รหัสโปรแกรม : 23016 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

ไฮไลท์ การเดินทางแกรนด์ อติ าลี
มิลาน – ดูโอโม่ – เวโรน่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – เมืองฟลอเรนซ์ – โบสถ์ซานตา มาเรี ย – เมืองปิ ซ่า
หอเอนแห่งเมืองปิ ซ่า – เมืองเซียน่า – เมืองทิโวรี่ – La Reggia Designer Outlet – เมืองเนเปิ ลส์
เมืองซอร์เรนโต้ – ปอมเปอี – กรุ งโรม – กรุ งวาติกนั – โคลอสเซียม – น้ าพุเทรวี่ – ช้อปปิ้ งบันไดสเปน

กาหนดการเดินทาง
พฤษภาคม – มิถุนายน 2565
(กรุ ณาสารองที่นงั่ ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยืน่ วีซ่า)

วันแรกของการเดินทาง(1)
17.30
19.30
23.10

สมาชิ กทุกท่านพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์
สายการบินเอทิฮดั แอร์ไลน์
เหิ รฟ้าสู่ กรุ งอาบูดาบี โดยสายการบินเอทิฮดั แอร์ เวยส์ Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY407
ถึงสนามบินกรุ งอาบูดาบี นาท่านเปลี่ยนเครื่ องสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

วันที่สองของการเดินทาง(2)
03.05
07.55

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – อาบูดาบี – มิลาน

มิลาน – ดูโอโม่ – เวโรน่ า – เมสเตร้

เหิ รฟ้าสู่ เมืองมิลาน...โดยสายการบินเอทิฮดั แอร์ เวยส์ Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY081
เดินทางถึงเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ตัวเมืองมิ
ลาน เมืองสาคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบ่ ริ เวณที่ราบลอมบาร์ ดี จากนั้นนาคณะเก็บภาพ “ป้ อม
ปราการสฟอร์ เซสโก้ ” ปราสาทสวยงามหลังนี้
ได้เคยเป็ นป้ อมปราการของพวกตระกูลวิสคอน
ติ ต่ อ มาเป็ นที่ พ านัก ของผู น้ าเผด็ จ การในช่ ว ง
ศตวรรษที่ 15 คือ ตระกูลสฟอร์ ซา มีเวลาให้
ท่านได้ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ ของน้ าพุที่โพยพุ่ง
บริ เวณด้านหน้าปราสาทสฟอร์ เซสโก้ นาท่ าน

ชม “มหาวิ ห ารแห่ งมิ ล าน หรื อดู โ อโม”
สั ญลักษณ์ ทโี่ ดดเด่ นทีส่ ุ ดของเมือง อันมีขนาด

เที่ยง
บ่าย

ใหญ่ โตมโหฬาร สร้ างขึ้ นด้วยหิ นอ่ อนสี ขาวในศิ ลปะแบบโกธิ ค ใช้เวลาสร้ า งนานกว่า 500 ปี ปั จจุ บนั เป็ น
“โบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก” ลานด้านหน้าเป็ นที่ต้ งั ของพระราชานุ สาวรี ยพ์ ระเจ้าวิคเตอร์ เอ็ม
มานูเอลที่ 2 ทรงม้า รายล้อมด้วยอาคารที่เก่าแก่คลาสสิ คและช้อปปิ้ งมอลล์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นออกเดิ นทางสู่
“เมื อ งเวโร
น่ า”(VERONA) ประตูสู่อิตาลีเป็ นเมืองที่ใหญ่
และส าคัญ เป็ นอัน ดับ 2 ในแคว้น เวเนโตรอง
จากเวนิ ส นาท่านชมเมืองเวโรนาได้รับสมญา
นามว่า "LITTLE ROMAN" เพราะยังคงสภาพ

