใจกับดินแดนอันยิง่ ใหญ่และเคยรุ่งเรืองมำในอดีตกับ
จักรวรรดิโ์ รมันอันแสนศักดิส์ ทิ ธิบ์ นคำบสมุทรอิตำลี พบกับวัฒนธรรม, ศิลปะ และสถำปั ตยกรรมอันงดงำมต่ำงๆ มำกมำยหลำย
แห่ง และยังเป็ นประเทศทีเ่ ป็ นศูนย์กลำงแห่งคริสตศำสนำโลกแห่งนครวำติกนั กับเมืองต่ำง ๆ ดังนี้:โรม
ปิ ซ่า
ซิ งเควเทอร์เร่

เจนัว

เวนิ ส

โบลซาโน่
เวโรน่ า
โคโม่

มิ ลาน

เมืองหลวงทีย่ งิ ่ ใหญ่ของจักรวรรดิโรมันมีอำยุเก่ำแก่กว่ำ 2,000 ปี ชมเมืองและสถำนทีที่ เ่ ป็ น 1 ใน 7 สิง่
มหัศจรรย์ของโลกและนครวำติกนั มหำวิหำรทีเ่ ป็ นศูนย์กลำงแห่งคริสต์ศำสนำนิกำยโรมันคำทอลิคของโลก
เมืองท่องเทียวชื
่ อ่ ดังของประเทศอิตำลี อดีตเมืองท่ำเรือชำยฝั ง่ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็ นทีต่ งั ้ ของหอ
เอนปิ ซ่ำ 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก
หมู่บำ้ นเล็กๆ บริเวณริมชำยฝั ง่ ริเวียร่ำของอิตำลี ทีม่ คี วำมหมำยว่ำ ดินแดนทัง้ ห้ำ The Five Land หรือ
ดินแดนแห่งควำมงดงำม ตัง้ อยูบ่ นหน้ำผำสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบริเวณชำยฝั ง่ แคว้นลิกเู รีย
ประกอบไปด้วย 5 หมู่บำ้ น ทีซ่ ่อนตัวเองอยูห่ ่ำงไกลจำกสำยตำของคนภำยนอก โดยหมู่บำ้ นเหล่ำนี้มหี ุบเขำ
ล้อมรอบ มีแม่น้ ำเป็ นฉำกด้ำนหน้ำ ทำให้สถำนทีแ่ ห่งนี้มคี วำมสวยงำมตำมธรรำชำติรำวกับภำพวำดของจิตร
กรเอก
เมืองท่ำทำงกำรค้ำทำงทะเลทีส่ ำคัญทำงตอนเหนือของอิตำลีถอื เป็ นเมืองท่ำทีส่ ำคัญยิง่ เปรียบประดุจเส้น
เลือดใหญ่ของประเทศมำอย่ำงยำวนำนและเป็ นเมืองท่องเทีย่ วชือดั
่ ง เป็ นศูนย์กลำงเทคโนโลยีและ
อุตสำหกรรมกำรผลิตรถยนต์ และยังเป็ นบ้ำนเกิดของนักเดินเรือชือ่ ดังผูค้ น้ พบทวีปอเมริกำ คริสโตเฟอร์
โคลัมบัสด้วย
เมืองท่องเทียวยอดนิ
่
ยมทีน่ กั ท่องเทีย่ วเดินทำงมำเยือนเป็ นจำนวนมำกมำยในแต่ละปี อดีตเมืองทีเ่ คยรำ่ รวย
ทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในยุคกลำงเกำะเวนิสประกอบไปด้วยเกำะน้อยใหญ่กว่ำ 118 เกำะ ล่องเรือพร้อมสัมผัส
บรรยำกำศอันแสนโรแมนติค
ประเทศอิตาลี เมืองทีถ่ อื ว่ำเป็ นประตูสอู่ ุทยำนแห่งชำติโดโลไมท์ เป็ นเมืองหลวงของภูมภิ ำคทีโรลใต้
เมืองดังจากนิยายรักอมตะทีมี่ เค้าเรือ่ งความจริงของการขัดแย้งกันของ 2 ตระกูลอิทธิพลของเมืองนี้ ประพันธ์
โดยวิลเลียมเช็คสเปี ยร์ กวีชาวอังกฤษทีโด่
่ งดังไปทัวโลก
่
เมืองริมทะเลสาบชือ่ เดียวกันกับชือ่ เมือง ซึง่ ได้ชอื ่ ว่าเป็ นทะเลสาบทีส่ วยงามทีส่ ดุ ของอิตาลี ในแคว้นลอมบาร์
เดีย ตัง้ อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี บริเวณเชิงเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโมล้อมรอบด้วยภูเขาสูงที ่
ยังมีป่าไม้เขียวชะอุ่ม มีกาแพงธรรมชาติเป็ นฉากหลังอันงดงามอลังการให้กบั ดินแดนบริเวณนี้ และมีหมิ ะปก
คลุมอยู่ตลอดปี
เมืองใหญ่และมีจำนวนประชำกรสูงทีส่ ดุ ในอิตำลี และยังได้ชอื ่ ว่ำเป็ นศูนย์รวมของแฟชันดี
่ ไซน์เนอร์ชอื ่ ดังของ
อิตำลี
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กาหนดการเดิ นทาง

30 เม.ย. - 8 พ.ค.2563

วันแรก

30 เม.ย.63

สนามบินสุวรรณภูมิ

21.30 น.

นัดคณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์ D
สายการบิ น Thai Airways เจ้าหน้ าที่คอยให้ความสะดวกเรือ่ งเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
สุวรรณภูมิ - โรม (อิ ตาลี)

วันที ส่ อง

1 พ.ค.63

00.20 น.
06.00 น.

