รหัสโปรแกรม : 23592

(กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

ไฮไลท์ การเดินทางแกรนด์อติ 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
มกราคม - มิถุนายน 2566
(กรุ ณาสารองที่นงั่ ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยืน่ วีซ่า)

วันแรกของการเดินทาง(1)

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – อาบูดาบี – มิลาน

20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ S ของสาย การบิน
เตอร์กิช แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก
23.00 น. ออกเดินทางสู่งอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK069

วันที่สองของการเดินทาง(2)

มิลาน – ดูโอโม่ – เวโรน่ า – เมสเตร้

05.15 น. เดินทางถึงประเทศตุรกี ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่ อง
07.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ TK1873
09.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร
เรี ย บร้ อยแล้ว นาท่ า นเดิ นทางเข้ า สู่ ตั ว เมื อ งมิ
ลาน เมืองสาคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี
ตั้งอยู่บริ เวณที่ ราบลอมบาร์ ดี จากนั้นนาคณะ

เก็ บ ภาพ “ป้ อมปราการสฟอร์ เซสโก้ ”

เที่ยง
บ่าย

ปราสาทสวยงามหลังนี้ ได้เคยเป็ นป้ อมปราการ
ของพวกตระกู ล วิ ส คอนติ ต่ อ มาเป็ นที่ พ านัก
ของผู ้น าเผด็ จ การในช่ ว งศตวรรษที่ 15 คื อ
ตระกูลสฟอร์ ซา มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพกับ
มุมสวยๆ ของน้ าพุที่โพยพุ่งบริ เวณด้านหน้าปราสาทสฟอร์ เซสโก้ นาท่านชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรื อดูโอ
โม” สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหิ นอ่อนสี ขาวในศิลปะแบบ
โกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปัจจุบนั เป็ น “โบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก” ลานด้านหน้าเป็ น
ที่ต้ งั ของพระราชานุสาวรี ยพ์ ระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ทรงม้า รายล้อมด้วยอาคารที่เก่าแก่คลาสสิ คและช้อป
ปิ้ งมอลล์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น า ท่ า น อ อ ก เ ดิ น ท า ง สู่ “เ มื อ ง เ ว โ ร
น่ า”(VERONA) ประตูสู่อิตาลี เป็ นเมืองที่ใหญ่
และส าคัญ เป็ นอัน ดับ 2 ในแคว้น เวเนโตรอง
จากเวนิ ส นาท่านชมเมื องเวโรนาได้รับ สมญา
นามว่า "LITTLE ROMAN" เพราะยังคงสภาพ
สิ่ งก่อสร้างจากสมัยโรมันไว้อย่างสมบูรณ์ และ
ถ้า ย้อ นไปในศตวรรษที่ 13-14 มี ค วามเจริ ญ
สู งสุ ดถือว่าเป็ นยุดทองไม่แพ้กรุ งโรม เมืองเวโร

