การันตีครบ 10 ท่ าน ออกเดินทาง
บินตรงสายการบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมดีระดับ 4 ดาวเต็ม****
รวมค่ ายกกระเป๋าใน โรงแรมทุกแห่ ง
รวมค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ แล้ ว

เทีย่ วครบ มีเวลาในแต่ ละสถานทีเ่ ต็มอิ่ม
อาหารดี มีไฮไลท์ อาหารเต็มคอร์ ส
มีน้าดื่มบริ การทุกวัน วันละ 1 ขวด
รวมค่ าวีซ่าเรียบร้ อยแล้ ว
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หมอนรองคอ นอนบนเครื่ อง+รถ
ADAPTER สาหรั บยุโรป
คู่มือท่ องเทีย่ วประเทศแถบยุโรป
กระเป๋าเล็กใส่ อุปกรณ์ ใช้ บนเครื่ อง
1

วัน

โปรแกรมท่องเทีย่ ว

3

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุ งเทพฯ )
กรุ งโรม – หุบเขาวาดอร์เซีย – หมู่บา้ นปี เอนซ่า – SAN QUIRICO D’ORCIA –
เมืองเซียน่า
เมืองเซียน่า – เมืองซาน จิมิยาโน่ – ชิมไวน์ – เมืองลุคกา – เมืองปิ ซ่า

4
5

เมืองปิ ซ่า – หมู่บา้ นชิงเกว่ แตร์เร – เมืองปิ ซ่า
หอเอนปิ ซ่า – เมืองฟลอเรนซ์ – เวนิส เมสเตร้

6
7

หมู่เกาะบูราโน่ – เกาะเวนิส – เวนิสเมสเตร้
อุทยานโดโลไมท์ – เมืองคอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ – ทะเลสาบ มิซูลิน่า – เมืองออร์ติเซ่

8

ขึ้นกระเช้า SECEDA – ขึ้นกระเช้า ALPE DI SIUSI – เมืองเวโรน่า

9
10

เมืองเวโรน่า – เมืองมิลาน – ดูโอโม่ – ช้อปปิ้ งมิลาน
เมืองมิลาน – สนามบิน

11

กรุ งเทพ ฯ

1
2

กําหนดการเดินทาง
มิถุนายน 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562

ธันวาคม 2562

เช้ า เทีย่ ง เย็น






 










  
  
  
 -

โรงแรม (เทียบเท่า)
PETRIO SPA RESORT
GRAND DUOMO PISA
GRAND DUOMO PISA
NOVOTEL MESTRE
NOVOTEL MESTRE
ALPENHEIM
CHARMING & SPA
CROWNE PLAZA
HOTEL VERONA
RADISSON BLU MILAN
-

13-23 / 29 มิ.ย. – 9 ก.ค.
11-21 / 25 ก.ค. – 4 ส.ค. (ช่ วงกรกฎาคมค่ าทัวร์ เพิม่ อีก 3,000 บาท)
7-17 / 29 ส.ค. - 8 ก.ย.
15-25 / 21 ก.ย. – 1 ต.ค.
5-15 / 24 ต.ค. – 3 พ.ย.
9-19 / 17-27 / 24 พ.ย. – 4 ธ.ค.

7-17 / 15-25
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วันแรกของการเดินทาง
23.00 น.

วันทีส่ อง (2)

00.20 น.
07.40 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ ( กรุ งเทพฯ )

-

-

-

เทีย่ ง

คํ่า

พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
ชั้ น 4 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย (TG)
เจ้าหน้าที่รอต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร
กรุ งโรม – หุบเขาวาดอร์ เซีย – หมู่บ้านปี เอนซ่ า –
SAN QUIRICO D’ORCIA – เมืองเซียน่ า

-

ออกเดินทางสู่ กรุ งโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944
เดินทางถึง กรุ งโรม (ROME) ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
รถโค้ชรอรับ
นําท่านเดินทางสู่ หุบเขาวาดอร์ เซีย (Val D’ Orcia) แคว้นทัสคานี (Tuscany)
(ระยะทางประมาณ 185 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 2.30 ชม.)
เส้นทางที่สวยที่สุดในแคว้นทัสคานี ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับท้องทุ่ง บ้านชาวนา และ
ต้นไซเปรซ ที่ยนื เด่นตามแนวท้องทุ่ง และได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก (Unesco) ให้เป็ น
World Cultural Landscape ซึ่ งหลายๆ ทิวทัศน์แห่งนี้ได้ถูกใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์
ของ Hollywood
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านปิ เอนซ่ า (PIENZA) หรื อเพียนซา
(ระยะทางประมาณ 8 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 15 นาที)
หมู่บา้ นเล็กที่สวยงามยุคเรอเนสซองซ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก (Unesco) ให้ท่าน
เดินเล่นถ่ายรู ปกับบ้านเรื อนที่ยงั คงอนุรักษ์ไว้เป็ นอย่างดี และเลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง

13.30 น.

