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เวนิ ส - ล่องเรือเกาะเวนิ ส - มิลาน - ปอร์โตฟิ โน่ - ลาสเปเซีย - ปิ ซ่า
ฟลอเรนซ์ - SHOPPING OUTLET - กรุงโรม
วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ
22.00 น.
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบกับเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยอานวยความสะดวก
วันที่สองของการเดินทาง
กรุงเทพฯ - เวนิ ส - ล่องเรือเกาะเวนิ ส - เวนิ ส
01.15 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี โดยเทีย่ วบินที่ EK385/EK135
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีส่ นามบินดูไบ : 0445-0905 น. *.*.*.
13.25 น.
(เวลาท้องถิน่ ) ถึง สนามบินเมืองเวนิส หลังผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรเรียบร้อยแล ้ว
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชสโต้ เพือ่ ลงเรือสู่เกาะเวนิส..ล่องเรือ ไป
ตามลาคลองสู่ ท่าซานมาร์โค นาท่าน ชมจตุรสั ซานมาร์โค มหาวิหารซาน
มาร์โค ถ่ายภาพหน้าพระราชวังดอจสิง่ ก่อสร้างทีเ่ ก่าแก่มากว่า 800 ปี
มาแล้ว เมือ่ สมัยเวนิชยังเป็ นสาธารณรัฐอิสระ ...ซึง่ เคยรา่ รวยและมีอานาจมหาศาล และเคยส่งให้มาร์โคโปโล
เดินทางไปเมืองจีน
*.*.*. ราคาไม่รวมค่าเรือกอนโดล่า ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ราคาไม่รวมในทัวร์ ในกรณีนา้ ไม่ข้นึ สูงเกินไปและฝนไม่ตก ท่าน
สามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ ค่าเรือท่านละประมาณ 800.- บาท 1 ลานัง่ ได้ประมาณ 5-6 ท่าน *.*.*.
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
RUSSOTT HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง
เวนิ ส - มิลาน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
บ่าย
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILANO) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทีส่ าคัญของอิตาลี เมืองทีข่ ้นึ ชื่อว่า
เป็ นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ ….
ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อนั ดับ 3 ของยุโรป
เป็ นศิลปะแบบกอธิคทีห่ รูหรา และใช้เวลาในการสร้างนาน
เกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้างตัง้ แต่ ปี ค.ศ.1386 และทีน่ ่า
ทึง่ ของโบสถ์ ก็คอื การตกแต่งประดับประดาทีเ่ น้นความ
หรูหราอย่างเต็มทีโ่ ดยเฉพาะรูปปัน้ รอบตัวอาคาร มีจานวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามือของโบสถ์มอี าคารทรงกากบาท
หลังหนึ่ง และหลังคามุงด้วยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกันว่า“อาเขต” สร้างขึ้นเพือ่ เป็ นอนุสรณ์แก่กษัตริย ์
วิคเตอร์เอมมานู เอลที่ 2 ปฐมกษัตริยข์ องอิตาลีในการรวมชาติ
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่าน ช้อปปิ้ งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานู เอล 2 ช้อปปิ้ งอาเขตทีส่ วยงามทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก
มีช่อื เรียกเล่นๆว่าเป็ นห้องนัง่ เล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสนิ ค้าแบรนด์เนมราคาแพงขายแล้ว ยังมี
ร้านกาแฟทีเ่ รียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ สามารถนัง่ จิบ คาปูชโิ น นัง่ ดูหนุ่มสาว แต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัย
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ดังนัน้ หากท่านไม่คดิ จะช้อปปิ้ งหรือนัง่ กินกาแฟก็ควรทีจ่ ะต้องไปเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลังนี้ให้ได้
หรือหากท่านยังติดใจในเรื่องช้อปปิ้ ง ก็สามารถไปช้อปปิ้ งต่อได้ยงั ถนนเวีย มอนเต้นโปเลโอเน่ ซึง่ ถือเป็ นย่าน
ช้อปปิ้ งทีข่ ้นึ ชื่อทีส่ ุดของเมืองนี้ ตัง้ อยู่ระหว่างโบสถ์ดูโอโม่กบั ลานกว้างแห่งหนึ่ง
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
