(EU-GRANDITALY-8D5N-GF)

รหัสโปรแกรม : 23778 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)
GRAND ITALY MILAN - ROME 8 DAYS 5 NIGHT BY GF (GULFAIR)
แกรนด์อิตาลี 8 วัน 5 คืน โดยกัลฟ์แอร์ (GF)

(EU-GRANDITALY-8D5N-GF)

วัน
1.
2.

โปรแกรมการเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติบาห์เรน - สนามบิน
นานาชาติมิลานมัลเพนซ่า
มิลาน - ปราสาทสฟอร์ซ่า – มิลานดูโอโม่ – วิตตอริโอเอมมานู
แอล2 - เซอร์มิโอเน่เมนูพิซซ่าต้นตำหรับ

อาหาร
เช้า เทีย่ ง เย็น
-

-

✈

✈



✓

3.

เซอร์มิโอเน่ - เวโรน่า - บ้านจูเลียต - เวนิส สปาเก็ตตี้หมึกดำ

✓

✓

✓

4.

เวนิสเมสเตร้ โบโลญญ่า น้ำพุเทพเนปจูน หอเอนเมืองปิซ่า

✓



✓

ปิซ่า – ฟลอเรนซ์ - มหาวิหารแห่งเมืองฟลอเรนซ์ – เดอะมอลล์
✓

✓
เอาท์เลต – กรุงโรม
โรม - นครรัฐวาติกัน - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - วิหารแพนธิออน–
6.
✓ ✓

โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
7. สนามบินฟิวมิชิโน่ – สนามบินบาห์เรน - กรุงเทพฯ
✓ ✈ ✈
8. สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
GRAND ITALY MILAN - ROME DAYS 5 NIGHTS BY GF
แกรนด์อติ าลี 8 วัน 5 คืน มิลาน-โรม เดินทางโดยสายการบิน กัลฟ์แอร์ GF
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
ผู้ใหญ่พกั 2-3 ท่าน
กำหนดการเดินทาง
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
พักกับผู้ใหญ่2ท่าน ท่านละ
23-30 ก.ย. 65
55,988
52,988
เข้าโรม-ออกมิลาน
13-20 ต.ค. 65
55,988
52,988
เข้ามิลาน-ออกโรม
5.

เส้นทางการบิน

เวลาออกเดินทาง-เวลาถึงปลายทาง

เที่ยวบิน

สุวรรณภูมิBKK-บาห์เรนBAH
บาห์เรนBAH -มิลานMXP
โรมFCO-บาห์เรนBAH
บาห์เรนBAH -สุวรรณภูมิBKK

17.30-20.45
01.40-06.55
11.55-18.30
22.20-09.30

GF153
GF023
GF026
GF152

โรงแรมทีพ่ กั
✈
SHG Hotel
**** หรือเทียบเท่า
Russot Hotel
****หรือเทียบเท่า
Hotel Euro
****หรือเทียบเท่า
IH Hotel Roma
****หรือเทียบเท่า
IH Hotel Roma
****หรือเทียบเท่า
✈

พักเดีย่ วเพิ่ม
ท่านละ
5,500
5,500
ระยะเวลาในการเดินทาง
โดยประมาณ
7 ชั่วโมง
4.15ชั่วโมง
5.30ชั่วโมง
6.10ชั่วโมง
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DAY1
14.30
17.30
20.45
01.40