ค่า

สิ่ งก่อสร้ างจากสมัยโรมันไว้อย่างสมบูรณ์และถ้าย้อนไปในศตวรรษที่ 13-14 มีความเจริ ญสู งสุ ดถือว่าเป็ นยุด
ทองไม่แพ้กรุ งโรม เมืองเวโรน่าโด่งดังมาจากนิยายรักอมตะเรื่ องเอกของนักประพันธ์ “วิลเลี่ยมเชกส์ เปี ยร์ ” ที่ชื่อ
ว่า “โรมิโอ แอนด์ จูเลียต” นาคณะเดินทางเข้าชมย่านเมืองเก่าที่ยงั คงสภาพบ้านเรื อนแบบโบราณ จากนั้นนาท่าน
สู่ “จตุรัสเออร์ เบ” ที่รายล้อมไปด้วยคฤหาสน์วงั เก่าของตระกูลที่เคยปกครองเวโรน่าระหว่างทางผ่านชมความ
ยิง่ ใหญ่ภายนอกของ“โรมัน อารีน่า”สนามกีฬากลางแจ้งแบบโบราณในสมัยโรมัน เดินทางเข้าสู่ “อดีตบ้ านของจู
เลียต”ปั จจุบนั หน้าบ้านจูเลียตคือร้านArmani ชมระเบียงหิ นอ่อนเล็กๆ ที่จูเลียตเคยยืนอยู่โดยมีโรมิโอ มาคอย
เฝ้าขอความรักอยูด่ า้ นล่างบริ เวณบ้านมีรูปปั้ นจูเลียตที่เป็ นบรอนซ์ป้ ั นโดยN.Costantiniว่ากันว่าใครอยากสมหวัง
ในเรื่ องความรักก็ให้ไปจับที่หน้าอกของจูเลี ยต นอกจากนี้ ภายในบริ เวณกาแพงบ้านจูเลี ยตยังมีการเขียนแสดง
ความรักกันมากมายจนแทบไม่เห็นสี กาแพงเดิ ม และยังมีบริ การโทรศัพท์สาหรับคนที่ไม่ได้มากับคนรักให้ได้
เซย์ฮลั โหลหากันว่าโทรมาจากบ้านจูเลียตแห่ งนี้ นาท่ านเดินทางขึน้ สู่ ทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของอิตาลีไป
ยัง “ เมืองเวนิส เมสเตร้ ” ราชินีแห่งทะเล เอเดียตริ กเมืองหลวงของแคว้น เวเนโต
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: Delfino Ambasciatori Hotel หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่สามของการเดินทาง(3) เวนิส – ฟลอเรนซ์ – โบสถ์ ซานตา มาเรีย – ปราโต้
เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ ท่าเรื อตรอนเชโต้ จากนั้นลงเรื อเข้ าสู่ “ เมืองเวนิส ”เมืองอันแสนโรแมนติกซึ่ งเป็ นจุดหมาย
ปลายทางของคู่รักจากทัว่ โลกเมืองเวนิสได้รับฉายาว่าราชินี แห่งทะเลอาเดรี ยตริ ก (Queen of the Adriatic), เมือง
แห่ งสายน้ า (City of Water), เมืองแห่ ง
สะพาน (City of Bridges), และ เมืองแห่ ง
แสงสว่าง (The City of Light) เรื อนาท่าน
เดินทางเข้าสู่ “เกาะซานมาร์ โค ”ศูนย์กลาง
ของเมืองเวนิ ส พร้อมนา คณะเดินทางเข้า
สู่ บริ เวณ “จตุรัสซานมาโค” ระหว่างการ
เดินทางชมอนุ สาวรี ยข์ อง พระเจ้าวิคเตอร์
เอมานูเอลที่2 ถ่ายภาพคู่กบั “ สะพานถอน
หายใจ ” สะพานแห่ งสัญลักษณ์ที่เชื่ อมต่อ
กับ พระราชวังดอร์จ ชมความสวยงามของ “พระราชวังดอร์ จ” (ภายนอก)อันเป็ นที่ประทับของเจ้าเมืองเวนิส ใน
ยุคที่ยงั เป็ นรัฐอิสระอีกทั้งยังเป็ นศูนยก์ลางของการปกครองแคว้น ในยุคสมัยนั้น ชม“โบสถ์เซนต์มาร์ ค” ซึ่ งเป็ น
โบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ที่ “ใหญ่ที่สุด” ในยุโรปตะวันตก ให้ ท่านได้ สัมผัสคลองแห่ งเวนิสอันแสนโรแมน