NH MILAN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สของการเดิ
่ีของการเดินทาง
มิลาน - ซานตา มาเกริตา้ - ลาสเปเซีย - ปิ ซ่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองซานตา มาเกริตา้ (SANTA MAGHERITA LIGURE) (178 กม.) ตัง้ อยู่ในเขต
จังหวัดเจนัว หนึ่งในเขตดินแดนแห่งลิกูเรียขนาบ
ข้างด้วยทะเลกับภูเขาลิกูเรีย เป็ นภูมภิ าคทีม่ ี
ชื่อเสียงมานานในเรื่องของอากาศทีเ่ ย็นสบายจล
อดทัง้ ปี มีชายหาดทีส่ วยงาม
หมายเหตุ : หากใครต้องการข้ามไป เมืองพอร์ตโตฟิ โน (PORTOFINO)
เมืองตากอากาศทีม่ ชี ่อื เสียงอยู่ตดิ นา้ มีความงามทีโ่ ดดเด่น
โดยการนัง่ รถท้องถิน่ ประมาณ 5 ยูโรต่อท่าน (ราคาไม่รวมอยู่ในรายการ
ทัวร์กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ถา้ ต้องการไป)
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเปเซีย (LA SPEZIA) (57.5 กม.) เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี
อยู่ระหว่างเมืองเจนัวและปิ ซ่า บนทะเลลิกูเรียและเป็ นหนึ่งในอ่าวทีม่ คี วามสาคัญทางด้านการค้า และการทหาร ..
เดินทางถึง เมืองลาสเปเซีย… อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย ย่านเมืองเก่า
ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่า (PISA) (100 กิโลเมตร) แคว้นทัสคานีเป็ น
เมืองทีเ่ ป็ นทีร่ ูจ้ กั อย่างดีเกี่ยวกับหอเอนเมืองปิ ซ่า ซากโบราณวัตถุของเมืองที่
ยังหลงเหลือจากศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาลเป็ นเมืองทีเ่ คยมีความสาคัญ
อย่างมากด้านการค้าขายในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในช่วงประมาณ
ศตวรรษที่ 11
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
GALILEI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่หา้ ของการเดินทาง
ปิ ซ่า - SHOPPING OUTLET - ฟลอเร้นซ์ - โรม
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่าน ถ่ายภาพกับหอเอนเมืองปิ ซ่า (LEANING TOWER OF PISA) เป็ นหอคอยหินอ่อนทีพ่ สิ ดารสูง 54
เมตร มี 8 ชัน้ แต่ละขัน้ มีเสาหินอ่อนทีส่ ลักลวดลายวิจติ ร ได้ลงมือสร้างเมือ่ ค.ศ. 1174 ไปเสร็จในปี ค.ศ. 1350
ใช้เวลานานถึง 176 ปี ซึง่ เป็ นสิง่ ก่อสร้างทีใ่ ช้เวลาสร้างนานทีส่ ุดในโลกความน่าอัศจรรย์อกี อย่างคือ เมือ่ เริ่มสร้าง
ได้ 4-5 ชัน้ หอนี้ เริ่มเอียง แต่ไม่ถงึ กลับพังทลายลงมาเพราะแรงทีจ่ ดุ ศูนย์ถ่วงเมือ่ ลากดิง่ ลงมาไม่ออกนอกฐาน
จึงไม่ล ้มยังทรงตัวอยู่ได้ เมือ่ สร้างเสร็จยอดของหอเอียงออกจากแนวดิง่ ของฐานถึง 4 เมตร และหอเอนนี้ช่วยให้
กาลิเลโอนักวิทยาศาสตร์ ชาวอิตาเลียน ผูม้ ชี ่อื เสียงของโลกได้ทดลองเรื่องอัตราเร็วของเทห์วตั ถุทต่ี กลงมาจากที่
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สูง ทีข่ ้นึ ชื่อในด้านความสัมพันธ์ของการสร้างกับแรงโน้มถ่วงของตัวอาคารทีส่ มดุลกันโดยบังเอิญได้ช่อื ว่าเป็ น
หนึ่งในเจ็ดสิง่ มหัศจรรย์ของโลกสมัยกลาง และเป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของอิตาลี
นาท่านแวะช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมที่ OUTLET กับสินค้าชัน้ นาของอิตาลีหลากหลายยีหอ้ เช่น อาร์มานี่
บาลองเชียก้า โบเตก้า เวนาต้า กุซซี่ เฟอร์รากาโม่ TOD’S PRADA เป็ นต้น
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเร้นซ์ (FLORENCE) เมืองแห่ง
ดอกไม้บาน ตานานแห่งบ้านเกิดของศิลปิ นชื่อดังก้องโลก เช่น ลีโอ
นาร์โด ดาร์วนิ ชี ไมเคิล แองเจโล และท่านศิลป์ พรี ะศรี อดีตเป็ นเมือง
หลวงเก่าของอิตาลีก่อนจะย้ายไปอยู่กรุงโรม เมืองทีม่ คี วามเจริญมัง่
คัง่ ทางการค้า และเศรษฐกิจ เป็ นเมืองทีม่ คี วามสวยงามจนท่านจะ
หลงไหล และถือเป็ นเมืองต้นกาเนิดศิลปะแบบเรเนอซองส์อกี ด้วย…
นาท่านชมย่านเมืองเก่าชมดูโอโม่ประจาเมืองฟลอเร้นซ์ ทีม่ คี วามงดงามตามแบบเรเนอซองส์ ชมสะพานแวค