ค่า

น่าโด่งดังมาจากนิยายรักอมตะเรื่ องเอกของนักประพันธ์ “วิลเลีย่ มเชกส์ เปี ยร์ ” ที่ชื่อว่า “โรมิโอ แอนด์ จูเลียต” นา
คณะเดินทางเข้าชมย่านเมืองเก่าที่ยงั คงสภาพบ้านเรื อนแบบโบราณ จากนั้นนาท่านสู่ “จตุรัสเออร์ เบ” ที่รายล้อม
ไปด้วยคฤหาสน์วงั เก่าของตระกูลที่เคยปกครองเวโรน่ าระหว่างทางผ่านชมความยิ่งใหญ่ภายนอกของ“โรมัน
อารีน่า”สนามกีฬากลางแจ้งแบบโบราณในสมัย โรมัน เดินทางเข้าสู่ “อดีตบ้ านของจูเลียต”ปั จจุบนั หน้าบ้านจู
เลียตคือร้านArmani ชมระเบียงหิ นอ่อนเล็กๆ ที่จูเลียตเคยยืนอยู่โดยมีโรมิโอ มาคอยเฝ้าขอความรักอยู่ดา้ นล่าง
บริ เวณบ้านมีรูปปั้ นจูเลียตที่เป็ นบรอนซ์ป้ ั นโดยN.Costantiniว่ากันว่าใครอยากสมหวังในเรื่ องความรักก็ให้ไป
จับที่หน้าอกของจูเลียต นอกจากนี้ ภายในบริ เวณกาแพงบ้านจูเลียตยังมีการเขียนแสดงความรักกันมากมายจน
แทบไม่เห็นสี กาแพงเดิม และยังมีบริ การโทรศัพท์สาหรับคนที่ไม่ได้มากับคนรักให้ได้เซย์ฮลั โหลหากันว่าโทร
มาจากบ้านจูเลียตแห่งนี้นาท่านเดินทางขึน้ สู่ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีไปยัง “ เมืองเวนิส เมสเตร้ ”
ราชินีแห่งทะเล เอเดียตริ กเมืองหลวงของแคว้น เวเนโต
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

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

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ท่าเรื อตรอนเชโต้ จากนั้นลงเรื อเข้ าสู่ “ เมืองเวนิส ”เมืองอันแสนโรแมนติกซึ่งเป็ นจุดหมาย
ปลายทางของคู่รักจากทัว่ โลกเมืองเวนิสได้รับฉายาว่าราชินี แห่งทะเลอาเดรี ยตริ ก (Queen of the Adriatic), เมือง
แห่ ง สายน้ า (City of Water), เมื อ งแห่ ง
สะพาน (City of Bridges), และ เมืองแห่ ง
แสงสว่าง (The City of Light) เรื อนาท่ าน
เดินทางเข้าสู่ “เกาะซานมาร์โค ”ศูนย์กลาง
ของเมืองเวนิ ส พร้อมนา คณะเดินทางเข้า
สู่ บริ เวณ “จตุรัสซานมาโค” ระหว่างการ
เดินทางชมอนุสาวรี ยข์ อง พระเจ้าวิคเตอร์
เอมานูเอลที่2 ถ่ายภาพคู่กบั “ สะพานถอน
หายใจ ” สะพานแห่งสัญลักษณ์ที่เชื่ อมต่อ
กับ พระราชวังดอร์จ ชมความสวยงามของ “พระราชวังดอร์ จ” (ภายนอก)อันเป็ นที่ประทับของเจ้าเมืองเวนิส ใน
ยุคที่ยงั เป็ นรัฐอิสระอีกทั้งยังเป็ นศูนยก์ลางของการปกครองแคว้น ในยุคสมัยนั้น ชม“โบสถ์เซนต์มาร์ค” ซึ่งเป็ น
โบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ที่ “ใหญ่ที่สุด” ในยุโรปตะวันตก ให้ ท่านได้ สัมผัสคลองแห่ งเวนิสอันแสนโรแมน

ติกโดยการ “ นั่งเรื อกอนโดร่ า” Gondora ที่มีชื่อเสี 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
ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมัง่ คัง่ และร่ ารวยกว่ากรุ งโรม
เป็ นถิ่ นก าเนิ ดของศิ ล ปิ นระดับโลก2ท่าน
คือ “ลีโอนา โด ดาวินชีและ ไมเคิลแองเจล
โล” นาคณะเดิ นเที่ ย วชมเขตเมื องเก่ า Old
Town ซึ่งได้ถูกจัดให้เป็ นเขตเมืองปลอดมลพิษไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่งผ่านภายในเมืองสัมผัสสถาปั ตยกรรมอัน
แสนงดงามเต็มไปด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ที่หาชมได้ยากยิ่งจากเมืองไหน เที่ยวชม “จัตุรัสเพียซซ่ าซิ น
ยอเรตตา” ชมสถาปัตยกรรม อันโดดเด่นของเมืองที่ “มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิ ออเร” เป็ นวิหารที่มียอดโดม
ขนาดใหญ่สัญลักษณ์แห่ งเมืองฟลอเรนซ์ จากนั้นออกเดินทางเข้าสู่ ใจกลางเมืองชม “โบสถ์ ซันตาโคเช่ ” โบสถ์
ขนาดใหญ่ซ่ ึ งใช้เป็ นสถานที่ ฝังศพของศิลปิ นชื่อก้องโลก“ไมเคิลแองเจลโล และ กาลิเลโอ” และศิลปิ นชื่อดัง
ของเมือง จากนั้นนาท่านข้ามแม่น้ าอาร์โน ออกเดินทางสู่เมืองปิ ซ่า
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / นาคณะเดินทางเข้ าสู่ ที่พกั