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซียน่ า (SIENA)
(ระยะทางประมาณ 60 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1 ชม.)
โดยเดินทางผ่านหมู่บา้ น San Quirico d’Orcia จนถึงเมืองเซี ยน่า ท่านจะเพลิดเพลินกับทิวทัศน์
อันงดงามสองข้างทางจนถึงเมืองเซี ยน่า เมืองเซี ยน่านี้ยงั ได้รับการประกาศเป็ นเมืองมรดกโลก
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นําท่านเข้าสู่ จัตุรัสเดลคัมโป (Piazza delCampo) บ่อบอกถึงประวัติศาสตร์ ของเมืองเซี ยน่าได้
อย่างดี และได้รับการยอมรับว่าเป็ นหนึ่งในจัตุรัสที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป
นําท่านเข้าชม มหาวิหารเมืองเซียน่ า (Duomo di Siena) สร้างขึ้นในปี 1200 ด้วยสไตล์กอธิ ค
และเรเนซองส์ ที่ประดับประดาตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการและได้รับการยอมรับว่าเป็ นโบสถ์ 1
ใน 5 โบสถ์ ที่สวยที่สุดในประเทศอิตาลี
นําท่านชม เมืองเก่าเซียน่ า (Siena Old Town) ชมความเป็ นเมืองเก่าสมัยยุคเรอเนสซองส์ เต็ม
ไปด้วยอาคารต่างๆ โบสถ์และพิพิธภัณฑ์ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การ
ยูเนสโก้ในปี 1995

นําท่านถ่ายรู ปด้านนอกกับ ปาลาซโซพับบลิโค (Palazzo Pubblico) เป็ นพระราชวังที่สร้างขึ้น
ในปี ค.ศ. 1297 ด้านข้างมีหอระฆังมานเจีย หรื อ ทอร์ เร เดล มานเกีย (Torre del Mangia) หอ
ระฆังที่เก่ากีที่ถูกสร้งขึ้นในปี ค.ศ. 1338

19.00 น.
วันทีส่ าม (3)

เช้ า
08.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
เมืองเซียน่ า – เมืองซาน จิมิยาโน่ – ชิมไวน์ – เมืองลุคกา – เมืองปิ ซ่ า
เช้ า
พักค้ างคืน ณ PETRIO SPA RESORT หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

เทีย่ ง

คํ่า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองซาน จิมิยาโน (SAN GIMIGNANO)
(ระยะทางประมาณ 98 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1.30 ชม.)
เมืองเล็กๆ ที่มีทิวทัศน์งดงามที่สุดในแคว้นทัสคานี ตั้งอยูบ่ นเนิ นเขาที่ลอ้ มรอบด้วยกําแพง
เมืองโบราณ โดยเฉพาะหอคอยสู งตระหง่าน 14 หอ ที่สามารถมองเห็นได้แม้อยูห่ ่ างจากตัว
เมืองหลายกิโลเมตร เป็ นเมืองเดียวในอิตาลีที่สามารถอนุ รักษ์สิ่งก่อสร้างและสถาปั ตยกรรมยุค
กลางไว้ได้อย่างครบถ้วนจนได้รับการประกาศเป็ นเมืองมรดกโลก
นําท่านถ่ายรู ปกับ โบสถ์ San Gimignano Duomo โบสถ์ประจําเมืองตั้งอยูใ่ นจัตุรัสดูโอโม
(Piazza Del Duomo) ภายในมีการตกแต่งแบบโรมาเนสก์ และมีภาพเฟรสโกตกแต่งกําแพง
ภายในโบสถ์ที่เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับศาสนา
ชมภายนอก พระราชวังโปโปโล (Popolo Palace) อดีตเป็ นที่ต้ งั ของศาสนาคริ สต์นิกาย
โรมันคาทอลิก ทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างด้วยหิ นอ่อนสี ขาว สู ง 55.86 เมตร นํ้าหนักรวม
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14,500 ตัน มีบนั ได 293 ขั้น เอียง 3.97 องศา ยอดของหอห่างจากแนวตั้งฉากประมาณ 3.9
เมตร ชม La Rocca ป้อมโบราณสมัยศัตวรรษที่ 14
พิเศษ แถมฟรี !! ให้ท่านลิ้มลองไอศครี ม Gelato ร้านดัง Gelateria di Piazza" ไอศครี มที่ชนะ
การประกวดได้แชมป์ ของอิตาลีติดต่อกันหลายครั้ง และยังเคยได้แชมป์ World ‘s Best IceCreams of the year มาแล้วและเป็ นที่ยอมรับว่าร้านนี้ คือร้านไอศกรี มที่อร่ อยที่สุดในโลก
12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง

13.30 น.