DAY2
06.55

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติบาห์เรน – สนามบินนานาชาติมลั เพนซ่า มิลาน
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณเคาเตอร์ T สายการบิน Gulf air โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
ทางบริษัทไอแอมวาเคชั่น คอยต้อนรับท่านเพื่ออำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่นั่งและโหลดสัมภาระ
ในการเดินทาง
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Gulf air เที่ยวบินที่ GF153 สู่สนามบินนานาชาติบาห์เรน(บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติบาห์เรน เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน ให้ท่านพักผ่อนและเดินช้อปปิ้งในสนามบินที่มี
ร้านค้าปลอดภาษีมากมาย (เวลาท้องถิ่นในบาห์เรนช้ากว่าประเทศไทย 4 ชม.)
ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเมืองมิลาน เที่ยวบิน GF 023
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
มิลาน - ปราสาทสฟอร์ซา่ – มิลานดูโอโม่ – วิตตอริโอเอมมานูแอล2 – เซอร์มโิ อเน่
อาหาร,เย็น
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิลานมัลเพนซ่า เมืองมิลาน (เวลาท้องถิ่นในยุโรปช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.) นำ
ท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้วแล้ว
นำท่านเที่ยวชม เมืองมิลาน เป็นเมืองหลักของแคว้นลอมบาร์เดียและเป็นเมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศ
อิตาลี เมืองมิลานมีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะซึ่ง มิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับนิวยอร์ก
ปารีส ลอนดอน และโรม นำท่านชม ปราสาทสฟอร์เซสโก้ (Castello Sforzesco) เป็นปราสาทเก่าแก่หลายร้อยปี
อันเป็นแหล่งรวมแกลลอรี่และพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองมิลาน อดีตเคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูล
วิสคอนติ (Visconti) ต่อมาเป็นที่พำนักของผู้นำเผด็จการในช่วงศตวรรษที่ 15 คือตระกูลสฟอร์ซา (Sforza)
ชมต้นกำเนิดของรถยนต์ Alfa Romeo ซึง่ ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบโลโก้ จากสัญลักษณ์ของตระกูล
วิสคอนติ ตระกูลที่สร้างปราสาทนี้ นำ นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo de
Milan) เป็นมหาวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่ด้วยความสูง 157 เมตร และกว้างถึง 92 เมตร ตั้งอยู่
ที่จัตุรัสกลางเมืองมิลานเปรียบเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมิลานเป็นมหาวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับสองใน
ประเทศอิตาลีรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่ตั้งอยู่ที่เมืองวาติกัน *ค่าบัตรเข้าชมด้านในของมหาวิหารแห่งเมือง
มิลาน ท่านละ ประมาณ 10 ยูโร
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เทีย่ ง
บ่าย

ค่ำ

อิสระรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
ท่านเดินทางสู่ แกลเลอรีวคิ เตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittario Emanuele II) ที่นับเป็นศูนย์การค้าที่สวยงาม
หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน ช้อปปิ้งอาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเรียกเล่นๆว่าเป็น
ห้องนั่งเล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนมราคาแพงขายแล้ว ยังมีร้านกาแฟที่เรียกกันว่า
ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ ที่ท่านสามารถนั่งจิบคาปูชิโน นั่งดูหนุ่มสาวแต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัย หรือหากท่านไม่
ต้องการช้อปปิ้งหรือนั่งกินกาแฟ ก็ควรที่จะต้องไปเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลังนี้ให้ได้ อนุเสาวรีย์ ขอ
งกษัติย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 (Vittorio Emanuele II Monument) ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆ ใน
อิตาลี นำท่านถ่ายรูปกับ อนุเสาวรีย์ของศิลปินชื่อดังในยุคเรอเนสซองซ์อีก 1 ท่านคือ ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ ที่อยู่
บริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่า อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า บนถนนชอปปิ้งระดับโลก Via Corso
Emanuele ได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซอร์มโิ อเน่ Sirmione (134Km.) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เมืองนี้ถูก
ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรเป็นดั่งเมืองลอยน้ำที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เพราะยังมีซากปรักหักพังของ
โบราณสถานหลายร้อยปีก่อนตั้งอยู่ที่นี่ โดยมีฉายาว่าเป็น “ไข่มกุ แห่งคาบสมุทรเซอร์มิโอ” และยังเป็นดั่งดั่ง
เมืองเวนิสสอง เพราะบ้านเมืองในเซอร์มิโอเนยังอยู่ท่ามกลางแหล่งน้ำและด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแหลมยื่น
เข้าไปในทะเลสาบการ์ดา(Garda)ที่มีความสวยงาม สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามกว้างไกลและถูก
ล้อมรอบด้วยทะเลสาบทั้งสองด้าน ในอดีตเคยเป็นเมืองที่มีผู้คนที่มีฐานะในยุคสมัยโรมันใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
และปัจจุบันก็เป็นเมืองพักผ่อนริมทะเลสาบที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มือ้ 1) ท้องถิน่ เมนูพซิ ซ่าต้นตำหรับ
นำท่านเข้าสูท่ พี่ กั โรงแรม SHG Hotel เทียบเท่า (4ดาว)
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DAY3
เช้า