ติกโดยการ “ นั่งเรื อกอนโดร่ า” Gondora ทีม่ ชี ื่ อเสี ยงระดับโลก (ไม่ รวมในรายการทัวร์ กรุ ณาติดต่ อ
หัวหน้ าทัวร์ )
เที่ยง
บ่าย

ค่า

บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าชม “เมืองฟลอเรนซ์ ”Florence เมืองที่ได้รับฉายาว่า “เมืองที่มีความงามเป็ นอมตะ” เป็ นเมือง
ต้น แบบของศิ ล ปะแบบเรอเนสซองส์ ซ่ ึ ง
เป็ นเมื อ งที่ มี ค วามเจริ ญสู งสุ ดในช่ ว ง
ศตวรรษที่ 13-16 ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและ
ศิลปวัฒนธรรมเป็ นนครโบราณอันยิ่งใหญ่
ซึ่ งครั้งหนึ่งเคยมัง่ คัง่ และร่ ารวยกว่ากรุ งโรม
เป็ นถิ่ นกาเนิ ดของศิ ล ปิ นระดับ โลก2ท่ า น
คือ “ลีโอนา โด ดาวินชี และ ไมเคิลแองเจล
โล” นาคณะเดิ นเที่ ย วชมเขตเมื องเก่ า Old
Town ซึ่ งได้ถูกจัดให้เป็ นเขตเมืองปลอดมลพิษไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่งผ่านภายในเมืองสัมผัสสถาปั ตยกรรมอัน
แสนงดงามเต็มไปด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ที่หาชมได้ยากยิ่งจากเมืองไหน เที่ ยวชม “จัตุรัสเพียซซ่ าซิ น
ยอเรตตา” ชมสถาปั ตยกรรม อันโดดเด่นของเมืองที่ “มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิ ออเร” เป็ นวิหารที่มียอดโดม
ขนาดใหญ่สัญลักษณ์ แห่ งเมืองฟลอเรนซ์ จากนั้นออกเดิ นทางเข้าสู่ ใจกลางเมืองชม “โบสถ์ ซันตาโคเช่ ” โบสถ์
ขนาดใหญ่ซ่ ึ งใช้เป็ นสถานที่ฝังศพของศิลปิ นชื่ อก้องโลก“ไมเคิลแองเจลโล และ กาลิ เลโอ” และศิลปิ นชื่ อดัง
ของเมือง จากนั้นนาท่านข้ามแม่น้ าอาร์ โน ออกเดินทางสู่ เมืองปราโต้
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / นาคณะเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั

พักที่: Galilei Hotel หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่สี่ของการเดินทาง(4)
เช้า

ปราโต้ – ปิ ซ่ า – หอเอนแห่ งเมืองปิ ซ่ า – เซียน่ า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ “เมืองปิ ซ่ า ” เมื องแสนสวยริ มฝั่ งแม่น้ าอาร์ โน และยังเป็ นบ้านเกิ ด “กาลิเลโอ” ศิลปิ นที่มี
ชื่ อ เสี ย งของอิ ต าลี น าคณะเปลี่ ย นเป็ นรถ
Shutter Bus เข้าชมความมหัศจรรย์ของ
“หอเอนแห่ ง เมื อ งปี ซ่ า ”1 ใน 7 สิ่ ง
มหัศจรรย์ ของโลก ถู ก สร้ างด้วยหิ นอ่อน
สู ง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเริ่ มสร้างเมื่อปี ค.ศ.
1174 แล้วเสร็ จเมื่ อ ค.ศ.1350 ใช้เวลา
ก่อสร้างนานถึง 176 ปี สาหรับหอเอนปิ ซ่ า