นําท่านเดินทางสู่ แหล่งผลิตไวน์ ชื่อดังของแคว้นทัสคานี ท่านจะได้ลิ้มลองไวน์ที่ถือเป็ นอีก
หนึ่งไวน์ที่มีรสชาติดีที่สุดของโลก ได้ดูวธิ ี การบ่มเพาะไวน์และยังสามารถซื้ อกลับเป็ นของ
ฝากได้อีกด้วย
นําท่านเดินทางสู่ เมืองลุคกา (LUCCA)
(ระยะทางประมาณ 125 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1.30 ชม.)
เมืองโบราณเล็กๆ ที่มีประวัติศาสตร์ กว่า 1,000ปี โดยมีกาํ แพงเมืองโอบรอบที่สร้างขึ้นอายุกว่า
400 ปี เพื่อป้ องกันข้าศึกเข้ามาลุกลาน
นําท่านชม โบสถ์ ซาน มิเคเล่ (San Michele in Foro) โบสถ์เก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ที่สร้างด้วย
หิ นสี เทา เขีย ชมพู ผสมผสานกันอย่างลงตัว รังสรรค์ผลงานโดยศิลปิ นผูย้ งิ่ ใหญ่ในช่วงปลาย
ศตวรรษที่ 19 ถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันในนามของ ปุชชินี่ (Giacomo Puccini)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่ า (PISA)
(ระยะทางประมาณ 18 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 30 นาที)

19.00 น.
วันทีส่ ี่ (4)

เช้ า
08.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
เมืองปิ ซ่ า – หมู่บ้านชิ งเกว่ แตร์ เร – เมืองปิ ซ่ า
เช้ า
เทีย่ ง
พักค้ างคืน ณ GRAND DUOMO PISA HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

คํ่า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองชิงเกว่ แตร์ เร (CINQUE TERRE)
(ระยะทางประมาณ 100 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1.30 ชม.)
หมู่บา้ นเล็กๆ ที่ต้ งั อยูบ่ นชายฝั่งริ เวียร่ าของอิตาลี CINQUE TERRE มีความหมายว่า ห้า
ดินแดน(FIVE LANDS) ประกอบด้วยหมู่บา้ น 5 แห่งได้แก่ VERNAZZA, MANAROL,
RIOMAGGIORE, CORNIGLIA, MONTEROSSO AL MARE โดยทั้งห้าหมู่บา้ นนี้ มีหุบเขา
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ล้อมรอบประกอบกันเป็ นส่ วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดก
โลกจากองค์การยูเนสโก้ดว้ ย (UNESCO)
นําท่านชมหมู่บา้ น RIOMAGGIORE, VERNAZZA, MANAROL คือ 3 หมู่บา้ นที่สวยที่สุด
ใน 5 หมู่บา้ น (ส่ วนอีก 2 หมู่บ้าน CORNIGLIA. MONTEROSSO AL MARE ขึน้ อยู่กบั
เวลา สภาพอากาศ และสภาพร่ างกายของคนในคณะทัวร์ )
12.30 น.
13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นําท่านชมหมู่บา้ นที่เหลืออย่างต่อเนื่อง
** หมายเหตุ : การเดินเทีย่ วชมหมู่บ้านชิ งเกว่ แตร์ เร จะครบทั้ง 5 หมู่บ้านหรื อไม่ น้ ันขึน้ กับ
หลายปัจจัย เช่ น เวลา สภาพอากาศ จราจร การปิ ดหรื อเปิ ดเส้ นทางของแต่ ละหมู่บ้าน หรื อ
สภาพร่ างกายของคณะทัวร์ เป็ นสาคัญ
แต่ เราจะนาท่ านเทีย่ วหมู่บ้านทีส่ วยอยู่แล้ วเช่ น
RIOMAGGIORE, VERNAZZA, MANAROL **

17.45 น.

นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองปิ ซ่ า (PISA)
(ระยะทางประมาณ 100 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

19.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน

วันที่ห้า (5)

เช้ า
08.00 น.

หอเอนปิ ซ่ า – เมืองฟลอเรนซ์ – เวนิส เมสเตร้
เช้ า
เทีย่ ง
พักค้ างคืน ณ GRAND DUOMO PISA HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

คํ่า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านชม หอเอนเมืองปิ ซ่ า 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกเป็ นหอทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างด้วย
หิ นอ่อนสู ง 181 ฟุต เริ่ มสร้างเมื่อค.ศ.1174 เสร็ จสิ้ นเรี ยบร้อยเมื่อปี ค.ศ.1350 รวมระยะเวลา
ก่อสร้างทั้งสิ้ น 176 ปี แต่ตวั หอก็ยงั เอนไปจากแนวตั้งฉากถึง14 ฟุต สําหรับหอเอนปิ ซ่านี้
ภายในมีเสาหิ นอ่อนที่สลักลวดลายด้วยฝี มือจิตรกรชื่อดังแห่งยุค ณ ที่หอเอนปิ ซ่าแห่ งนี้เป็ นที่
ที่กาลิเลโอขึ้นไปทําการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับแรงดึงดูดของโลก
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นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (FlORENCE)
(ระยะทางประมาณ 86 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
เมืองสวยอันดับ 1 ของอิตาลี เมืองเก่าที่มีความเจริ ญสู งสุ ดในศตวรรษที่ 13-16 เมืองที่ถือเป็ น
ต้นกําเนิดของชาวอิตาลี เมืองทั้งเมืองเต็มไปด้วยศิลปะ โดยเฉพาะศิลปะยุคเรเนสซองส์เป็ นยุค
ที่ศิลปะเฟื่ องฟูที่สุด โดยที่น้ ียงั เป็ นเมืองเกิดของเหล่าศิลปิ นอัจฉริ ยะของโลกมากมายไม่วา่ จะ
เป็ น ลีโอนาโด ดาวินชี่ ,ไมเคิลแองเจิลโล, กาลิเลโอ, ดังเต้ และศิลปิ นชื่อดังอีกมากมาย จึงเป็ น
เมืองที่นกั ท่องเที่ยวจากทัว่ โลกอยากมาเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวติ เมืองที่วา่ กันว่ามีวิวทิวทัศน์ที่
สวยงามที่สุดในอิตาลี และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นเมืองมรดกโลก (Unesco) อีกด้วย
12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง

13.30 น.

นําท่านชม จตุรัสซินยอเรตตา จตุรัสกลางเมืองซึ่ งปั จจุบนั เป็ นศาลาว่าการเมือง ณ จตุรัสแห่งนี้
ท่านจะได้พบกับศิลปะมากมาย อาทิเช่น รู ปปั้ นเดวิดจาลอง ที่เหมือนของจริ งทุกประการชม
สถาปั ตยกรรมอันโดดเด่นของเมืองและไม่มีที่ไหนเหมือน มหาวิหารซานตามาเรีย เดลฟิ ออเร
มหาวิหารที่มียอดโดมขนาดใหญ่เป็ นอีกหนึ่งสัญญาลักษณ์ของเมือง หอศีลจุ่ม ที่มีความสวย
ความงาม ชมสะพานเวคคิโอหรื อสะพานทองคํา สะพานข้ามแม่น้ าํ อาร์ โน แห่งแรกของเมือง
พิพธิ ภัณฑ์ อุมฟิ ชี่ พิพิธภัณฑ์ที่เก็บศิลปะยุคเรเนสซองว์ไว้เยอะที่สุดในโลก อิสระให้ทุกท่าน
ถ่ายรู ป หรื อเลือกช้อปปิ้ งสิ นค้ามากมาย
นําท่านเดินทางสู่ เวนิส เมสเตร้ (VENICE MESTRE)
(ระยะทางประมาณ 250 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

16.00 น.

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน

พักค้ างคืน ณ NOVOTEL MESTRE HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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วันที่หก (6)
เช้ า
08.00 น.