พักที่: AC Pisa Hotel หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่สี่ของการเดินทาง(4)
เช้า

ปิ ซ่ า – หอเอนแห่ งเมืองปิ ซ่ า – เซียน่ า – ชมเมือง

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ “เมืองปิ ซ่ า” เมืองแสนสวยริ มฝั่ ง
แม่น้ าอาร์โน และยังเป็ นบ้านเกิด “กาลิเลโอ” ศิลปิ นที่มี
ชื่ อเสี ยงของอิตาลี นาคณะเปลี่ยนเป็ นรถ Shutter Bus
เข้าชมความมหัศจรรย์ของ “หอเอนแห่ งเมื องปี ซ่ า ”1
ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ ของโลก ถูกสร้างด้วยหิ นอ่อน สู ง
181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเริ่ มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1174 แล้วเสร็ จ
เมื่อ ค.ศ.1350 ใช้เวลาก่อสร้ างนานถึ ง 176 ปี สาหรับ
หอเอนปิ ซ่ านี้ ภายในมีเสาหิ นอ่อนทีสลักลวดลายด้วยฝี มือจิตรกรชื่ อดังแห่ งยุคได้สลักลวดลายไว้สวยงามมาก
ส่ วนสาเหตุที่เอียงนั้นเกิดขึ้นหลังจากเมื่อสร้างเสร็ จแล้ว ฐานได้ทรุ ดไปข้างหนึ่งเมื่อวัดดูปรากฏว่าเอียงออกจาก
แนวดิ่งของฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยงั ไม่ลม้ ยังคงเอียงอยู่เช่นทุกวันนี้ เมืองแห่งนี้ยงั เป็ นบ้านเกิดของนักวิทยาศาสตร์