นาท่านออกเดิ นทางสู่กรุงโรม ประเทศอิ ตาลี โดยสายการบิ น Thai Airways เที่ยวบิ นที่ TG944
เดิ นทางถึงสนามบิ นลีโอนาร์โด ดาร์วินชี-ฟูมิชิโน ประเทศอิ ตาลี หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง
และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับท่าน จากนัน้ นาท่านเดินทางสูน่ ครวาติ กนั ซึง่ เป็ นรัฐอิสระ
และศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ทีต่ งั ้ ของมหาวิหารเซ้นปี เตอร์ นาท่านถ่ายรูปกับ
ภายนอกมหาวิหารเซ้นต์ปีเตอร์ St.Peter Basilica แห่งนครรัฐวาติกนั ทีง่ ดงามด้วยศิลปะในยุคเรเนซองส์
และยังได้รบั การตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรูหรา ให้ท่านถ่ายรูปกับจัตุรสั หน้าวิหารเซนต์ปีเตอร์ ทีท่ า่ นอาจเคย
เห็นจากการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ในช่วงเวลาสาคัญๆ ของคาทอลิค (มหาวิหารเซ้นต์ปีเตอร์ปิดวันอาทิตย์)
จากนัน้ นาท่านชมและถ่ายรูปภายนอกของสนามกีฬาโคลอสเซีย่ ม สิง่ ก่อสร้างทีเ่ ป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของ
โลก ซึง่ เป็ นสนามกีฬายักษ์ทจ่ี ุคนได้กว่า 50,000 คน ให้ท่านได้เก็บภาพเป็ นทีร่ ะลึก ผ่านชมประตูชยั แห่ง
คอนสแตนติน Arch of Constantine โดยสร้างขึน้ เพื่อระลึกถึงชัยชนะของกรุงคอสสแตนติน เป็ นซุม้ ประตูท่ี
ใหญ่ทส่ี ดุ ของโรมันมีความสูงถึง 21 เมตร, อนุเสาวรียว์ กิ เตอร์เอ็มมานูเอ็ล หรือ Altare Della Patria
อนุเสาวรียท์ ส่ี ร้างขึน้ เพื่อเป็ นเกียรติของวิกเตอร์เอ็มมานูเอ็ล พระราชาองค์แรกของอิตาลี ทีม่ อี านาจแบบ

ItalyDolomite9D/TG (FCO-MXP), 30Apr-8May2020

3|P a g e

กลางวัน
บ่าย

คา่

เบ็ดเสร็จครบวงจร และทีน่ ่ยี งั เป็ นอนุสรณ์ทหารทีก่ ล้าหาญเมื่อครัง้ สงครามโลกครัง้ ที่ 1 อีกด้วย จากนัน้ นา
ท่านชมกรุงโรม นครหลวงแห่งสาธารณรัฐอิ ตาลี อดีตแห่งจักรวรรดิโรมัน อาณาจักรทีย่ งิ่ ใหญ่มาเมื่อกว่า
2,000 ปี ชื่นชมกับสถาปั ตยกรรมและประวัตศิ าสตร์แห่งความยิง่ ใหญ่ โรมเป็ นมหานครทีม่ สี สี นั เฉพาะตัว
เดินทางสูบ่ ริเวณ น้าพุเทรวี่ Trevi Fountain หนึ่งในสัญลักษณ์ทส่ี าคัญของกรุงโรม สถานทีน่ กั ท่องเที่ยวมา
โยนเหรียญเสีย่ งทายตามเรื่องราวจากภาพยนตร์เรื่องThree Coins in The Fountain ให้เวลาท่านได้เก็บภาพ
เป็ นทีร่ ะลึก และนาท่านสู่ Spanish Step หรือบันไดสเปน แหล่งผูค้ นและวัยรุ่นมานังเล่
่ น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่า Pisa (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง)
่
อีกหนึ่งเมืองท่องเทีย่ วชือ่ ดังของ
ประเทศอิตาลี และเป็ นเมืองหลักสาคัญในเขตแคว้นทัสคานีและได้รบั เลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขน้ึ ทะเบียน
เป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1987
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั Hotel Galilei หรือระดับเทียบเท่า