เซอร์มิโอเน่ - เวโรน่า - บ้านจูเลียต - เวนิส สปาเก็ตตีห้ มึกดำ อาหาร เช้า,กลางวัน,เย็น
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มือ้ 2)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรน่า Verona (9Km.) เมืองเล็กๆ ในแคว้นเวเนโต ประเทศอิตาลี ได้รับการยกย่องให้เป็น
เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การ UNESCO มีสมญานามว่า “Little Roman” โดยยังคงสภาพ
สถาปัตยกรรมจากสมัยโรมันไว้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางศิลปะ และวัฒนธรรมเก่าแก่
ที่ยังมีให้เห็นในงานนิทรรศการประจำปี โรงละคร และโอเปร่าในโรงละครกลางแจ้งที่มีมาแต่โบราณ ทำให้เมืองนี้เป็น
ต้นกำเนิดผลงานปลายปากกาของวิลเลียม เชกสเปียร์ โดยเฉพาะโศกนาฏกรรมตำนานรักอมตะของโรมิโอจู
เลียต ที่คุณจะได้สัมผัสกลิ่นอายของความรักตลบอบอวลไปทั้งเมืองนำท่านชม บ้านของจูเลียต Casa di
Giulietta ตั้งอยู่ที่ถนน Via Cappello โดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยว คู่รัก หนุ่มสาวจำนวนมากที่แวะเวียนไป
ถ่ายรูปที่ระเบียงบ้านหลังนี้ บริเวณกำแพงของบ้านเต็มไปด้วยข้อความบอกรัก และคำอธิษฐานเกี่ยวกับความรัก
เขียนทับกันไปมาจนแทบไม่เห็นพื้นผิวกำแพงเดิม ชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆ ที่จูเลียตเคยยืนอยู่โดยมีโรมิโอ มาคอย
เฝ้าขอความรักอยู่ด้านล่าง บริเวณบ้านมีรูปป้ันจูเลียตที่เป็นบรอนซ์ป้ัน ว่ากันว่าใครอยากสมหวังในเรื่องความรัก
ก็ให้ไป จับที่หน้าอกของจูเลียต พาท่านชมภายนอกของ Stadium De Verona สเตเดีย้ มของเมืองเวโรนา ตั้งอยู่
ภายในบริเวณ Piazza Bra เป็นสถาปัตยกรรมศิลปะโรมันโบราณอายุกว่า 2,000 ปี สามารถจุคนได้กว่า 15,000
คน มีขนาดใหญ่ติด 1 ใน 3 สเตเดี้ยมของอิตาลี คล้ายกับโคลอซเซี่ยมที่กรุงโรม

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ 3) จีน
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส Venice (115Km.) เป็นเมืองที่มีฉายาว่า เมืองแห่งสายน้ำ ความสวยงามตรึงใจของ
ที่นี่เหมือนได้อยู่ในโลกนิทาน มีเอกลักษณ์ที่ไม่มีที่ไหนเหมือน ราชินแี ห่งทะเลเอเดียตริก แหล่งท่องเที่ยวในฝันของ
คนทั่วโลก นำท่านเดินทางเข้าสู่เกาะเวนิส ด้วยเรือยอร์ชส่วนตัว (30 นาที) นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่าเรือทรอนเคตโต้
จากน้ันลงเรือเข้าสู่เมืองเวนิส เมืองอันแสนโรแมนติกซึ่งเป็นจุดหมาย ปลายทางของคู่รักจากทั่วโลก นำท่านเดิน
เยี่ยมชมจุดสำคัญต่างๆของเกาะเวนิส อาทิเช่น มหาวิหารเซนต์มาร์ก (St. Mark’s Basilica) มหาวิหารที่ตั้งอยู่
บน จัตุรัสซานมาร์โค (Piazza San Marco) กลางเมืองเวนิส เป็นมหาวิหารที่ได้รับสมญานามว่า Cheisa d’oro
หรือโบสถ์ทองตั้งแต่ในศตวรรษที่ 11 ผ่านชม พระราชวังดอจส์(Doge’s Palace) เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นในเวเน
เซี่ยนโกธิคสไตล์ พระราชวังเคยเป็นที่พำนักของดยุคแห่งเวนิสที่มีอำนาจสูงสุดของอดีตสาธารณรัฐ สร้างขึ้นในปี
1340 และกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี 1923 ชม สะพานทอดถอนใจ (Bridge of Sighs) เป็นสะพานที่เชื่อมต่อกับ
คุก อิสระให้ท่านถ่ายรูปและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควร นำท่านนั่งเรือกลับสู่เมืองเวนิสเมสเตร้
 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มือ้ 4) ท้องถิน่ เมนูพิเศษ สปาเก็ตตีห้ มึกดำ
นำท่านเข้าสูท่ พี่ กั โรงแรม Russot Hotel หรือเทียบเท่า (4ดาว)