เที่ยง
บ่าย

ค่า

นี้ภายในมีเสาหิ นอ่อนทีสลักลวดลายด้วยฝี มือจิตรกรชื่ อดังแห่ งยุคได้สลักลวดลายไว้สวยงามมากส่ วนสาเหตุที่
เอียงนั้นเกิ ดขึ้นหลังจากเมื่อสร้ างเสร็ จแล้ว ฐานได้ทรุ ดไปข้างหนึ่ งเมื่อวัดดู ปรากฏว่าเอียงออกจากแนวดิ่งของ
ฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยงั ไม่ลม้ ยังคงเอียงอยูเ่ ช่ นทุกวันนี้ เมืองแห่ งนี้ ยงั เป็ นบ้านเกิดของนักวิทยาศาสตร์ และนัก
ดาราศาสตร์เอกของโลก “กาลิเลโอ” ซึ่ งเขาได้พิสูจน์กฎการณ์ดึงดูดของโลกโดยปล่อยวัตถุให้ตกมาจากที่สูงเขา
สังเกตพบว่าไม่ว่าวัตถุ หนักหรื อเบา ต่างตกถึ งพื้นดิ นพร้ อมกัน และให้ชาวโลกรู ้ โดยทาการทดลองปล่อยลู ก
บอลจากหอเอนปิ ซ่ าแห่ งนี้ และเขายังเป็ นคนแรกที่ใช้กล้องโทรทัศน์(Telescope) ส่ องดูดาวเมื่อประมาณ 400 ปี
ก่อนและได้ประกาศสิ่ งที่คน้ พบซึ่ งท้าทายความเชื่ อของคนในสมัยนั้นซึ่ งเชื่ อกันว่าโลกเป็ นศูนย์กลางของสุ ริยะ
จักรวาลแต่กาลิ เลโอยืนยันว่าดวงอาทิตย์ต่างหากเป็ นศูนย์กลางของสุ ริยะจักรวาล จนทาให้เขาถูกจับคุมขังใน
ที่สุ ด ชมความสวยงามของ“หอสวดมนต์ ที่สร้ างในสไตล์ โรมันเนสก์ ”จตุ รัสดู โอโมแห่ งปิ ซาได้ รับเลือกโดย
องค์ การยูเนสโกให้ ขนึ้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1987
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเซี ยน่ า” เมืองดังแห่ งยุคกลางของอิตาลี และเป็ นเมืองที่มีศิลปะโกธิ ค ตลอดทั้งใจ
กลางเมื องเก่ า ของเซี ยนาได้รับ เลื อกโดย
องค์การยูเนสโกให้ข้ ึนทะเบียนเป็ น โลก
เมื่ อปี ค.ศ.1995 เชิ ญเยี่ย มจตุ รัส เปี ยซซ่ า
เดล คัมโป Piazza del Campo ซึ่ งได้รับยก
ย่องว่าเป็ นมรดกโลก และ เคยเป็ นบ้านขอ
งาลิ โอนัก แข่ง ม้าที่ มีชื่อกระฉ่ อนที่ สุดใน
โลก จตุรัสเปี ยซซ่ า เดล คัมโป ที่ได้ชื่อว่า
สวยแปลกตาเพราะมี รู ป ทรงเป็ นรู ป พัด
ลาดเอียงแบบขั้นบันได ตั้งอยูด่ า้ นหน้าศาลาว่าการเมืองเซี ยน่า เดินเล่นชมเมือง บ้านเรื อนต่างๆ ถึงแม้ดูเก่าแก่ แต่
ยังคงถู กใช้งานเป็ นที่ อยู่อาศัยและร้ านค้า มีศาลากลางจังหวัดสไตล์โกธิ ค น้ าพุเกี ย โบสถ์พระแม่นิรมล ที่นี่มี
เทศกาลพาลิโอแสดงในชุดพื้นเมืองทุกปี มีชื่อเสี ยงมา
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / นาคณะเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั

พักที่: HOTEL ANNA SIENA NORD หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่ห้าของการเดินทาง(5) เซียน่ า – ทิโวรี่ – ช้ อปปิ้ ง เอาท์ เล็ท “La Reggia Designer Outlet”
เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นออก เดิ นท าง สู่ เมื องทิ โวรี่ (TIVOLI)

ดิ น แดนที่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของแคว้ น ลาซิ โอ
(LAZIO) ตั้งอยู่บนหน้าผาสู ง เหนื อแม่น้ าอาเนี ย น