เที่ยง
บ่าย

ค่า

และนักดาราศาสตร์เอกของโลก “กาลิเลโอ” ซึ่งเขาได้พิสูจน์กฎการณ์ดึงดูดของโลกโดยปล่อยวัตถุให้ตกมาจาก
ที่สูงเขาสังเกตพบว่าไม่ว่าวัตถุหนักหรื อเบา ต่างตกถึ งพื้นดิ นพร้ อมกัน และให้ชาวโลกรู ้ โดยทาการทดลอง
ปล่ อ ยลู ก บอลจากหอเอนปิ ซ่ า แห่ ง นี้ และเขายัง เป็ นคนแรกที่ ใ ช้ก ล้อ งโทรทัศ น์ ( Telescope) ส่ อ งดู ด าวเมื่ อ
ประมาณ 400 ปี ก่ อนและได้ประกาศสิ่ งที่ คน้ พบซึ่ งท้าทายความเชื่ อของคนในสมัยนั้นซึ่ งเชื่ อกันว่าโลกเป็ น
ศูนย์กลางของสุ ริยะจักรวาลแต่กาลิเลโอยืนยันว่าดวงอาทิตย์ต่างหากเป็ นศูนย์กลางของสุ ริยะจักรวาล จนทาให้
เขาถูกจับคุมขังในที่สุด ชมความสวยงามของ“หอสวดมนต์ ที่สร้ างในสไตล์ โรมันเนสก์ ”จตุรัสดูโอโมแห่ งปิ ซา
ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ ขนึ้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1987
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเซียน่ า” เมืองดังแห่ งยุคกลาง
ของอิ ตาลี และเป็ นเมื องที่ มีศิลปะโกธิ ค ตลอดทั้งใจกลาง
เมืองเก่าของเซี ยนาได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ข้ ึ น
ทะเบียนเป็ น โลกเมื่อปี ค.ศ.1995 เชิญเยี่ยมจตุรัสเปี ยซซ่า
เดล คัมโป Piazza del Campo ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็ นมรดก
โลก และ เคยเป็ นบ้านของาลิโอนักแข่งม้าที่มีชื่อกระฉ่ อน
ที่สุดในโลก จตุรัสเปี ยซซ่า เดล คัมโป ที่ได้ชื่อว่าสวยแปลก
ตาเพราะมีรูปทรงเป็ นรู ปพัด ลาดเอียงแบบขั้นบันได ตั้งอยู่ดา้ นหน้าศาลาว่าการเมื องเซี ยน่ า เดินเล่นชมเมื อง
บ้านเรื อนต่างๆ ถึงแม้ดูเก่าแก่ แต่ยงั คงถูกใช้งานเป็ นที่อยู่อาศัยและร้านค้า มีศาลากลางจังหวัดสไตล์โกธิค น้ าพุ
เกีย โบสถ์พระแม่นิรมล ที่นี่มีเทศกาลพาลิโอแสดงในชุดพื้นเมืองทุกปี มีชื่อเสี ยงมา
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / นาคณะเดินทางเข้ าสู่ ที่พกั

พักที่: Hotel Executive Siena หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่ห้าของการเดินทาง(5) เซียน่ า – ทิโวรี่ – ช้ อปปิ้ ง เอาท์ เล็ท “La Reggia Designer Outlet”
เช้า

เที่ยง

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองทิโวรี่ (TIVOLI) ดินแดน
ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของแคว้นลาซิ โอ (LAZIO) ตั้งอยู่
บนหน้าผาสูง เหนือแม่น้ าอาเนียน(ANIENE) นาท่าน
ชมบริ เวณเนิ นเขาทิ บู ทิ น(TIBURTINE) ท่านจะได้
พบว่าทิวทัศน์สวยงามสุ ดลูกหู ลูกตาจะเปิ ดต้อนรับ
ปลุ ก ประสาทสัม ผัส ทุ ก อย่า งให้ส ดชื่ น มี ชี วิ ต ชี วา
โดยเฉพาะเหล่าวิลล่าพักร้อนของชนชั้นสู งในสมัยก่อนเพื่อสัมผัสกับความโรแมนติกจับใจ
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

ค่า

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: Holiday Inn Napoli หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่หกของการเดินทาง(6)
เช้า