ค่ำ
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DAY4
เช้า

เวนิสเมสเตร้ - โบโลญญ่า – น้ำพุเทพเนปจูน - หอเอนเมืองปิซ่า อาหารเช้า,เย็น
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มือ้ 5)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบโลญญ่า Bologna (140Km.) เป็นศูนย์กลางของทั้งการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
การเงิน การเดินทาง จึงเป็นเมืองที่นับว่าร่ำรวยอันดับต้นๆของอิตาลี เป็นเมืองเกิดของรถดังๆของอิตาลีหลาย
ยี่ห้อ เช่น Lamborghini, Maserati บิ๊กไบค์ Ducati แต่เมื่อพูดถึงคำว่าโบโลญญ่าสิ่งที่น่าจะคุ้นหูคนไทยเรามาก
ที่สุดน่าจะเป็นไส้กรอกโบโลญญ่าหรือไม่ก็ Bolognese ซอสเนื้อใส่สปาเกตตี้ที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก นำท่านชม จัต
ตุรสั มัจจิโอเร่ Piazza Maggiore จัตตุรัสเก่าแก่ที่ล้อมรอบไว้ด้วยสถานที่สวยงามมากมาย มีวิหารใหญ่กลาง
เมือง Basilica San Petronio เป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 10 ในโลก ด้านหนึ่งของลานขนาบด้วยตึกของ
Palazzo dei Banchi อีกฝั่งของลานมีน้ำพุ อนุสาวรีย์ของเทพเนปจูน Fountain of Neptune ถือตรีศูลสาม
ง่ามยืนอยู่ด้านบนโลโก้ของรถแรงยี่ห้อ Maserati นี้ได้แบบมาจากสามง่ามของอนุสาวรีย์อันนี้นี่เอง
นำท่านชม หอคอยคูแ่ ห่งโบโลญญ่า Due Torri เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมือง ตัวตึกจะสั้น 1 ตึกและ
สูงอีก 1 ตึก โดยตึกสูงนี่มีความสูงถึง 97.20 เมตร และทั้ง 2 ตึกมีความเอียงเล็กน้อย คล้ายหอเอนเมืองปิซ่า
อิสระให้ท่านเดินเล่นบนถนน Via dell'Indipendenza เส้นถนนที่ขายเสื้อผ้า รองเท้า ขนม กาแฟ ร้านพาสต้า
สปาเก็ตตี้ เต็มไปตลอดสาย

เทีย่ ง
บ่าย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซา่ Pisa (180Km.) เป็นเมืองเล็กๆ แต่ก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวเพราะเป็นที่ตั้งของสถาปัตยกรรมอันสวยงามที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก นำท่านเดินทางสู่ จัตรุรสั เปียซซา
เดล ดุโอโม่ (Piazza Dei Miracoli) ที่ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ ได้รับการขึ้น
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ.1987 โดยเริ่มจากถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
กับ หอพิธเี จิมน้ำมนต์(Baptistry of St. John) ใหญ่ที่สุดในอิตาลี ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ มหาวิหารดูโอโม่แห่งปิ
ซ่า (Duomo de Pisa) อันยิ่งใหญ่งดงาม และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอเอนแห่งเมืองปิซ่า (Leaning tower of
Pisa) อันเลื่องชื่อ สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางเริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1173 ใช้
เวลาสร้างประมาณ 177 ปี แต่ระหว่างการก่อสร้าง ต้องหยุดชะงักลงไปเมื่อสร้างไปได้ถึงชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัว
ของฐานขึ้นมา และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติมขึ้นอีกจนแล้วเสร็จ โดยที่หอเอนปิซ่านี้ กาลิเลโอ บิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นชาวอิตาเลี่ยนได้ใช้เป็นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่ว่า สิ่งของสองชิ้น น้ำหนัก
ไม่เท่ากัน ถ้า ปล่อยสิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่สูงพร้อมกัน ก็จะตกถึงพื้นพร้อมกัน
 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มือ้ 5) จีน
นำท่านเข้าสูท่ พี่ กั โรงแรม Hotel Euro หรือเทียบเท่า (4ดาว)