วันที ส่ าม

2 พ.ค.63

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชมเมืองปิ ซ่า อดีตเมืองท่าเรือชายฝั ง่ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็ นทีต่ งั ้ ของหอเอนปิ ซ่า นาท่านสู่
จตุรสั กัมโป เดย์ มีราโกลี Campo Dei Miracoli ทีไ่ ด้รบั ลงทะเบียนเป็ นมรดกโลกในชื่อจตุรสั ดูโอโมแห่งปิ ซ่า
คือบริเวณทีล่ อ้ มรอบด้วยกาแพงใจกลางเมืองปิ ซ่า ประกอบไปด้วยสิง่ ก่อสร้างได้แก่ มหาวิหารแห่งปิ ซ่า มหา
วิหารเก่าแก่ทม่ี ขี นาดใหญ่ทส่ี ดุ หอเอนปิ ซ่า หอศีลจุม่ ทีเ่ ริม่ สร้างปี ค.ศ.1173 ค.ศ. แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1372
ปั จจุบนั ยูเนสโกประกาศให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1987 นาท่านชม 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก
หอเอนปิ ซ่า ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับหอเอนปิ ซ่า ทีส่ ร้างขึน้ เพื่อเป็ นหอระฆังแห่งวิหารประจาเมือง แต่
เพียงการเริม่ ต้นของการสร้างถึงบริเวณชัน้ 3 ก็เกิดการทรุดตัวและต้องหยุดการก่อสร้างจนถัดมาอีกร่วม 100
ปี ถึงได้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์และยังเป็ นสถานทีก่ าลิเลโอ เคยมาพิสจู น์เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก และการ
ตกของวัตถุดว้ ย (เพื่อความสะดวกในการชมเมืองเก่าหรือเลือกซื้อของฝากหรือของที่ระลึกพืน้ เมือง
อิ สระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)
นาท่านเดินทางสูเ่ มือง ลาสเปเซีย La Spezia เมืองในเขตลิ กเู รีย ตอนเหนื อของประเทศอิ ตาลี (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
อยู่ระหว่างเมืองเจนัวและปิ ซ่า บริเวณอ่าวลิกเู รีย หนึ่งในอ่าวทีม่ ี
ความสาคัญทางด้านการค้าและการทหาร นาท่านเปลี่ยนการเดิ นทางต่อโดยรถไฟสู่เมืองซิ งเควเทอร์เร่
Cinque Terre หมู่บา้ นเล็กๆ ทีต่ งั ้ อยู่บริเวณริมชายฝั ง่ ริเวียร่าของอิตาลี ทีม่ คี วามหมายว่า ดินแดนทัง้ ห้า
The Five Land หรือดินแดนแห่งความงดงาม ตัง้ อยู่บนหน้าผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบริเวณ
ชายฝั ง่ แคว้นลิกเู รีย ประกอบไปด้วย 5 หมู่บา้ น ทีซ่ ่อนตัวเองอยูห่ ่างไกลจากสายตาของคนภายนอก
แผ่นดินทีย่ ากจะเข้าถึงได้โดยง่าย ได้แก่ Monterosso Al Mare, Vernazza Corniglia, Manarola และ
Riomaggiore โดยทัง้ 5 หมูบ่ า้ นนี้มหี ุบเขาล้อมรอบ มีแม่น้าเป็ นฉากด้านหน้า ทาให้สถานทีแ่ ห่งนี้มคี วาม
สวยงามตามธรราชาติราวกับภาพวาดของจิตรกรเอก ประกอบกับเป็ นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติและ
ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้อกี ด้วย ซึง่ หมูบ่ า้ นทัง้ ห้านี้ยงั คงสภาพดัง้ เดิมมา
ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 11 นาท่านเดินเล่นชมความงามของหมูบ่ า้ นทีม่ สี สี นั สวยงาม สร้างลดหลันกั
่ นตามเนินผาริม
ทะเล ให้ท่านเดินเล่นชมหมู่บา้ นริโอแมกจิโอเร่ Riomaggiore หมู่บา้ นประมงเล็กๆ ทีม่ เี สน่หแ์ ละมี
บรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตา บ้านเรือนทีต่ งั ้ ลดหลันกั
่ นบนหน้าผาทีป่ กคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีตดั กับน้า
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอควอยส์ โดยเฉพาะในฤดูรอ้ น ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและเดินชมหมู่บา้ น
อีกแห่งหนึ่ง มอนเตรอสโซ่ Monterosso Al Mare หมูบ่ า้ นทีใ่ หญ่และขึน้ ชื่อที่สุด เนื่องจากเป็ นเพียง