คิโอ สัญลักษณ์ของเมืองฟลอเร้นซ์ เดินผ่านร้านค้า และสินค้าทีว่ างขายอยู่มากมายทีล่ อ่ ตาล่อใจจนท่านอดใจ
ไม่ได้ ชมจตุรสั ซิญญอเรียและชมรูปปัน้ ของเดวิท ชายหนุ่มรูปงามทีส่ มบูรณ์แบบทีส่ ุดในตานานสัญลักษณ์ของ
การปลดปล่อยเสรีภาพ ทีแ่ วดล ้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมชิ้นสาคัญต่างๆมากมายจนได้ฉายาว่าเป็ น
คา่
*.*.*. อิสระอาหารคา่ ภายใน OUTLET ตามอัธยาศัย เพือ่ ความสะดวกในการช้อปปิ้ ง *.*.*.
ทีพ่ กั
BESTWESTERN TOR VERGATA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หกของการเดินทาง
โรม
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (ROMA) เมืองหลวงขนาดใหญ่ของ
ประเทศอิตาลี ทีม่ ที งั้ ความเก่าและความใหม่ซอ้ นแทรกอยู่ดว้ ยกันอย่าง
กลมกลืน ตัง้ อยู่บนแคว้นลาซิโอ (LAZIO) ตรงช่วงกลางของประเทศมี
แม่นา้ ไทเบอร์ (TIBER) ไหลผ่านกลางเมือง โรมจึงถูกแบ่งออกเป็ น 2
ส่วน สถานทีส่ าคัญ และเมืองเก่าโรมันจะอยู่ทางฝัง่ ขวาของแม่นา้ ส่วน
ฝัง่ ซ้ายเป็ นรัฐวาติกนั และเขตทราสเตเวเร (TRASTEVERE) ซึง่ เป็ นทีอ่ ยู่อาศัยของผูม้ ฐี านะ
และปัจจุบนั เป็ นแหล่งร้านอาหาร และคาเฟ่ แบบเก๋ๆทันสมัย เดินทางถึง กรุงโรม
จากนัน้ นาท่าน เข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์ปี เตอร์ (SAN PIETRO) ในกรุงวาติกนั นครรัฐ
อิสระศูนย์กลางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชมความยิง่ ใหญ่ของศิลปะการออกแบบ
ผลงานอันลา้ ค่าโดยปรมาจารย์บราเมนเต้ราฟาเอล และไมเคิล แองเจโล
นาท่าน ชมกรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซง่ึ มีอดีตอันยิง่ ใหญ่ และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรือง
อานาจเมือ่ ราวกว่า 2,000 ปี ทผ่ี ่านมาแล ้ว เข้าสู่ นครวาติกนั รัฐอิสระทีป่ กครองตนเองเป็ นศูนย์กลางของศาสนา
คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมลา้ ค่าทีส่ ุดแห่ง
หนึ่งของโลกซึง่ ตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปัน้ แกะสลัก “เพียต้า” ผลงานของศิลปิ นเอก ไมเคิล
แองเจโล เสาพลับพลาทีอ่ อกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซง่ึ ปัจจุบนั เป็ นสิง่ ลา้ ค่า
คู่บา้ นคู่เมืองของอิตาลี …
นาท่านถ่ายรูปทีร่ ะลึกด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์
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ของโลก เคยเป็ นสนามกีฬายักษ์ทส่ี ามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน และ ประตูชยั คอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่ง
ชัยชนะและทีม่ าของ“ถนนทุกสายมุง่ สู่กรุงโรม”
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
..ชมนา้ พุเทรวีจ่ ดุ กาเนิดของเสียงเพลง “ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น” ทีโ่ ด่งดัง ชมความสวยงามของงาน
ประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึง่ เป็ นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร ตามตานานกล่าวไว้วา่ หากใครได้มาถึงนา้ พุ
แห่งนี้แล ้วโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไวจ้ ะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครัง้ หนึ่ง....นาท่านชมย่าน “บันไดสเปน” แหล่ง
พักผ่อนของชาวอิตาลีซง่ึ เต็มไปด้วยนักท่องเทีย่ ว หลากหลายเชื้อชาติ….อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ
ท่านจะช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์ตามอิสระย่านถนน VIA CONDOTTI ...จนได้เวลานัดหมาย แล ้วนาท่านเดินทางสู่
สนามบิน เพือ่ เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
22.05 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ EK096/EK372
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีส่ นามบินดูไบ : 0555-0940 *.*.*.
วันที่เจ็ดของการเดินทาง
กรุงเทพ ฯ
18.40 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ….