ค่ำ
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DAY5
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

ค่ำ

ปิซ่า – ฟลอเรนซ์ - มหาวิหารแห่งเมืองฟลอเรนซ์ – เดอะมอลล์เอาท์เลต – กรุงโรม
อาหารเช้า,เย็น
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ 6)
นำเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ Florence (60Km.) เมืองที่ได้รับกาขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย องค์การ
สหประชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี1982 เดินทางสู่ มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร Santa Maria Dell Fiore ชม
ความยิ่งใหญ่ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป โดดเด่นด้วย สถาปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสีตกแต่ง
ผสมผสานกันได้อย่างงดงาม จัตรุ สั เดลลาซิญญอเรีย Piazza Della Signoria ซึ่งรายล้อมไปด้วยรูปปั้นอัน
วิจิตรสวยงามอาทิเช่น รูปปั้นเทพเจ้าเนปจูน (Fountain of Neptune) วีรบุรุษเพอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า (Persues
with the Head of Medusa) รูปปั้นเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของไมเคิลแองเจโล่ ชม สะพานเวคดิโอ Vecchio
สะพานเก่าแก่ที่มีร้านขายทองและอัญมณีอยู่ทั้งสองข้าง สะพาน อิสระให้ท่านเลือกชมสินค้าหรือของที่ระลึกต่างๆ
ตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ เดอะมอลล์เอาท์เลต The Mall Outlet (35Km.)
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
เดอะมอลล์เอาท์เลต The Mall Outlet เป็นเอาท์เลทจำหน่ายสินค้าแบรด์เนมชื่อดังต่างๆ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบ
รนด์ดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าตามแฟชั่น เช่น Gucci, Burberry, Prada, Longchamp,
Mulberry, Stella McCartney, DVF, Coach, Saint Laurent, Dior ฯลฯ อีกทั้งยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่ม
คาเฟ่ มากมายให้ลองเลือกชิมอีกด้วยโดยจำหน่ายในราคาถูกกว่าราคา ปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบาง
ช่วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆที่อาจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า ทำให้เป็นสถานที่ที่ ได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม Rome (250Km.) เป็นเมืองหลวงของประเทศอิตาลี
 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มือ้ 7) จีน
นำท่านเข้าสูท่ พี่ กั โรงแรม IH Hotel Roma หรือเทียบเท่า (4ดาว)
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DAY6
เช้า