เที่ยง
บ่าย

เนเปิ ลส์ – ซอร์ เรนโต้ – ปอมเปอี – โรม
กรุงวาติกนั - มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จาก นั้ นน าท่ า นเดิ นทางสู่ “เมื องซอร์ เรนโต้ ”
(SORRENTO) ที่มาของเพลง “คัมแบค ทู ซอร์ เรนโต้ ”
และเป็ นบ้ า นเกิ ด ของ เอนริ โก คารู โซ ( ENRICO
CARUSO) นั ก ร้ อ งโอเปราชื่ อ ดัง เป็ นเมื อ งในฝั น ที่
งดงามล้ าเลิศ เมืองที่มีทศั นียภาพสวยงามนาท่านเดินทาง
ต่ อสู่ เมื องเนเปิ ลส์ (Naples) หรื อที่นิยมเรี ยกเป็ นภาษา
อิตาลีวา่ เมืองนาโปลี (Napoli) คืออีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสี ยงและมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ
วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี และศาสตร์การทาอาหาร
ที่ ได้รับการยอมรั บ จากทัว่ โลก อี กทั้งยังเป็ นเมื องหลวง
ของจังหวัดเนเปิ ลส์ (Province of Naples ) และ แคว้นกัม
ปาเนี ย (Campania)แคว้นที่ ต้ งั อยู่ท างทิ ศ ใต้ของประเทศ
อิตาลีนนั่ เอง นาท่านออกเดินทางสู่ “ เมืองปอมเปอี ”
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านชม “ เมืองปอมเปอี ” นาชมเมืองโบราณ 2,000
ปี ที่ถูกทาลายโดยลาวาของภูเขาไฟ วิโซเวียส ซึ่งภูเขาไฟ
ลูกนี้ ระเบิดเอาดินโคลนเถ้าถ่าน และหิ นละลายทับถมจม
ลงไปในดินในชัว่ เวลาไม่กี่นาทีเมื่อ พ.ศ.662 ประชาชน
นับหมื่นต้องถูกฝังทั้งเป็ นตายด้วยความทุกข์ทรมาน โดย
ไม่มีโอกาสหนี รอดออกมาได้เลย และปอมเปอี ก็ถูกลืม
ไปจากความทรงจาของชาวโลกต่อมาได้มีการฟื้ นฟูศึกษา
ประวัติศาสตร์โบราณชื่อปอมเปอีจึงถูกค้นพบแต่ไม่มีใครทราบว่าอยูท่ ี่ไหน จนกระทัง่ พ.ศ.2291 ได้พบร่ องรอย

ค่า

ของซากเมือง เมื่อรื้ อดินที่ทบั ถมออกมาหมดแล้วก็พบซากเมืองที่ใหญ่โต และสร้างด้วยหิ นอย่างแข็งแรง บาง
แห่ งพบ “ซากชาวปอมเปเอียน และสั ตว์ เลีย้ งของเขาที่ตายกลายเป็ นหิ นยังคงสภาพเดิมทุกประการ ” แต่ทว่า
ภาพนั้นจะเห็นลักษณะของความหวาดกลัวต่อความตายได้เป็ นอย่างดีบางคนนัง่ เอามือปิ ดหน้าตายบางคนนัง่ ซบ
กับกาแพงบ้านตายก็มี ปอมเปอีจึงได้ ชื่อว่า “ ซากเมืองแห่ งความตาย ” จากนั้นนาคณะออกเดินทางสู่ “กรุ ง
โรม” Rome เมื องหลวงและเมื องที่ ใ หญ่ที่ สุ ดของแคว้นลาซี โอและประเทศอิ ตาลี ตั้ง อยู่ท างตอนกลางของ
ประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี นาคณะท่านเดินทางเข้าสู่ “ นครรัฐวาติกนั ” “ ประเทศเอก
ราช ” หรื อ “ รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก ” นาท่านเข้าชมภายในของ “มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ” (ขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การงดการเข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรณี มีการจัดงานพิธีต่างๆ ซึ่งไม่อาจเข้าชมได้ หรื อในกรณี
คิวต่อแถวในการเข้าชมยาวมากเพื่อไม่ให้เป็ นผลกระทบกับรายการท่องเที่ยวอื่นๆในโปรแกรมทัวร์ ซึ่ งเป็ น
สิ่ งก่อสร้างที่ใหญ่และสาคัญที่สุดในนครรัฐวาติกนั เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธ์ของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่มี
ขนาด “ ใหญ่ที่สุดในโลก ” ได้รับการออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” นาท่านเข้าสู่ ภายในมหาวิหารซึ่ ง
ประดับประดาไปด้วยงานศิลปะชิ้นเอกมากมาย อาทิเช่น “ ปิ เอต้า ” ( The Pieta ) รู ปแกะสลักหินอ่อนแม่พระมา
รี อมุ้ พระศพของพระเยซูเจ้าไว้บนตัก
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

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

เที่ยง

โรม – ชมเมือง – โคลอสเซียม – น้าพุเทรวี่ - วิหารแพนธีออน
ช้ อปปิ้ งบันไดสเปน – กรุงเทพฯ