เที่ยง
บ่าย

ค่า

(ANIENE) นาท่านชมบริ เวณเนินเขาทิบูทิน(TIBURTINE) ท่านจะได้พบว่าทิวทัศน์สวยงามสุ ดลู กหู ลูกตาจะ
เปิ ดต้อนรับปลุก ประสาทสัมผัสทุกอย่างให้สดชื่ น มี ชีวิตชี วา โดยเฉพาะเหล่ าวิลล่าพักร้ อนของชนชั้นสู งใน
สมัยก่อนเพื่อสัมผัสกับความโรแมนติกจับใจ
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านออกเดินทางสู่ La Reggia Designer Outlet ศู นย์ เอาท์ เล็ทที่ใหญ่ และมีสินค้ าหลากหลายที่สุด มี
เวลาให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม อาทิเช่น BIALETTI, Calvin Klein, D&G,DIESEL, Paul Smith, POLO,
LEVI'S, REPLAY ฯลฯ
อิสระกับอาหารมื้อค่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง

พักที่: RAMADA , NAPLES หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่หกของการเดินทาง(6)
เช้า

เที่ยง
บ่าย

เนเปิ ลส์ – ซอร์ เรนโต้ – ปอมเปอี – โรม

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “เมืองซอร์ เรนโต้ ” (SORRENTO) ที่มาของเพลง “คัมแบค ทู ซอร์ เรนโต้ ” และเป็ น
บ้านเกิดของ เอนริ โก คารู โซ (ENRICO CARUSO) นักร้องโอเปราชื่อดัง เป็ นเมืองในฝัน ที่งดงามล้ าเลิศ เมืองที่
มีทศั นี ยภาพสวยงามนาท่ านเดินทางต่ อสู่
เมื อ งเนเปิ ลส์ (Naples) หรื อ ที่ นิ ย มเรี ย ก
เ ป็ น ภ า ษ า อิ ต า ลี ว่ า เ มื อ ง น า โ ป ลี
(Napoli) คื อ อี ก หนึ่ งเมื อ งท่ อ งเที่ ย วที่ มี
ชื่ อ เ สี ย ง แ ล ะ มี ค ว า ม ส า คั ญ ท า ง
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ศิ ล ป ะ วั ฒ น ธ ร ร ม
สถาปั ต ยกรรม ดนตรี และศาสตร์ ก าร
ทาอาหาร ที่ได้รับการยอมรับจากทัว่ โลก
อี ก ทั้ง ยัง เป็ นเมื อ งหลวงของจัง หวัด เน
เปิ ลส์ (Province of Naples ) และ แคว้นกัมปาเนี ย (Campania)แคว้นที่ต้ งั อยูท่ างทิศใต้ของประเทศอิตาลีนนั่ เอง
นาท่านออกเดินทางสู่ “ เมืองปอมเปอี ”
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

น าท่ า นชม “ เมื อ งปอมเปอี ” น าชม
เมื องโบราณ 2,000 ปี ที่ ถูกทาลายโดย
ลาวาของภูเขาไฟ วิโซเวียส ซึ่ งภูเขาไฟ
ลูกนี้ ระเบิดเอาดินโคลนเถ้าถ่าน และหิ น
ละลายทับ ถมจมลงไปในดิ นในชั่วเวลา
ไม่กี่นาทีเมื่อ พ.ศ.662 ประชาชนนับหมื่น

ค่า

ต้องถูกฝังทั้งเป็ นตายด้วยความทุกข์ทรมาน โดยไม่มีโอกาสหนี รอดออกมาได้เลย และปอมเปอี ก็ถูกลืมไปจาก
ความทรงจาของชาวโลกต่อมาได้มีการฟื้ นฟูศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณชื่ อปอมเปอีจึงถู กค้นพบแต่ไม่มีใคร
ทราบว่าอยู่ที่ไหน จนกระทัง่ พ.ศ.2291 ได้พบร่ องรอยของซากเมือง เมื่อรื้ อดิ นที่ทบั ถมออกมาหมดแล้วก็พบ
ซากเมืองที่ใหญ่โต และสร้ างด้วยหิ นอย่างแข็งแรง บางแห่ งพบ “ซากชาวปอมเปเอียน และสั ตว์ เลีย้ งของเขาที่
ตายกลายเป็ นหินยังคงสภาพเดิมทุกประการ ” แต่ทว่าภาพนั้นจะเห็ นลักษณะของความหวาดกลัวต่อความตาย
ได้เป็ นอย่างดีบางคนนัง่ เอามือปิ ดหน้าตายบางคนนัง่ ซบกับกาแพงบ้านตายก็มี ปอมเปอีจึงได้ ชื่ อว่า “ ซากเมือง
แห่ งความตาย ” จากนั้นนาคณะออกเดินทางสู่ “กรุ งโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซี
โอและประเทศอิตาลี ตั้งอยูท่ างตอนกลางของประเทศ มีประวัติศาสตร์ ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: IH HOTELS ROMA Z3 หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7)
เช้า