เที่ยง
บ่าย

โรม - นครรัฐวาติกนั - โบสถ์เซนต์ปเี ตอร์ - วิหารแพนธิออน– โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
อาหารเช้า,กลางวัน
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ8)
นำท่านเดินทางสู่ นครรัฐอิสระวาติกัน Vatican City เป็นนครที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก มีพื้นที่และประชากรน้อย
ที่สุด เป็นที่ประทับของพระสันตะปาปา ซึ่ง เป็นประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก นำท่านเข้าชมภายใน
ของ “มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์” ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ของ
พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับการออกแบบโดย ไมเคิลแองเจลโล นำท่านเข้าสู่
ภายในมหาวิหารซึ่งประดับประดาไปด้วยงานศิลปะชิ้นเอกมากมาย อาทิเช่น “ ปิเอต้า The Pieta รูปแกะสลักหิน
อ่อนแม่พระมารีอุ้มพระศพของพระเยซูเจ้าไว้บนตัก *บางกรณีมีงานสำคัญทางศาสนา หรือ พิธีการสำคัญต่างๆ
อาจไม่สามารถเข้า ใกล้ตัวมหาวิหารได้ ซึ่งทางบริษัทไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ เพราะอาจมีการ จัดงานขึ้นตาม
ความเหมาะสมและกำหนดการไม่แน่นอน แต่ทางบริษัทจะ พยายามนำท่านชมตัวมหาวิหารให้มากที่สุด* นำท่าน
เดินทางสู่ โรมันฟอรัม Roman Forum อดีตศูนย์กลาง ทางด้านการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักร
โรมันที่สะท้อนเห็น ความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมโรมันในช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมา
ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตและเก็บภาพสวยงามบริเวณรอบนอกของ สนามกีฬาโคลอสเซียม Colosseum 1 ใน 7
สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ อดีตสนามการประลองการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของชาวโรมันที่สามารถจุผู้ชมได้ถึง
50,000 คน นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ9) จีน
นำท่านชมความสวยงามของ “น้ำพุเทรวี่” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของกรุงโรม น้ำพุแห่งนี้ เริ่มเป็นที่รู้จักและมี
ชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่อง " Three Coins in the Fountain " นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมน้ำพุแห่งนี้มี
ความเชื่อกันว่า การโยนเหรียญลงไปแล้วจะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง จากนั้นนำท่าน เดินทางชม ช่อง “โอ
คูลูส” ช่องแสงซึ่งเป็นวงกลมขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางหลังคาโดมของ “วิหารแพนธีออน” ภายในวิหารแพนธีออน
ยังใช้เป็นสถานที่ฝังศพกษัตริย์ บุคคลในราชวงศ์และบุคคลสำคัญ เช่น พระศพของกษัตริย์ 2 พระองค์สุดท้าย
ของอิตาลีคือ พระเจ้าวิกเตอร์ เอมมานูเอลที่ 2 และพระเจ้าอุมแบร์โตที่ 1 และยังมีศพของราฟาเอล จิตรกรชาว
อิตาลีที่อายุน้อยที่สุดในบรรดาจิตรกรผู้ยิ่งใหญ่ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา นำท่านเดินทางต่อไปยัง บันไดสเปน The
Spanish Step” สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงโรม เป็นสถานที่นัดพบ
ของหนุ่มสาววัยรุ่นของอิตาลีซึ่งในเขตบริเวณนี้เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโรมันที่สวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็น
ที่ระลึก อิสระชอปปิ้งย่านบันไดสเปน ซึ่งเป็นแหล่งแฟชั่นชั้นนำสุดหรู ไม่ว่าจะเป็น Brandname ดังๆมากมาย
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เสื้อผ้า รองเท้า จากทุกมุมโลก รวมถึง ร้านอาหาร ร้านขนม ร้าน กาแฟ ร้านไอศครีม มากมายให้เลือกชิมและชม
อย่างจุใจ

ค่ำ
DAY7
เช้า
08.00

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม IH Hotel Roma หรือเทียบเท่า (4ดาว)