หมู่เกาะบูราโน่ – เกาะเวนิส – เวนิสเมสเตร้
เช้ า
เทีย่ ง คํ่า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่าเดินทางสู่ ท่าเรื อเพื่อเดินทางสู่ หมู่เกาะ บูราโน่ (Burano) หมู่เกาะเล็กๆ สี ลูกกวาดหลาก
สี สัน อยูห่ ่างจากเกาะเวนิสประมาณ 10 กิโลเมตร ท่ านจะตื่นตาตื่นใจกับบ้านเรื อนที่มีสีสัน
ฉู ดฉาด น่ารักๆ ให้ท่านอิสระเดินเล่นถ่ายรู ปตามอัธยาศัย

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง

13.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ เกาะเวนิส เมืองที่ได้รับการยอมรับว่าติดอันดับความโรมแมนติคของโลก ใช้
ระยะเวลาประมาณ 30 นาที เกาะซานมาร์ โค ศูนย์กลางของนครเวนิสระหว่างทางท่านจะได้
ชมอนุสาวรี ยข์ องพระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลที่ 2 บิดาของชาวอิตาเลี่ยน ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กบั
สะพานถอนหายใจหรื อสะพานสะอื้น ที่เชื่ อมต่อระหว่าง ‚Doge Palace‛ ซึ่งเคยเป็ นที่ประทับ
ของเจ้าผูค้ รองนครเวนิซในอดีต อีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้น
อีกด้วย ชมจัตุรัสเซนต์ มาร์ โค ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็ นฉากหลังสร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบ
แซนไทน์ อิสระเลือกช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองของเวนิซตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านเดินทางกลับ
สู่ เมสเตร้

19.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารจีน
พักค้ างคืน ณ NOVOTEL MESTRE HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันทีเ่ จ็ด (7)
เช้ า
08.00 น.

เทือกเขาโดโลไมท์ – คอร์ ติน่า ดอมปาสโซ่ – ทะเลสาบ มิซูลนิ ่ า – ออร์ ติเซ่
เช้ า
เทีย่ ง คํ่า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เทือกเขาโดโลไมท์ (DOLOMITE)
(ระยะทางประมาณ 165 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 2.30 ชม.)
เป็ นเทือกเขาที่ต้ งั อยูใ่ นอุทยานแห่งชาติเพียงแห่งเดียวของอิตาลี ที่ได้รับรองให้เป็ นมรดกโลก
ทางธรรมชาติ โดโลไมท์เป็ นส่ วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ มีลกั ษณะเป็ นกรวยสู งตระหง่าน
ยอดแหลมเหมือนฟั นปลา เมื่อ 500 ล้านเคยเป็ นแนวปะการังใต้ทอ้ งทะเลมาก่อน
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13.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์ ติน่า ดอมปาสโซ่ (CORTINA D’AMPEZZO)
(ระยะทางประมาณ 53 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1.30 ชม.)
เมืองสกีรีสอร์ ทที่อยูใ่ นอุทยานแห่งชาตเทือกเขาโดโลไมท์ ได้รับการยกย่องให้เป็ น 1 ใน 10
สกีรีสอร์ ทที่ดีที่สุดในโลก เมืองนี้ได้รับขนานนามว่าเป็ นไข่มุกแห่งเทือกเขาโดโลไมท์ เป็ น
สถานที่ตากอากาศตลอดปี ของชนชั้นสู ง ให้ท่านอิสระเดินเล่นชมเมืองซื้ อของที่ระลึกและเก็บ
ภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง

14.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบมิซูลนิ ่ า (MISURINASEE)
(ระยะทางประมาณ 15 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 30 นาที)
ทะเลสาบที่หลบซ่อนตัวในหุ บเขาเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาํ คัญอีกแห่งในโดโลไมท์

16.00 น.

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองออร์ ติเซ่ (ORTISEI)
(ระยะทางประมาณ 110 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 2 ชม.)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
พักค้ างคืน ณ ALPENHEIM CHARMING & SPA หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

19.00 น.
วันทีแ่ ปด (8)

ขึน้ กระเช้ า SECEDA – ขึน้ กระเช้ า ALPE DI SIUSI – เมืองเวโรน่ า

เช้ า

เทีย่ ง

คํ่า

เช้ า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร ของโรงแรม
นําท่านสู่ สถานีกระเช้า FUNIVIE SECEDA เพื่อขึ้นยอดเขาเหนื อเมือง Seceda โดยจะต้องนัง่
กระเช้า 2 ต่อ Ortisei-Furnes-seceda ให้ท่านอิสระเดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
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13.00 น.

นําท่านสู่ สถานีกระเช้า FUNIVIE ORTISEI เพื่อขึ้นสู่ เนิ นเขา ALPE DI SIUSI ให้ท่านชมวิว
ทิวทัศน์บนทุ่งหญ้าเลียบบนภูเขา ที่ได้ชื่อว่ากว้งใหญ่ที่สุดในยุโรป จากนั้นให้ท่านอิสระเดิน
เล่นชม เมืองออร์ ติเซ่ (ORTISEI)

16.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรน่ า (VERONA)
(ระยะทางประมาณ 189 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 2.10 ชม.)