เที่ยง

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

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ “ นครรั ฐวาติกัน ”
“ ประเทศเอกราช ” หรื อ “ รัฐอิสระที่เล็ก
ที่สุดในโลก ” นาท่านเข้าชมภายในของ
“มหาวิ ห ารเซนต์ ปี เตอร์ ” ซึ่ งเป็ น
สิ่ งก่อสร้างที่ใหญ่และสาคัญที่สุดในนคร
รั ฐ วาติ ก ั น เป็ นสถานที่ ศ ัก ดิ์ สิ ทธ์ ข อง
พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่ มีขนาด
“ ใหญ่ที่สุดในโลก ” ได้รับการออกแบบ
โดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” นาคณะเข้าสู่
ภายในมหาวิ ห ารซึ่ งประดับ ประดาไป
ด้วยงานศิลปะชิ้นเอกมากมาย อาทิเช่น “ ปิ เอต้า ” ( The Pieta ) รู ปแกะสลักหิ นอ่อนแม่พระมารี อุม้ พระศพของ
พระเยซู เจ้าไว้บนตัก จากนั้นรถโค้ชแล่นผ่านสถานที่สาคัญต่างๆ พร้อมชมสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่ภายในกรุ ง
โรม อาทิ “ จัตุรัสเวเนเซี ย ” Piazza Venezia จตุรัสที่ยิ่งใหญ่ใจกลางกรุ งโรม ผ่ านชมระเบียงปาลาสโซ สถานที่
ใช้กล่าวสุ นทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ “ อนุสาวรีย์พระเจ้ าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ” ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ น
พระบิดาของชา อิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลักษณ์แห่ งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่ กรุ ง
โรม” จากนั้นชมร่ องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ “โรมันฟอรั่ม”
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

ให้คณะได้ลงจากรถพร้ อมถ่ายภาพคู่กบั “สนามกีฬาโคลอสเซี ยม” 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ ของโลก สนามกี ฬา
กลางแจ้งขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้ างเกื อบสมบูรณ์ ต้ งั อยู่ใจกลางกรุ งโรม โดยนับเป็ นสิ่ งก่อสร้ างที่มีขนาดใหญ่
ที่ สุ ด เท่ า ที่ เ คยมี ก ารสร้ า งขึ้ นมาในสมัย อาณาจัก รโรมัน ระหว่ า งทาง ท่ า นจะสามารถชมความงดงาม
สถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่ของกรุ งโรม นา
คณะท่ านชมความสวยงามของ “น้า พุ
เทรวี่” ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่ งสัญลักษณ์ของกรุ ง
โรม น้ า พุ แ ห่ ง นี้ เริ่ ม เป็ นที่ รู้ จ ัก และมี
ชื่ อ เสี ย งจากภาพยนตร์ เ รื่ อ ง " Three
Coins in the Fountain " นักท่องเที่ยวที่
ได้เดิ นทางมาเยี่ยมชมน้ า พุแห่ ง นี้ มี ความ
เชื่ อกันว่า การโยนเหรี ยญลงไปแล้วจะได้
กลับ มาเยื อ นกรุ ง โรมอี ก ครั้ งจากนั้น น า
คณะท่าน เดิ นทางชม ช่ อง “โอคู ลูส” ช่ องแสงซึ่ งเป็ นวงกลมขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางหลังคาโดมของ “วิหาร
แพนธีออน” ภายในวิหารแพนธีออนยังใช้เป็ นสถานที่ฝังศพกษัตริ ย ์ บุคคลในราชวงศ์และบุคคลสาคัญ เช่น พระ
ศพของกษัตริ ย ์ 2 พระองค์สุดท้ายของอิ ตาลีคือ พระเจ้าวิกเตอร์ เอมมานูเอลที่ 2 และพระเจ้าอุมแบร์ โตที่ 1 และ
ยังมีศพของราฟาเอล จิตรกรชาวอิตาลี ที่อายุน้อยที่สุดในบรรดาจิตรกรผูย้ ิ่งใหญ่ในยุคฟื้ นฟูศิลปวิทยา นาท่าน
คณะท่านเดินทางต่อไปยัง “ ย่ านบันไดสเปน ” สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง และเป็ นสัญลักษณ์ อีกอย่างหนึ่ ง
ของกรุ งโรม เป็ นสถานที่นดั พบของหนุ่มสาววัยรุ่ นของอิตาลีซ่ ึ งในเขตบริ เวณนี้ เต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมโรมัน
ที่สวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็ นที่ ระลึ กหรื ออิ สระเลื อกช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมชื่ อดังนานาชนิ ด อาทิ
Gucci ,Louis Vuitton ,Prada ,Bally ,Chanel สิ นค้าพื้นเมืองอันเลื่องชื่ อ *** อิสระอาหารมื้อค่าเพื่อความสะดวก
ในการช้อปปิ้ ง ***