บ่าย

ปิ ซ่า-ซิ งเควเทอร์เร่-เจนัว
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หมู่บา้ นเดียวที่มชี ายหาดให้นักท่องเทีย่ วลงไปนัง่ เล่นพักผ่อนได้จริง และคึกคักมากในช่วงฤดู ร้อน มอน
เตรอสโซแบ่งหมู่บ้านออกเป็ น 2 ด้าน หากนับจากสถานีรถไฟ ด้านทิศเหนือเป็ นส่วนของบ้านตาก
อากาศ มีรา้ นค้าเสียเป็ นส่วนใหญ่ ส่วนทิศใต้เป็ นทีต่ งั ้ ของหมู่บ้าน จะไปทางด้านทิศใต้นนั ้ ต้องเดินลอด
อุโมงค์ท่เี จาะผ่านช่องเขาเข้าไปตัวชุมชนที่น่ีเป็ นชุมชนทีใ่ หญ่ท่สี ุด และเป็ นชุมชนแรกที่ก่อตัง้ ขึน้ ใน
บรรดา 5 หมู่บ้าน เดินชมภายนอกวิหารนักบุญจอห์นเดอะแบ็พทิสต์ Chiesa di San Giovanni Battista
สร้างขึน้ ในช่วงศตวรรษที่ 13-14 เป็ นโบสถ์เล็กๆ มีลกั ษณะสถาปั ตยกรรมแบบบาร็อค ทาจากหินอ่อน
สลับสีขาวดาเป็ นลายขวางพาดตัววิหารทัง้ ด้านนอกและด้านใน มีเวลาให้ท่านถ่ายภาพงดงามตาม
อัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสูเ่ มืองเลอเวนโต้ Levanto เมืองริมฝั ง่ ทะเลในแคว้นลิกเู รีย สวย
ทัง้ ด้วยวิวริมทะเลบรรยากาศดีๆ และอาคารบ้านเรือนในสไตล์อติ าเลียนริเวียร่า นาท่านเดินทางต่อสูเ่ มือง
เจนัว Genoa เมืองท่าทางการค้าทางทะเลทีส่ าคัญทางตอนเหนือของอิตาลีถอื เป็ นเมืองท่าทีส่ าคัญยิง่ เปรียบ
ประดุจเส้นเลือดใหญ่ของประเทศมาอย่างยาวนาน มีความรุ่งเรืองอย่างยิง่ ในอดีตจนถึงศตวรรษที่ 18 ถูก
กองทัพของจักรพรรดินโบเลี
ยนบุกเข้ายึดครองและผนวกดินแดนแห่งนี้เข้าเป็ นส่วนหนึ่งของฝรังเศส
่ แต่เป็ น
์
เพียงระยะเวลาสัน้ ๆ เมื่อนโปเลียนเสือ่ มอานาจลง เจนัวได้มโี อกาสกลับมาฟื้ นฟูบา้ นเมืองและกลับเข้ามา
เป็ นส่วนหนึ่งของอิตาลีอกี ครัง้ จวบจนปั จจุบนั ปั จจุบนั เจนัวเป็ นเมืองทีส่ ามารถทารายได้เข้าประเทศได้เป็ น
อย่างเสมอต้นเสมอปลายทัง้ เป็ นเมืองท่าสาคัญและเป็ นเมืองท่องเทีย่ วชื่อดัง เป็ นศูนย์กลางเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ได้แก่ เฟี ยต อัลฟ่ าโรมิโอ แลนเซีย เป็ นต้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30
ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั Holiday Inn Genoa City หรือระดับเทียบเท่า
3 พ.ค.63 เจนัว-ช้อปปิ้ งฟิ เดนซ่าเอ๊าท์เล็ต-เวนิ สเมสเตร้
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านผ่านชมเมืองเจนัว เมืองบ้านเกิดของนักเดินเรือชื่อดังผูค้ น้ พบทวีปอเมริกา คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส
ประกอบกับเจนัวมีบา้ นเรือนแบบคลาสสิคโรมันย้อนยุค มีโบสถ์เก่าแก่ สวนสวยประดับอยูท่ วเมื
ั ่ อง ผ่านชม
อาคารสวยงามต่างๆ โบสถ์ประจาเมืองหรือดูโอโม่ทส่ี ร้างขึน้ แบบโรมาเนสก์และโกธิค น้าพุกลางเมือง ท่า
เทียบเรือบริเวณอ่าวเจนัว มีเรือใบจอดอยูม่ ากมายประกอบกับอาคารโดยรอบสวยสดงดงาม ประภาคารสูง
ตระหง่าน จัตุรสั เปี ยซซ่า เฟอร์รารี่ ถือเป็ นจัตุรสั ทีส่ วยทีส่ ดุ ในอิตาลี ซึง่ เคยเป็ นสถานทีท่ โ่ี คลัมบัสเคยอาศัย
อยู่เมื่อครัง้ เป็ นเด็ก ผ่านชมพระราชวังซานจิออร์จโิ อ Palazzo San Giorgio มีความโดดเด่นของภาพวาดที่
มองแล้วคล้ายภาพนูนต่าและมหาวิหารเจนัว จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสู่ ฟิ เดนซ่า Fidenza (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
เมืองทีต่ งั ้ อยูใ่ นเขตประเทศอิตาลี ระหว่างเมืองเวนิสและเมืองมิลาน **เพื่อความ
สะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้าต่างๆ อิ สระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันภายในเอ๊าท์เล็ตตาม
อัธยาศัย** ให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าต่างๆ ที่ Fidenza Village Outlet แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชัน้ นาในราคา
พิเศษ อาทิ Armani, Prada, Michael Kors, Paul Smith, Nike, Calvin Klein, Fossil, Furla, Diesel,
Valentino, Vasace, Dolce & Gabbana, Polo Ralph Lauren, Guess, Timberland, Coach, New Balance,
Asics, Camper, Samsonite, Swatch เป็ นต้น
นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเวนิ สเมสเตร้ Venice Mestre เมืองท่องเทีย่ วยอดนิยมทีน่ กั ท่องเทีย่ วเดินทางมา
เยือนเป็ นจานวนมากมายในแต่ละปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ.ภัตตาคารจีน
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั Russott Hotel หรือระดับเทียบเท่า