*.*.*. @@ *.*.*.
อัตราค่าใช้จา่ ย
วันที่เดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

10-16 ต.ค. // 18-24 ต.ค.
7-13 พ.ย. // 21-27 พ.ย.

39,999.-

6-12 ธ.ค. // 28 ธ.ค. - 3 ม.ค.

49,999.-

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยวเพิม่

8,500.-

** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ ามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า ***
หมายเหตุ : ราคาเด็กต้องมีอายุระหว่าง 2-12 ปี

หมายเหตุ บริษทั ฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลีย่ นแปลงราคา

อัตรานี้ รวม
 ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ (ตามกรุป๊ เท่านัน้ ) ชัน้ ทัศนาจรตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าโรงแรมทีพ่ กั ทีร่ ะบุในรายการ หรือระดับเทียบเท่า ยกเว้นช่วงงานแฟร์ทต่ี อ้ งมีการปรับโรงแรมหรือราคา(โรงแรมส่วนใหญ่จะ
ไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในภูมปิ ระเทศทีม่ อี ากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพัก
ตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็ นผลทาให้ตอ้ งการเปลีย่ นย้ายเมือง หรื อเพิม่ ค่าทัวร์ในกรณีพกั ที่
เมืองเดิม โดยบริษทั จะคานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการ
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 ค่ารถนาเทีย่ วตามรายการในวันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
 ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ านาญงาน คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท เงือ่ นไขตามกรมธรรม์ (ค่ารักษาพยาบาลสาหรับคนไข้
ใน จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือ่ นย้ายกลับ
ประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )

อัตรานี้ ไม่รวม







ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดืม่ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3 % (ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกากับภาษี)
ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ยูโร
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 25 ยูโร
ค่าวีซ่าอิตาลี (ท่านละ 3,500.-บาท) สถานทูตจะเป็ นผูก้ าหนดนัดหมายคิวยืน่ วีซ่าตามกรุป๊ แล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางมายืน่
ได้ ตามกาหนดการ กรณีทจ่ี ะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ท่านจะต้องเป็ นผูช้ าระเองเท่านัน้ ท่านละ 500.- บาท

เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระเต็มจานวน
 กรณียกเลิกการเดินทาง (ทุกกรณี) เก็บค่าทัวร์เต็มจานวน
หมายเหตุ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีทไ่ี ม่สามารถทากรุป๊ ได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผูใ้ หญ่ )
และ/หรือ ผูร้ ่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีน้ ที างบริษทั ฯ ยินดีคนื เงินให้ทงั้ หมด
หักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อน่ื ให้ถา้ ต้องการ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ แก้ไขได้และจะ
ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทรัพย์สนิ สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่องจากรายการทัวร์น้ เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล ้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพือ่ ให้อยู่ใน ดุลพินิจของสถาน
ฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัด
จาหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของ บริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่าน
ทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของเอกสารวีซา่
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ข้อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่านผูม้ ีเกียรติซ่งึ ร่วมเดินทาง
ทางบริษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มคี วามชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพือ่ ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทัง้ นี้
ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั เิ หตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมทีพ่ กั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั เิ หตุรวมถึง
ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูก
ปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่ กี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูม้ อี านาจทาการแทนประจาประเทศไทย
(โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต ) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการ
เดินทางท่องเทีย่ วทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั เิ หตุ ตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ ทีร่ บั ประกัน
ในกรณีทผ่ี ูร้ ่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มี
การปลอมแปลงเอกสารเพือ่ การเดินทาง รวมถึงมีสง่ิ ผิดกฎหมาย บริษทั ฯ จะไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจ
มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็ น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ การขอสงวนสิทธิ
ดังกล่าว บริษทั จะยึดถือและคานึ งถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้ นี้”

เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าอิตาลี
 หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนและมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
 รูปถ่าย (พี้นหลังขาวเท่านั้น)
- รูปถ่ายปัจจุบนั หน้าตรงขนาด 3.5*4.5 CM นิ้ว จานวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพ้ นื หลังขาว
ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิ ล์มเท่านั้นรูปโพลาลอยด์/สติ๊กเกอร์ใช้
ไม่ได้) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไวด้ า้ นหลังรูป
 หลักฐานการเงิน ประเภทออมทรัพย์ / สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชี กระแสรายวัน
- สเตทเม้นท์รายการเดินบัญชียอ้ นหลัง 6เดือน หรือย่างน้อย 4 เดือน(อัพเดทยอด
ไม่เกิน 7 วันนับจากวันยื่นเอกสาร) ยอดเงินในบัญชีขน้ั ตา่ 100,000.- หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้องเป็ นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม้น และชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษต้องตรง
ตามหน้าพาสปอร์ต (ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันทีย่ น่ื ) (ใช้ทง้ั 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ งไม่ได้)
 หลักฐานการทางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบนั เท่านัน้ )
กรณี เป็ นพนักงาน
- หนังสือรับรองการทางานตัวจริง ระบุอาชีพ-ตาแหน่ง, เงินเดือนและระยะเวลาในการทางาน (อายุไมเกิน 1 เดือนก่อนยื่น
และชื่อ นามสกุลภาษาอังกฤษ ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต)
กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ
- ใช้สาเนาหนังสือรับรองบริษทั ที่มีช่ือของผู เ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรือหุน้ ส่วน พร้อมทัง้ เซ็นชื่อรับรองสาเนาและ
ประทับตราบริษทั ฯ (อายุสาเนาไม่เกิน 3 เดือน)
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กรณี เป็ นนักเรียนหรือนักศึกษา
หนังสือรับรองการเป็ นนักเรียน นักศึกษาตัวจริง เป็ นภาษาอังกฤษจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่ (อายุไม
เกิน 1 เดือนก่อนยืน่ )
สาเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมตัวจริง) พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาใบสูตบิ ตั ร (กรณีอายุตา่ กว่า 20 ปี ) พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) (พร้อมตัวจริง) พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
สาเนาใบทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวติ ) (พร้อมตัวจริง) พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

** เอกสารทุกอย่างทีเ่ ป็ นสาเนา ห้ามถ่ายรูปแล ้ะปริ้น ต้องถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ หรือสแกนเท่านัน้ ค่ะ
** สาหรับผูเ้ ยาว์อายุตา่ กว่า 18 ปี ที่เดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียวจาเป็ นต้องยืน่ หนังสือยินยอม
จากบิดาหรือมารดาอีกคนทีไ่ ม่ได้เดินทางไปด้วยและจะต้องออกมาจากทางอาเภอเท่านัน้ พร้อมทัง้ สูตบิ ตั รทะเบียนบ้านและใบ
เปลีย่ นนามสกุล (ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นนามสกุล) ในใบคาร้องขอ วีซ่า ข้อ 37 จะต้องมีลายเซ็นต์ของบิดามารดาพร้อมทัง้ ถ่าย
สาเนา หนังสือเดินทางของบิดามารดาด้วยในกรณีทบ่ี ดิ ามารดาไม่มหี นังสือเดินทางผูส้ มัครต้องเขียนหนังสืออธิบายพร้อมแนบสาเนา
บัตรประชาชนของบิดามารดาด้วย
หมายเหตุ : กรณี ผูเ้ ดินทางไม่สามารถออกค่าใช้จา่ ยเองได้
- ผูท้ อ่ี อกค่าใช่จ่ายให้จะต้องเป็ นพ่อ แม่ พี่ น้องสามีและภรรยาเท่านัน้ และจะต้องมีหลักฐานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ แสดงว่า
เป็ นบุคคลทีอ่ อกค่าใช่จ่ายให้ทงั้ หมดพร้อมทัง้ ถ่ายสาเนาทะเบียนบ้าน
- ในกรณีทผ่ี ูเ้ ดินทางอยู่ดว้ ยกันโดยไม่จดทะเบียนจะต้องมีหนังสือชี้แจ้งเป็ นภาษาอังกฤษ ให้ทางสถานทูตทราบ