พักที่: IH HOTELS ROMA Z3 หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่แปดของการเดินทาง(8)
เช้า
10.20
18.25
22.30

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เหิ รฟ้ากลับสู่ กรุ งอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับ อิมิเรทส์ โดยสายการบินเอทิฮดั แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EY086
เดินทางถึงสนามบินกรุ งอาบูดาบี นาท่านต่อเครื่ องสู่ กรุ งเทพฯ
เหิ รฟ้ากลับสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินเอทิฮดั แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EY402

วันที่เก้าของการเดินทาง(9)
08.05

กรุงโรม – อาบูดาบี – กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

เดินทางถึงกรุ งเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

********************************************************
***หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เนื่ องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ ในต่างประเทศที่ทางคณะเดิ นทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดิ นทาง
โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ ผนู ้ าทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสิ นใจ จะคานึ งถึงผลประโยชน์ของหมู่
คณะเป็ นสาคัญ***

อัตราค่าบริการ
ช่วงออกเดินทาง

ผูใ้ หญ่พกั
ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักท่านเดียว / ห้อง
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
จ่ายเพิ่ม
( มีเตียงเสริ ม )

16 – 24 พฤษภาคม 2565
69,900
69,900
69,900
14,000
23 – 31 พฤษภาคม 2565
69,900
69,900
69,900
14,000
02 – 10 มิถุนายน 2565
69,900
69,900
69,900
14,000
13 – 21 มิถุนายน 2565
69,900
69,900
69,900
14,000
20 – 28 มิถุนายน 2565
69,900
69,900
69,900
14,000
ต้ องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้าหน้ าทีบ่ ริษทั ฯ

อัตราค่าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-มิลาน//โรม-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถ
เกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ น
แถบที่มีอุณหภูมิต่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรื อการประชุมต่างๆ
อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรื อไม่ได้
เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ ป ท่านต้องซื้ อประกันเดี่ยวเพิ่ม

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (900 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน / (14 ยูโร)
ค่าธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ ท่านจะผ่านการ

พิจารณาหรื อไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริ การยืน
่ วีซ่า ท่านละ 5,500 บาท
5. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
6. ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
7. ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางขึ้นเครื่ องขากลับแบบไม่เกิน 72 ชัว่ โมง ตามมาตราการของภาครัฐประมาณ ท่านละ150-160
ยูโร