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4 พ.ค.63 เวนิ สเมสเตร้-โบลซาโน่ -โดโลไมท์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือทรอนเชตโต้ เพื่อข้ามสู่ เกาะเวนิ ส อดีตเมืองทีเ่ คยร่ารวยทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในยุคกลาง
เกาะเวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่งทีศ่ นู ย์กลางอยู่
ที่ จัตรุ สั เซนต์มาร์ค หรือ ซานมาร์โค ชุมชนทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ บนเกาะต่างๆ ของเมืองเวนิสทีม่ คี ลองต่างๆ
มากมายนับร้อยแห่ง นับเป็ นบรรยากาศทีไ่ ม่มที ใ่ี ดเหมือนและเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะเมือง ชมสะพานสะอืน้ ที่
เชื่อมระหว่างคุกหลวงและพระราชวังดอร์ดจชมวิหารเซนต์มาร์คทีง่ ดงามด้วยการประดับด้วยโมเสคหลายล้าน
ชิน้ เดินชมตัวเมืองจนถึงสะพานริอลั โตทีท่ อดข้ามแกรนด์คาเนลอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเวนิส นาท่านแวะ
ถ่ายรูปกับพระราชวังดอจส์ Doge's Palace พระราชวังดอจส์ เป็ นทีท่ าการของรัฐบาลเวนิสและทีพ่ านักของผู้
ดารงตาแหน่งเจ้าเมืองในอดีต ตัวอาคารกะทัดรัดในแบบโกธิค เป็ นสิง่ ก่อสร้างทีเ่ ก่าแก่มากว่า 800 ปี มาแล้ว
เมื่อสมัยเวนิสยังเป็ นสาธารณรัฐอิสระ ซึง่ เคยร่ารวยและมีอานาจมหาศาลและเคยส่งให้มาร์โคโปโลเดินทางไป
เมืองจีน และสะพาน Bridge of Sighs หรือทีร่ จู้ กั กันดีในนามของสะพานสะพานถอนหายใจ เป็ นสะพานซุม้
โค้งสูงขึน้ ทีอ่ ยู่เหนือแม่น้าทีเ่ ป็ นเส้นทางเชื่อมระหว่างเรือนจาและพระราชวัง สะพานอันงดงามทีแ่ สนโรแมน
ติกแห่งนี้เป็ นสะพานทีเ่ ต็มไปด้วยตานานมากมายของท้องถิน่ เวนิส อิสระให้ท่านชมและเลือกซือ้ สินค้าขึน้
ชื่ออาทิ เครื่องแก้วเวนีเซีย หรือ หน้ากากเทศกาลคาร์นิวลั ท่านอาจใช้เวลานังจิ
่ บกาแฟตามร้านกาแฟ ทีต่ งั ้
อยู่รอบจัตุรสั เซนต์มาร์ค เพื่อดื่มด่ากับบรรยากาศทีแ่ สนโรแมน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านล่องเรือกลับ รถโค้ชรอรับท่านนาท่านเดินทางสูเ่ มืองโบลซาโน่ Bolzano เมืองที่ถือว่าเป็ นประตูสู่
อุทยานแห่งชาติ โดโลไมท์ เป็ นเมืองหลวงของภูมภิ าคทีโรลใต้ ล้อมรอบด้วยแม่น้า Talvera ซึง่ จะไหลลงไป
ในแม่น้า Israco และมารวมกันเป็ นแม่น้า Adige เนินเขาทีเ่ ป็ นป่ า ทุ่งหญ้า ไร่องุ่นและเทือกเขาโดโลไมท์
ในทางทิศตะวันออกนัน้ เหมาะกับการพักผ่อนแบบผ่อนคลายอย่างยิง่ เมืองโบลซาโน่รจู้ กั กันทัวไปเมื
่
่อครัง้ ที่
National Geographic ไปถ่ายทาสารคดี การค้นพบซากมนุษย์ทฝ่ี ั ง่ อยูใ่ ต้หมิ ะบนยอดเขาสูงในแคว้นทีโรล
ของออสเตรีย และนาร่างนัน้ มาไว้ทเ่ี มืองโบลซาโน่ เรียกกันว่ามนุษย์หมิ ะแห่งโบลซาโน่ ทเ่ี ป็ นข่าวไปทัวโลก
่
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
นาท่านเดินชมเมืองเก่า ชมวิหารดูโอโม่, โบสถ์เชียซาเดโดมินิกนั
Chiesa dei Domenican และอนุเสาวรียท์ จ่ี ตั ุรสั กลางเมือง Piazza delle Erbe แถบถนนคนเดิน Piazza
Walther และย่านอาเขตโบลซาโน่ ให้เวลาท่านได้เดินเล่นชมเมือง และในวันทีส่ ภาพอากาศแจ่มใส สามารถ
ชมทัศนียภาพของแนวเทือกเขาของอุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ได้อย่างชัดเจน ถือเป็ นอุทยานแห่งชาติทม่ี ี
ชื่อเสียงไปทัวโลก
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั Four Point Sheraton Bolzano Bozen หรือระดับเทียบเท่า
5 พ.ค.63 โบลซาโน่ -เวโรน่ า-โคโม่-มิ ลาน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรน่ า Verona (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
เมืองดังจากนิยายรักอมตะทีม่ ี
เค้าเรื่องความจริงของการขัดแย้งกันของ 2 ตระกูลอิทธิพลของเมืองนี้ โรมิโอและจูเลียส ฝีมอื การประพันธ์
ของวิลเลียมเช็คสเปี ยร์ กวีชาวอังกฤษทีโ่ ด่งดังไปทัวโลก
่
นาท่านชมเมืองเวโรนา ให้ท่านถ่ายภาพด้านนอก
Verona Arena โรงละครกลางแจ้งแบบโรมัน ลักษณะเหมือนโคลอสเซีย่ มทีโ่ รมแต่ขนาดเล็กกว่า นอกจากนี้
เวโรนาเป็ นเมืองแห่งความรัก ทีม่ เี รื่องราวความรักระหว่างหนุ่มสาวของสองตระกูลผูย้ งิ่ ใหญ่ มองตากิว (โรมี
โอ) และ คาปูเล็ต (จูเลียต) ยิง่ เมือ่ วิลเลีย่ ม เชคสเปี ยร์ เอาเรื่องราวของโรมิโอกับจูเลียตมาเขียนเป็ นบทละคร
เวที ชื่อเสียงของ โรมีโอ จูเลียต และ เวโรนา ก็โด่งดังมากขึน้ และดึงดูดให้นกั ท่องเทีย่ วมาเยือนเมืองแห่งนี้
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กลางวัน
บ่าย