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางไปถ่ายภาพคู่กบั “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7
สิ่ ง มหั ศ จรรย์ ข องโลก สนามกี ฬ ากลางแจ้ ง ขนาดใหญ่ ที่ มี
โครงสร้ า งเกื อ บสมบู ร ณ์ ต้ ัง อยู่ ใ จกลางกรุ ง โรม โดยนับ เป็ น
สิ่ งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างขึ้นมาในสมัย
อาณาจัก รโรมัน ระหว่า งทาง ท่ า นจะสามารถชมความงดงาม
สถาปั ตยกรรมอันเก่ า แก่ ข องกรุ ง โรมจากนั้น รถโค้ช แล่ น ผ่ า น
สถานที่สาคัญต่างๆ พร้อมชมสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ภายในกรุ ง
โรม อาทิ “ จัตุรัสเวเนเซีย ” Piazza Venezia จตุรัสที่ยิ่งใหญ่ใจกลางกรุ งโรม ผ่ านชมระเบียงปาลาสโซ สถานที่
ใช้กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ “ อนุสาวรีย์พระเจ้ าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็ น
พระบิดาของชา อิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลักษณ์แห่ งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่ กรุ ง
โรม” จากนั้นชมร่ องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ “โรมันฟอรั่ม”
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาคณะท่านชมความสวยงามของ “น้าพุเทรวี่” ซึ่ ง
เป็ นอีกหนึ่ งสัญลักษณ์ของกรุ งโรม น้ าพุแห่ งนี้ เริ่ ม
เป็ นที่รู้จกั และมีชื่อเสี ยงจากภาพยนตร์เรื่ อง " Three
Coins in the Fountain " นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทาง
มาเยี่ ย มชมน้ า พุ แ ห่ ง นี้ มี ค วามเชื่ อ กัน ว่ า การโยน
เหรี ยญลงไปแล้วจะได้กลับมาเยือนกรุ งโรมอีกครั้ง
จากนั้นนาคณะท่าน เดินทางชม ช่ อง “โอคูลูส” ช่อง
แสงซึ่ ง เป็ นวงกลมขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางหลังคา
โดมของ “วิหารแพนธีออน” ภายในวิหารแพนธีออนยังใช้เป็ นสถานที่ฝังศพกษัตริ ย ์ บุคคลในราชวงศ์และบุคคล
สาคัญ เช่น พระศพของกษัตริ ย ์ 2 พระองค์สุดท้ายของอิตาลีคือ พระเจ้าวิกเตอร์ เอมมานูเอลที่ 2 และพระเจ้าอุม
แบร์ โตที่ 1 และยังมี ศพของราฟาเอล จิ ตรกรชาวอิ ตาลี ที่อายุน้อยที่ สุดในบรรดาจิ ตรกรผูย้ ิ่งใหญ่ในยุค ฟื้ นฟู
ศิ ล ปวิท ยา นาท่ า นคณะท่ า นเดิ น ทางต่ อไปยัง “ ย่ า นบั นไดสเปน ” สถานที่ ท่องเที่ ย วที่ มี ชื่ อ เสี ย ง และเป็ น
สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่ งของกรุ งโรม เป็ นสถานที่นดั พบของหนุ่มสาววัยรุ่ นของอิตาลีซ่ ึ งในเขตบริ เวณนี้ เต็มไป
ด้วยสถาปัตยกรรมโรมันที่สวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็ นที่ระลึ กหรื ออิสระเลือกช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม
ชื่อดังนานาชนิด อาทิ Gucci ,Louis Vuitton ,Prada ,Bally ,Chanel สิ นค้าพื้นเมืองอันเลื่องชื่อ

*** อิสระอาหารมื้อค่าเพือ่ ความสะดวกในการช้อปปิ้ ง ***
19.45 น. ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK1864
23.30 น. เดินทางถึงอิสตันบูล (แวะพักเปลี่ยนเครื่ อง)