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 40,000 บาท เมื่อจอง พร้อมส่ งสาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และ
ค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
2. เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถู กปฏิ เสธการเข้า
และออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน
และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ
สุ ดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
5. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ จะทาการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผูส้ ารองที่นงั่ ครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทู ต
เนื่ องจากบริ ษทั ฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
2. หากในช่ วงที่ท่านเดิ นทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้อง
เดินทางมายืน่ วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความ
สะดวก
3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะ
มีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
4. กรณีวซี ่ าทีท่ ่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าและค่าดาเนิ นการ ทางสถานทู ตจะไม่คืนค่ าธรรมเนี ย มใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่า จะผ่า นหรื อไม่ผ่า นการ
พิจารณา
- ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผา่ น
การพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วน
ที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้ง
ให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
6. ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบิ นสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดิ นทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะ
สารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่
จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จา่ ยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเงินค่ามัดจาที่ตอ้ งการันตีที่นงั่ กับ
สายการบิน หรื อ กรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศและไม่อาจขอ
คืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ประกอบในการยื่นวีซ่า (ต้ องมาโชว์ตวั ที่สถานทูตพร้ อมสแกนนิว้ มือทุกท่ าน)
 หนังสื อเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้ งานไม่ ตา่ กว่ า 6 เดือน และมีหน้าหนังสื อเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 รู ปถ่ ายสี ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 3 รู ป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็นฟั น
ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
 หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด
*** กรณีค้าขาย : หลักฐานทางการค้า เช่น สาเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ หรื อใบทะเบียนการค้ าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง หรื อสาเนาใบ
เสี ยภาษีร้านค้า (ภพ.20) อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนังสื อรับรองการทางาน (ตัวจริง)เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่ มงาน พร้อม
สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีข้าราชการ: หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด (ตัวจริ ง) เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่ มงานพร้อมสลิป
เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนังสื อรับรองการเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา (ตัวจริง) เป็ นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ศึกษาอยู่ อายุ
ย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
 หนังสื อแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริ ง) ของบัญชี ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้ องมีเลขที่บัญชีระบุ
อยู่ทุกหน้ า (สถานทูตพิจารณาบัญชี ออมทรั พย์ เป็ นอันดับแรก) แต่ในกรณี ที่ยอดเงิ นในบัญชี ออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถแนบ
Statement สมุดบัญชีฝากประจาเพิ่มเติมในการยื่นได้) ( สถานทูตไม่ รับบัญชีกระแสรายวัน )
 หนังสื อรั บรองจากธนาคาร (สถานทู ตพิ จารณาบัญชี ออมทรัพย์เป็ นอันดับแรก) ในการออกจดหมายรั บรองกรุ ณาระบุคาว่า TO
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่ องจากประเทศในยุโรปเข้าร่ วมกลุ่มยูโรโซน) กรุ ณาสะกดชื่ อให้
ตรงกับหน้าพาสปอร์ ต และหมายเลขบัญชี เล่มเดียวกับ Statement ที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดาเนิ นการขอประมาณ 3-5 วันทาการ)
โดยต้องทาแยกกัน ระบุตามชื่อผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่ สามารถถ่ ายเอกสารได้ )
***ในกรณีเป็ น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่ าใช้ จ่ายให้ กนั ได้ ) ***
 กรณีเด็กอายุตา่ กว่ า 20 ปี บริบูรณ์ หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมี
จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง
(ตัวจริง)
 สาเนาบัตรประชาชน / สาเนาทะเบียนบ้ าน อย่ างละ 1 ชุด / สาเนาสู ตบิ ัตร 1 ชุด (กรณีอายุตา่ กว่ า 20 ปี )
 สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่ า / สาเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้ าย) / สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล อย่ างละ 1 ชุด (ถ้ ามี)
*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสั มภาษณ์ กรุ ณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสั มภาษณ์ ด้วย ***
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่ างอื่ นเพิ่มเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่ างกะทันหัน จึงขอความกรุ ณาเตรี ยมเอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้ วน ตามที่สถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมตั ิ ออกวีซ่าสาหรับสถานทูต ***
 การบิดเบื อนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

 หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสั มภาษณ์ บางท่ าน ทางบริ ษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่ง
กายสุ ภาพ ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม
ทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่า
ของท่ าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ


ทางสถานทูตจะรั บพิจารณาเฉพาะท่ านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่ านั้น
การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทาง
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
 หรือโทร 02-234-5936