คา่

วันทีเ่ จ็ด
เช้า

กลางวัน

นาท่านถ่ายรูปกับภายนอกของบ้านของจูเลียต (Casa di Giulietta) คือบ้านเลขที่ 27 ถนน Via Cappello
Casa di Giulietta ซึง่ แท้จริงแล้วบ้านหลังนี้เคยเป็ นของตระกูล Cappello เป็ นความบังเอิญทีช่ ่อื ตระกูล
คล้ายคลึงกับตระกูล Capulet ของจูเลียต แต่ดว้ ยความทีก่ ระแสของละครดัง เมืองนี้จงึ ถูกพัฒนาให้เป็ น
สถานทีท่ ่องเทีย่ ว บ้านหลังนี้สร้างขึน้ ตัง้ แต่ศตวรรษที1่ 3 และได้ทาการปรับปรุงใหม่ในศตวรรษที่ 20 โดย
เพิม่ ระเบียงซึง่ เป็ นทีท่ โ่ี รมิโอสารภาพรักกับจูเลียตในบทประพันธ์ จากนัน้ นาท่านเดินเล่นบริเวณจัตุรสั ใจ
กลางเมือง Piazza dell Erbe เป็ น Market Square ทีส่ วยงาม เป็ นทีช่ มุ นุมของชาวบ้านมาตัง้ แต่ยุคโรมัน
อาคารทีร่ ายล้อมเป็ นสีพาสเทลหวานๆ มีรา้ นค้าเล็กๆ ลักษณะคล้ายตลาด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ Como (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
นาท่านชมและถ่ายรูปอนุสรณ์
สถานทหารของเมืองโคโม่ มีลกั ษณะหอสูง 30 เมตร หันหน้าออกสูท่ ะเลสาบโคโม่ ภายในประกอบไปด้วยเสา
หินแกรนิตทีม่ นี ้าหนักถึง 40 ตันพร้อมกับการสลักชื่อของเหล่าทหารทีร่ ่วมรบในสงครามโลกครัง้ ที่ 1 กว่า
650 นาย ใกล้กนั นัน้ เป็ นมหาวิหารโวเทียโน่หรือวิหารโวลท่า ได้รบั การก่อสร้างขึน้ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง
ครบ 100 ปี ด้วยรูปแบบการตกแต่งแบบนีโอคลาสสิค ให้ท่านถ่ายรูปและชมภายนอกมหาวิหาร และวิหารโค
โม่ ทีส่ ร้างขึน้ ในรูปแบบโรมันคาทอลิค ถือเป็ นอาคารทีส่ าคัญอีกแห่งหนึ่งของแคว้นลอมบาร์เดีย ให้ท่านเดิน
เล่นชมโบสถ์สาคัญต่างๆ บริเวณริมทะเลสาบโคโม ซึง่ ได้ช่อื ว่าเป็ นทะเลสาบทีส่ วยงามทีส่ ดุ ของอิตาลี ใน
แคว้นลอมบาร์เดีย ทางเหนือของประเทศอิตาลี บริเวณเชิงเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโม่ลอ้ มรอบด้วยภูเขา
สูงทีย่ งั มีป่าไม้เขียวชะอุม่ หลายจุดบนชายฝั ง่ เป็ นช่องเขาแคบและหน้าผาทีส่ วยงาม ทางเหนือของทะเลสาบ
คือเทือกเขาแอลป์ ยาวเหยียดสุดสายตาเป็ นกาแพงธรรมชาติทส่ี ร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กบั ดินแดน
บริเวณนี้ เทือกเขาแอลป์ นัน้ มีหมิ ะปกคลุมอยูต่ ลอดปี จึงทาให้สามารถเล่นสกีหมิ ะได้ตลอดเวลา จึงเป็ นจุดดึง
ดูงให้ผคู้ นจากทัวโลกหลั
่
งไหลมาท่
่
องเทีย่ วพักผ่อนกันอย่างไม่ขาดสาย จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิ ลาน
หรือมิ ลาโน Milan (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองหลักของแคว้นลอมบาร์เดียและเป็ นเมืองสาคัญ
ทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี มีช่อื เสียงในด้านแฟชันและศิ
่
ลปะ ซึง่ มิลานถูกจัดให้เป็ นเมืองแฟชันใน
่
ลักษณะเดียวกับนิวยอร์ค ปารีส ลอนดอน และโรม นอกจากนี้ยงั เป็ นทีร่ จู้ กั ในด้านอุตสาหกรรม ผ้าไหม และ
แหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มลิ านและสโมสรฟุตบอลเอซีมลิ าน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั Novotel Malpensa Hotel หรือระดับเทียบเท่า
6 พ.ค.63 มิ ลาน-ช้อปปิ้ ง
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางไปชม ปราสาทฟอร์ซ่า หรือ Sforzesco Castle ได้รบั การก่อสร้างขึน้ ตัง้ แต่ช่วงศตวรรษที่ 15
โดยฟรันเชสโกสฟอร์ซา ดยุคแห่งมิลาน ต่อมาได้มกี ารบูณะและขยายใหญ่ขน้ึ ในช่วงยุคศตวรรษที่ 19 และ
17 และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของป้ อมปราการทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ แหน่งหนึ่งในยุโรป จากนัน้ นาท่านชม มหาวิ หารเซ้นต์แอ
มโบรจิ โอ หรือ Basilica of Sant’Ambrogio หนึ่งในโบสถ์ทเ่ี ก่าทีส่ ดุ ในเมืองมิลาน ถูกสร้างขึน้ เพื่ออุทศิ
ให้กบั นักบุญแอมบรอสแห่งมิลาน ตัวอาคารแสดงถึงประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานและศิลปะอันศักดิสิ์ ทธิทาง
์
ศาสนา เป็ นตัวอย่างของงานสถาปั ตยกรรมแบบโรมันในยุคลอมบาร์ด โดยจะเห็นได้จากหอระฆัง 2 หลังที่
เก่าแก่ทส่ี ดุ และต่อมาได้มกี ารบูรณะอาคารอย่างหนักปั จจุบนั ประกอบไปด้วยอาคาร 3 ชัน้ ด้านข้างประกอบ
ไปด้วยงานศิลปะสะท้อนถึงประวัตศิ าสตร์ หลังคาตกแต่งด้วยงานปูนปั น้ และแท่นบูชาทองคา ให้ท่านถ่ายรูป
เป็ นทีร่ ะลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
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บ่าย

นาท่านชมจัตุรสั สกาล่าและรูปปั น้ ดาวินชี และให้ทา่ นถ่ายรูปและชมความยิง่ ใหญ่ภายนอกของ มหาวิ หาร
แห่งเมืองมิ ลานหรือมิ ลานดูโอโม มหาวิหารหินอ่อนแบบกอธิคทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 3 ในยุโรป สร้างในปี ค.ศ.
1386 ด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิคผสมผสานกันเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื้ นฟูศลิ ปวิทยาการ ใช้
เวลาสร้างนานถึง 500 ปี มีความวิจติ รงดงามและประดับประดาไปด้วยรูปัน้ นับกว่า 3,000 รูป มีหลังคายอด
เรียวแหลมจานวน 135 ยอด บนสุดมีรปู ปั น้ ทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็ นสง่าอยู่ มีลานกว้าง
ด้านหน้าดูโอโมทีม่ อี นุสาวรียพ์ ระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ทรงม้าคือสถานทีจ่ ดั งานสาคัญต่างๆ ในบริเวณ
เดียวกันยังเป็ นทีต่ งั ้ ของ แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ทีน่ บั ว่าเป็ นช้อปปิ้ งอาเขตทีส่ วยทีส่ ดุ ในอิตาลี มาก
ว่า 100 ปี พร้อมถ่ายรูปกับอนุสาวรียข์ อง ลิโอนาร์โด ดาร์วนิ ชี จิตรกรเอกทีโ่ ด่งดังจากภาพโมนาลิซ่า ให้ท่าน
มีเวลาช้อปปิ้ งเพิม่ เติมจากย่านนี้พร้อมอิสระให้ท่านเลือกทานไอศครีมแสนอร่อยและร้านค้าร้านอาหารต่างๆ
มากมาย **เพื่อความสะดวกในการเดิ นเล่นและเลือกซื้อสิ นค้า อิ สระให้ท่านรับประทานอาหารคา่
ตามอัธยาศัย**
สมควรแก่เวลานัดหมายนาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั Novotel Malpensa Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันทีแ่ ปด
เช้า