วันที่แปดของการเดินทาง(8)

กรุงเทพฯ

01.45 น. เหิรฟ้าสู่กรุ งเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK068
15.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
********************************************************\
***หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เนื่ องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผนู ้ าทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสิ นใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่
คณะเป็ นสาคัญ***

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

24 – 31 ม.ค. 66
07 – 15 ก.พ. 66
21ก.พ.-01มี.ค. 66
09 – 16 มี.ค. 66
16 – 23 มี.ค. 66
23 – 30 มี.ค. 66
20 – 27 เม.ย. 66
27เม.ย.-04พ.ค. 66
04 – 11 พ.ค. 66
24 – 31 พ.ค. 66
01 – 08 มิ.ย. 66
16 – 22 มิ.ย. 66

ผูใ้ หญ่
พักห้องละ 2 ท่าน

69,900
69,900
69,900
69,900
69,900
69,900
69,900
74,900
69,900
69,900
72,900
69,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

69,900
69,900
69,900
69,900
69,900
69,900
69,900
74,900
69,900
69,900
72,900
69,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(เสริ มเตียง)

พักเดี่ยว

69,900
69,900
69,900
69,900
69,900
69,900
69,900
74,900
69,900
69,900
72,900
69,900

12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000

* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจานวนผูเ้ ดินทางครบ 20 ท่านเท่านั้น *
** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุ รกิจ (Business Class) กรุ ณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริ ษทั 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 หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆ
อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ี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 7,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
6. ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 50,000 บาท เมื่อจอง พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และ
ค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
2. เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า
และออกประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน
และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
5. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ จะทาการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมี ผูส้ ารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรั บจากทางสถานทูต
เนื่ องจากบริ ษทั ฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่ เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
2. หากในช่วงที่ท่านเดิ นทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้อง
เดินทางมายืน่ วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความ
สะดวก
3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะ
มีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
4. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ ดังต่อไปนี้
- ค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าและค่าดาเนิ นการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนี ยมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่าจะผ่านหรื อไม่ผ่า นการ
พิจารณา
- ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่าน
การพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วน
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 ทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
6. ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด 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 - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเงินค่ามัดจาที่ตอ้ งการันตีที่นั่งกับ
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 องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้ อมสแกนนิว้ มือทุกท่ าน)
•
•
•

หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็นฟัน ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด
*** กรณีค้าขาย : หลักฐานทางการค้า เช่น สำเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าทีม่ ีชื่อผู้เดินทาง หรือสำเนาใบเสียภาษีร้านค้า (ภพ.20) อายุย้อนหลังไม่เกิน
3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีพนักงานและผูถ้ อื หุน้ : หนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง)เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงาน พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่
เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีขา้ ราชการ: หนังสือรับรองจากต้นสังกัด (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงานพร้อมสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
(นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีนกั เรียนและนักศึกษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ศึกษาอยู่ อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะ
เดินทาง)

•

หนังสือแสดงการเคลือ่ นไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องมีเลขทีบ่ ญ
ั ชีระบุอยูท่ กุ หน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์
เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถแนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจำเพิ่มเติมในการยื่นได้) ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน )
• หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละ
สถานทูต (เนื่องจากประเทศในยุโรปเข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วันทำการ) โดยต้องทำแยกกัน ระบุตามชื่อผู้เดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ )
***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) ***
• กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจาก
บิดา & มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง)
• สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / สำเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี)
• สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี)
*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย ***
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอืน่ เพิม่ เติม ตามดุลพินจิ ของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิม่ เติมให้ครบถ้วน ตามทีส่ ถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการ
พิจารณาอนุมัติ ออกวีซ่าสำหรับสถานทูต ***
•
•
•
•

การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว
และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวย
ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า
ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจี่ ะเดินทางไปท่องเที่ ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวี
ซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ
➢
➢
➢

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