สนามบินฟิวมิชโิ น่ – สนามบินบาห์เรน - กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ10)
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฟวิ มิชโิ น่ กรุงโรม มีเวลาให้ท่านทำคืนภาษี ณ สนามบิน เจ้าหน้าที่คอย
อำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่นั่งและโหลดสัมภาระในการเดินทาง
11.55
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกัลฟ์แอร์ เที่ยวบินที่ GF 026
(บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครือ่ ง)
18.30
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติบาห์เรน เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน ให้ท่านพักผ่อนและเดินช้อปปิ้งในสนามบินที่มี
ร้านค้าปลอดภาษีมากมาย (เวลาท้องถิ่นในบาห์เรนช้ากว่าประเทศไทย 4 ชม.)
22.20
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกัลฟ์แอร์ เที่ยวบินที่ GF 152
DAY8
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
09.30
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม
***รายการท่องเทีย่ วอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม***
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class) และค่าน้ำหนักสัมภาระเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการพร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)ค่าประกันอุบัติเหตุ
คุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,500,000 บาทค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงิน
ไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินและมากกว่า 1ชิ้น,
ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี (ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการโดยประมาณ 4,500บาท เด็กอายุ 6-12 ปี 3,000 บาท)
อัตรานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในกรณียื่นวีซ่าเร่งด่วน
ลูกค้าจ่ายราคาจริงกับทางศูนย์ยื่น โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทอำนวยความสะดวกในการยื่น พร้อมให้คำแนะนำ
6. ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปมัคคุเทศก์จากประเทศไทย และค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (60 ยูโร หรือ 2,300 บาท)
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้วแต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
และรอ Refund ค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือจากทางสายการบินใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
เงื่อนไขการให้บริการ
1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3วันนับจากวัน
จอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าได้ทันที
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดง
ตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ ท่านเอง
เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ข้อมูลเบื้องต้นในการยื่นวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้ องจะช่วยให้การพิจารณา ของ
สถานทูตง่ายขึ้น
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอ าจไม่สามารถดึงเล่ม
ออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้
3. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่
เท่านั้น
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4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไป
ยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจาก ประวัติการเดินทาง
ของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่าง สำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3
หน้า
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณ าถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อ ปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม
เงือ่ นไขการยกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทางเก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 25,000 บาท
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (25ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทาง
ในคณะเดียวกันบริษัท ต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมใน
การมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก ตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน
8. กรณีวีซ่า ผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตาม
ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
เอกสารประกอบการขอวีซา่ เชงเก้น (อิตาลี)ยืน่ วีซา่ เดีย่ วแสดงตนทีส่ ถานทูตอิตาลี
ใช้เวลาอนุมัตวิ ซี า่ นับจากวันยื่น 15 วันทำการ
ในวันยืน่ วีซ่า หนังสือเดินทางต้องนำส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลอนุมตั วิ ซี ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้
หนังสือเดินทาง (ตัวจริง,และเล่มเก่าแนบไปด้วย) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่าง
น้อย 3 หน้า
รูปถ่ายสีฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรงไม่สวมแว่นตาไม่
ยิ้ม เห็นฟัน
สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / สำเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต่ำ กว่า 20 ปี )
สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ1 ชุด
(ถ้ามี)
ใบจองตั๋วเครื่องบิน ๖[บริษทั เป็นผูด้ ำเนินการ]
ใบจองที่พัก[บริษทั เป็นผูด้ ำเนินการ]

(EU-GRANDITALY-8D5N-GF)

ประกันการเดินทางคุ้มครองโควิด19[บริษทั เป็นผูด้ ำเนินการ]
หลักฐานการได้รับวัคซีนครบ2เข็ม(ในหมอพร้อมต้องมีภาษาอังกฤษควบคู่ด้วย)
หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง)ของบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องมี
เลขที่บัญชีระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก)แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบัญชีชื่อออมทรัพย์
ไม่ถึง6 หลักสามารถแนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจำเพิ่มเติมในการยื่นได้) ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน)
***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) ***
กรณีเด็กอายุต่ำ กว่า 20 ปีบริบูรณ์ หากเด็กไม่ได้เดินทางกับ บิดา/มารดาคนใดคนหนึ่งหรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้ง
สองคนต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่า การอำเภอ
โดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง)**เอกสารมีอายุไม่เกิน1เดือนเมือ่ ออกจากธนาคาร
หลักฐานแสดงสถานการณ์ทำงาน 1 ชุด
*** กรณีคา้ ขาย : หลักฐานทางการค้าเช่น สำเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง หรือ
สําเนาใบเสียภาษีร้านค้า (ภพ.20)อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีพนักงานและผูถ้ อื หุ้น : หนังสือรับรองการทํางาน (ตัวจริง)เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เริ่มงาน
พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีขา้ ราชการ: หนังสือรับรองจากต้นสังกัด(ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เริ่มงานพร้อม
สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุ ย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีนกั เรียนและนักศึกษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ศึกษา
อยู่ อายุ ย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีทสี่ ถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทัง้ หมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ดว้ ย***
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอืน่ เพิ่มเติมตามดุลยพินจิ ของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสาร
เพิม่ ให้ครบถ้วน ตามทีส่ ถานทูตขอ เพือ่ ความสะดวกในการพิจารณาอนุมตั อิ อกวีซ่าของสถานทูต ***
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัท ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต
ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า ของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้คำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
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