7 พ.ค.63 มิ ลาน-สนามบิ นมาร์เพ็นซ่า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นมาร์เพ็นซ่า กรุงมิ ลาน และเผือ่ เวลาสาหรับการทาคืน
ภาษีที่สนามบิ น
นาท่านออกเดิ นทางจากสนามบิ นมาร์เพนซ่า เมืองมิ ลาน โดยสายการบิ น Thai Airways
เที่ยวบิ นที่ TG941

14.05 น.

วันทีเ่ ก้า

05.55 น.

8 พ.ค.63 กรุงเทพฯ
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..
** ช่วงเปลี่ยนฤดูกาลเที่ยวบิ นหรือเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย ท่านที่เดิ นทางมาต่อเครือ่ ง
กรุณาเช็คเที่ยวบิ นและเวลาที่แน่ นอนอีกครัง**
้

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่ ใดที่ ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานที่ ปิดโดยมิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขออนุญาตทาการเปลี่ยนแปลงสถานที่ อื่นๆ ทดแทนให้
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ
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อัตราค่าเดิ นทาง

30 เม.ย. - 8 พ.ค.63

Italy Dolomite
อิ ตาลี โดโลไมท์ 9 วัน (TG)

ราคาไม่รวมตั ๋ว
ราคารวมตั ๋ว

สาหรับท่านที่มีต ั ๋วโดยสารอยู่
แล้วและต้องการจอยทัวร์

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

49,900

31,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

47,900

31,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง

45,900

29,900

พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ

7,900

7,900

**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การด้านการนัดหมายและเอกสารท่านละ 4,200 บาท //
ค่าทิ ปคนขับ, ทิ ปมัคคุเทศก์ท้องถิ่ นและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,900 บาท
ทัง้ หมดชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง **
*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ มภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***

หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา
หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
 การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็ว
ในการดาเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่ สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้ ว
มือ
 กรณี ท่านที่ ต้องการอยู่ต่อ ชาระค่าธรรมเนี ยมในการทาตั ๋วอยู่ต่อที่ สนามบินเดิ มได้ไม่เกิ น 7 วัน นับจาก
วันที่ เดิ นทางออกจากต้นทาง ค่าธรรมเนี ยม 4,500 บาทต่อท่าน แต่ทงั ้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั ในวันนัน้ ๆ จะสามารถ
ยืนยันการเดิ นทางได้ และการยื่นวีซ่าจะต้องแยกยื่นวีซ่าเดี่ยว ประกันต่างๆ ผู้เดิ นทางจะต้องซื้อเพิ่ มเติ ม
เพื่อให้ครอบคลุมกับวันที่ เดิ นทาง ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ไม่รวมในราคาทัวร์
 กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วโดยสารแล้ว แล้วเดิ นทางไม่พร้อมหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดิ นทางของท่านว่ามีการ
พานักอยู่ในประเทศอื่นมากกว่าในประเทศอิ ตาลีหรือไม่ หากมีและระยะเวลาในการพานักนานกว่าในเขต
ประเทศอิ ตาลี ท่านจะต้องดาเนิ นการยื่นวีซ่าที่ ประเทศนัน้ ๆ แทน โดยท่านจะต้องดาเนิ นการด้วยตนเอง
โดยค่าธรรมเนี ยมและค่าบริ การในการยื่นวีซ่าประเทศนัน้ ๆ ไม่ได้รวมในราคาทัวร์เช่นเดียวกัน
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อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Thai Airways ชัน้ ประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-มิลาน // โรม-กรุงเทพฯ
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (2 ท่าน / 1 ห้อง) *บางโรงแรมและบางเมืองอาจไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 เตียงให้บริการ*
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
 ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สาหรับซึง่ เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี
วงเงินคุม้ ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบตั เิ หตุ อาทิ ค่าตั ๋ว
โดยสาร, ค่าทีพ่ กั , ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันฯ)
 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่
21 พ.ย.2562 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม่ ตามกฏและเงื่อนไข
ของสายการบิน
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อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้นและบริการด้านเอกสารนัดหมายและงานวีซ่า ท่านละ 4,200 บาท (ซึง่ จะจัดเก็บพร้อมค่า
ทัวร์ก่อนออกเดินทาง)
 ค่าทิปพนักงานขับรถ,ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,900 บาท (ซึง่ จะ
จัดเก็บพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดินทาง)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการบริการยก
กระเป่ าจะต้องชาระค่าทิปตามทีโ่ รงแรมนัน้ ๆ เรียกเก็บ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าอาหารหรือเครื่องดืม่ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์)
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, การปรับค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือการปรับค่าบริการอื่นทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า
หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรา้ ยแรงในต่างประเทศทีน่ อกเหนือจากประกัน
อุบตั เิ หตุทท่ี างบริษทั ฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซือ้ ประกันเพิม่ เติมได้
 ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่ ่าย 3%
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวน
สิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
์
การยกเลิ ก
 หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทาการแต่ไม่เกิน 90 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจาค่าตั ๋วโดยสารของท่าน
์
นัน้ ๆ (เงื่อนไขค่ามัดจาตามทีท่ างสายการบินเรียกเก็บ)
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจาทัง้ หมด
์
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ ถานทูต
เรียกเก็บ
 หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครื่องบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่ามัดจา
์
 หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
หมายเหตุ
1. รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
2. กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
์
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
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3. บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
4. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
5. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
6. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
7. ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่
เกิน
8. ท่านทีม่ อี าการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือและการ
ดูแลเป็ นพิเศษ อาทิ ท่านทีต่ อ้ งใช้วลี แชร์ตลอดการเดินทาง เป็ นต้น ขอให้แจ้งทางบริษทั ฯ ให้ทราบล่วงหน้าตัง้ แต่เริม่ จอง
ทัวร์ เนื่องจากกฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รบั ความ
สะดวกสาหรับผูท้ ม่ี ปี ั ญหาข้างต้น
9. ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
10. กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
11. การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
12. หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่
ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่
กับ 1 เตียงพับเสริม หรือแยกพักแบบ 1 ห้องคู่ และ 1 ห้องเดี่ยว โดยท่านจะต้องชาระค่า
พักเดี่ยวเพิ่ม ประมาณ 1,500 บาทหรือแล้วโรงแรมเรียกเก็บของคืนที่พกั นัน้ ๆ
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
3. กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบน้า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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หลักฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตอิตาลี
***การยื่นวีซ่าอิ ตาลี ทุกท่านต้ องแสดงตัวทุกครัง้ ที่มีการเดิ นทางเพื่อสแกนลายนิ้ วมือที่ศนู ย์ยื่น VFS ITALY ***
ใช้เวลาพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่า 15 วันทาการ
เอกสารในการขอวีซ่า (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง)

***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถานทูตอิตาลีไม่อนุญาตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างทีส่ ถานทูตพิจารณาวีซ่า
2. สาหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ กึ ษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพานักหรือ
ศึกษาอยู่เท่านัน้
3. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินจิ ของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา
ของสถานทูตง่ายขึน้
หมายเหตุ กรณีลกู ค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

1. หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
- โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
- หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
- หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
- ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

2. รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิ ลลิ เมตร จานวน 2 รูป เน้ น
ขนาดใบหน้ า
ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกน
รูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสือ้ สีขาว)
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่
หมวกหรือเครื่องประดับ
บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊
อายส์ **
-

3. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
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- หากเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูตบิ ตั รด้วยและกรุณา
แนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
4.
5.
6.
7.
8.

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มอื ถือ
สาเนาทะเบียนสมรส กรณี ท่านที่สมรสแล้ว
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณี ท่านที่หย่าแล้ว

9. หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง

*** การสะกดชื่อ นามสกุลของผูย้ ื่นคาร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้ องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดิ นทาง มิ เช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบั พิ จารณา (สาคัญมาก) ***
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ
เข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน (หนังสือรับรองการทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) เป็ นต้น
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สาเนาบัตรประจาตัว
ราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิ จการ โดยจะต้องคัดมาไม่ตา่ กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น
 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้หี าก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)
- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา
จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)

10. หลักฐานการเงิ น

- ใช้สาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัว อัพเดทไม่เกิ น 7 วันก่อนยื่นพร้อมถ่ายสาเนา
ย้อนหลัง 6 เดือนแสดงชื่อเจ้าของบัญชี โดยชื่อและนามสกุลต้องสะกดให้ถกู ต้องตามหน้ า
หนังสือเดิ นทาง
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาเนาหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็ นปั จจุบนั
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ากว่า 6
เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ากว่า 7 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี าร
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เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทาหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษ ตามความเป็ นจริง อาทิ
ไม่มกี ารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ตดิ ต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา
เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องทาจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวเป็ นภาษาอังกฤษ
พร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชีแ้ จงต่อสถานทูต 1 ฉบับ โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงิน
ส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าต้องทา
จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
11. กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจาก
อาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
์
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
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** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านสามารถจะต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั
ท่านนัน้ จะต้องมายื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซา่ อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์อกเดินทางภายใน 20 วัน
์
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ น
หลัก

***********************************************************************************************************

กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่ง
ยื่นคาร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่าใหม่
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้ และกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อป้ องกันความผิดพลาดในการสะกด
ตัวอักษรและเพื่อให้เกิ ดความสะดวกต่อการทาเอกสารออนไลน์ ต่อไป)
1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ ........ โสด ......... แต่งงานจดทะเบียน ......... แต่งงานไม่จดทะเบียน ......... หย่า ......... หม้าย
3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี -ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล........................................................................................................................
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วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
............................................................................................................. รหัสไปรษณี ย ์ .............................
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).......................................
................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ...............................................
โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์บา้ น ...................................................................

................................................. อีเมลล์

...........................................................................
5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ีทางานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
............................................................................................................ รหัสไปรษณีย ์ .............................
ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
โทรศัพท์

............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)
.................................

กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย..........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)........................................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณี เคยให้ระบุวนั ที่)
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ตัง้ แต่วนั ที่

......................................
รวม

ถึงวันที่

.........................................

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย
กรณี ท่ ีทา่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ...............................................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณี เคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ)
.................................................................................................................................................................
10. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่ ........ ตัวเอง ......... มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย
(กรณี ท่ ีมีผูส้ นัสนุ นค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านคื อ .........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .........................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่ ........ เดินทางด้วยกัน ......... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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