19.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง

วันทีเ่ ก้า (9)

เมืองเวโรน่ า – เมืองมิลาน – ช้ อปปิ้ ง
เช้ า
พักค้ างคืน ณ CROWNE PLAZA HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

เทีย่ ง

คํ่า

เช้ า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร ของโรงแรม
นําท่านถ่ายรู ปกับ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี ถ่ายรู ปด้านนอกกับ บ้ านเลขที่
23 ของจูเลียต จากนิยายความรักโรแมนติคเรื่ อง โรมิโอ&จูเลียต ของวิลเลี่ยม เชกสเปี ยร์
จากนั้นให้ท่านอิสระเดินเล่นชมบรรยากาศของเมืองเวโรน่า
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILAN)
(ระยะทางประมาณ 172 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 2 ชม.)
เมืองสําคัญในภาคเหนือของอิตาลี ที่มีชื่อเสี ยงในด้านแฟชัน่ และศิลปะ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

13.00 น.

นําท่านชม มหาวิหารแห่ งเมืองมิลานหรื อมิลานดูโอโม (Duomo) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุด
ของเมือง สร้างขึ้นด้วยหิ นอ่อนสี ขาวในศิลปะแบบโกธิ คใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี จากนั้น
อิสระเดินชมเมือง หรื อเลือกซื้ อสิ นค้าแบร์ นดเนมตามอัธยาศัย

19.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
พักค้ างคืน ณ RADISSON BLU MILAN HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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วันสิ บ (10)

เมืองมิลาน – สนามบิน

เช้ า

-

-

-

-

เช้ า
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อทํา TAX REFUND

วันทีส่ ิ บเอ็ด (11)
13.55 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางกลับสุ่ กรุ งเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 941

05.50 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กําหนดการเดินทาง 2562
มิถุนายน 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2562

13-23 / 29 มิ.ย. – 9 ก.ค.
11-21 / 25 ก.ค. – 4 ส.ค. (ช่ วงกรกฎาคมค่ าทัวร์ เพิม่ อีก 3,000 บาท)
7-17 / 29 ส.ค. - 8 ก.ย.
15-25 / 21 ก.ย. – 1 ต.ค.
5-15 / 24 ต.ค. – 3 พ.ย.
9-19 / 17-27 / 24 พ.ย. – 4 ธ.ค.
7-17 / 15-25

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2 ท่ าน ราคาท่ านละ
1 ผู้ใหญ่ 1 เด็กอายุตาํ่ กว่า 12 ปี (มีเตียง) ราคาท่ านละ
2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุตาํ่ กว่า 12 ปี (มีเตียง) ราคาท่ านละ
2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุตาํ่ กว่า 12 ปี (ไม่ มีเตียง) ราคาท่ านละ
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ราคาต่ อท่ าน
123,500.118,500.108,500.98,500.11

พักห้ องเดีย่ ว จ่ ายเพิม่ อีกท่ านละ
22,000.ไม่ ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (การบินไทย) ผู้ใหญ่ หักท่ านละ
23,000.ไม่ ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (การบินไทย) เด็ก หักท่ านละ
16,000.*** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุตาํ่ กว่ า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม ***
***หมายเหตุ การเดินทางในแต่ ละครั้งต้ องมีผู้เดินทางจํานวน 20 ท่ านขึน้ ไป***
หากมีผู้เดินทางไม่ ถึง 20 ท่ าน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ ออกกรุ๊ป หรื อเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม

กรุณาส่ งเอกสารที่ใช้ ยื่นวีซ่าให้ ทางบริษัทฯ ล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 20 วันก่ อนการเดินทาง
ในการยื่นวีซ่า ผู้เดินทางทุกท่ านจะต้ องเดินทางมายื่นวีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต
เพื่อมาสแกนลายนิว้ มือด้ วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบินไทยเส้นทาง ตามที่ระบุ
(ภาษีน้ าํ มันคิดจากอัตรา ณ วันที่ 19 ต.ค. 61 หากในวันออกตัว๋ มีการปรับเพิ่มทางบริ ษทั ขอเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง)
 ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน (Standard Room)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามที่กาํ หนดในโปรแกรม
 ค่ายานพาหนะ ที่ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (กฎหมายในยุโรปไม่อนุ ญาตให้คนขับรถขับเกิน 12 ชัว่ โมง/วัน)
 ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่ นเข้าเมืองต่างๆ
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
**หากสถานที่ท่องเทีย่ วใดที่ไม่ สามารถเข้ าชมได้ ไม่ ว่าด้ วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนค่ าใช้ จ่าย
เนื่องจากทางบริษัทได้ ทาํ การจองและถูกเก็บค่ าใช้ จ่ายไปแล้ ว**
 ค่าวีซ่าสําหรับเข้าประเทศอิตาลี
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) บางแห่ง และมัคคุเทศก์ไทย คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อท่าน และกระเป๋ าใบเล็กติดตัวท่านขึ้นเครื่ องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่ าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น (เท่ านั้น)
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 ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งท่าน
 ค่าธรรมเนียมในการทําหนังสื อเดินทาง หรื อค่าแจ้งเข้าออก กรณี คนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เครื่ องดื่มและอาหารนอกรายการ,ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, มินิบาร์ , ทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯ
 ค่าทิปไกด์ และหัวหน้าทัวร์ ที่ดูแลท่านตลอดการเดินทาง (จากเมืองไทย) และคนขับรถ (หากท่านพอใจในการ
บริ การควรให้ทิปเพื่อเป็ นกําลังใจ เพิม่ เติม)
 ค่ าภาษีบริการ 3% และค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% ซึ่งท่านต้ องจ่ ายเพิม่ จากราคาค่ าทัวร์ (กรณี ตอ้ งการใบเสร็ จเต็มรู ปแบบ)

เมื่อท่านทําการจองทัวร์ กบั ทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บมัดจําค่าทัวร์ ท่านละ 30,000 บาท
กรณี ช่วงเทศกาล ขอเรี ยกเก็บค่ามัดจําค่าทัวร์ ท่านละ 40,000 บาท
ส่ วนที่เหลือต้องชําระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทําการ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ
***(กรณี วซี ่ายังไม่ทราบผลก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทําการ ทางบริ ษทั ฯ ต้องขอเก็บค่าทัวร์ ท้ งั หมดก่อนตาม
เงื่อนไขการชําระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผา่ นการพิจารณาจากทางสถานทูต ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริ ษทั จะคืนเงินค่า
ทัวร์ ให้ท่าน โดยทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งเท่านั้น)***
*** หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนั กําหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และผล
วีซ่าของท่านไม่ผา่ น บริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด***

***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่ างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษทั ก่อนท่ านทําการจองทัวร์ ***
หากท่ านได้ ทาํ การจองทัวร์ ทางบริษทั ฯ ถือว่ าท่ านได้ รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่ างเรียบร้ อยแล้ว
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ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน
หักเงินมัดจําท่านละ 15,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-44 วัน
หักเงินค่ามัดจําเต็มทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-30 วัน
หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-20 วัน
หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
กรณี ยนื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิวซี ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์ หรื อมัดจําแล้ว ทาง
บริ ษทั ฯ คืนค่าทัวร์ หรื อมัดจําให้ แต่ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่าบริ การยืน่ วีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่
เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป (อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หรื อได้ชาํ ระค่าบริ การในส่ วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม
ตัว๋ รถไฟ และอื่นๆฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
 กรณี วซี ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
 กรณี วซี ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรื อไม่วา่ ด้วยสาเหต
ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่าบริ การยืน่ วีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป
(อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หรื อได้ชาํ ระค่าบริ การในส่ วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตัว๋ รถไฟ และอื่นๆฯลฯ ไป
แล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
 ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด






 ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องวีซ่า
 การอนุมัติวซี ่ าเป็ นเอกสิ ทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้ น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลาง
และคอยบริ การอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็ นผูเ้ ก็บ (กรุ ณาจัดเตรียม
เอกสารให้ ถูกต้ อง และครบถ้ วนตามทีส่ ถานทูตต้ องการ เพราะจะมีผลต่ อการพิจารณาวีซ่าของท่ าน) หากผลวีซ่าออกมาว่า
ท่าน ไม่ ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่ คืนเงินค่ าวีซ่า และค่ าบริการจากตัวแทนยื่นไม่ ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิ
ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
 กรณีทที่ ่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการไม่ คืนเงินค่ าวีซ่า และค่ าบริการจากตัวแทนยื่น ให้ กบั ท่าน เนื่ องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็ น
ผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนําวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
 ในกรณี ทีก่ รุ๊ ปมีการยื่นวีซ่าเข้ าไปแล้ว และท่านเพิง่ พร้ อมยื่นวีซ่าหลังกรุ๊ ป ท่านจะต้ องรับผิดชอบค่ าวีซ่าส่ วนต่ างที่
เกิดขึน้ (กรณีมีค่าใช้ จ่ายเรื่ องวีซ่าเพิม่ เติม)
ในการยื่นวีซ่า ผู้เดินทางทุกท่ านจะต้ องเดินทางมายื่นวีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต
เพื่อมาสแกนลายนิว้ มือด้ วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก

***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่ างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษทั ก่อนท่ านทําการจองทัวร์ ***
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ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องตัว๋ เครื่ องบิน / สายการบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บ / และท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทําการยืน่ วีซ่า ซึ่ งจะมีค่าใช้จ่าย
แตกต่างจากการยื่นกรุ๊ ปปกติ ซึ่ งท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่เกิดขึ้น
การจัดทีน่ ั่งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
ในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดาํ เนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUND ได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ทีน่ ั่ง Long Leg ทีน่ ั่งริมประตูฉุกเฉิน เป็ นที่นงั่ สําหรับบุคคลที่ดูแข็งแรง และสามารถสื่ อสารภาษาสากลได้ เผือ่ เกิดเหตุ
ฉุกเฉินลูกค้าสามารถรี เควชได้ แต่ข้ ึนอยูก่ บั สายการบินเป็ นผูพ้ ิจารณา
กรณีหากท่านต้ องมีการสํ ารองยานพาหนะ นอกเหนือจากรายการทัวร์ ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบิน
สุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสํารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทางของบริ ษทั ฯ ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ
สํ าหรับท่ านที่เป็ นมุสลิม, ทานมังสวิรัติ, ไม่ ทานหมู / เนื้อ / ไก่ / ปลา หรื ออื่นๆ โปรดแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 20 วันก่ อนเดินทาง

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องโรงแรมที่พกั
เนื่องจากการวางแปลนแบบห้ องพักของแต่ ละโรงแรมแตกต่ างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
โรงแรมหลายแห่ งในยุโรปจะไม่ มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
กรณีมีงานจัดประชุ มนานาชาติ ( Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทีม่ ีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่าง
อาบนํ้า ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องสัมภาระ และค่ าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)
สั มภาระสํ าหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ค่าทัวร์ ได้รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุก
โรงแรม (เท่านั้น) หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติมมากกว่า 1 ใบ ท่านจะถูกเรี ยกเก็บเงินเพิ่มต่างหากจากผูใ้ ห้บริ การในแต่ละ
โรงแรม (ท่านต้องชําระในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
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นํา้ หนักของสั มภาระโหลด สํ าหรับสายการบิน ที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม
(สําหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ ของสายการบินที่ท่านไม่
อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชําระในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
กระเป๋าสั มภาระ สํ าหรับนําขึน้ เครื่ องได้ สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมี
นํ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สู ง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร
(21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
กรณีทตี่ ้ องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยู่
กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระส่ วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระนํ้าหนักเกิน (ท่าน
ต้องชําระในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
ทางบริษัทฯ ไม่ รับผิดชอบกรณีเกิดการสู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋า และสั มภาระของผู้โดยสาร

หมายเหตุ.. (สําคัญมาก ผู้โดยสารที่เดินทางต้ องรับทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตุการณ์
ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรื อไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใดๆ
ก็ตาม (ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริ ษทั ทัวร์ ฯ) โดยทางบริ ษทั จะคํานึ งถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็ น
สําคัญ
2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่ องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั
ทั้งๆ ที่สายการบิน หรื อในส่ วนของการบริ การทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริ การอยูเ่ ป็ นปกติ ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรื อบางส่ วนให้ กบั ท่าน
3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าใช้ จ่าย
เนื่องจากทางบริ ษทั ได้ทาํ การจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว
4. บริ ษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรื อบางส่ วนให้ กบั ท่าน ในกรณี ดงั นี้
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนําเข้าประเทศ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้าม
เดินทาง
 กรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่ องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พาํ นักอยูใ่ น
ประเทศไทย
(ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรื อบางส่ วนให้ กบั ท่ าน หากเกิดเหตุการณ์ ดังกล่ าว)

ข้ าพเจ้ าได้ อ่านรายละเอียดทั้งหมด และรับทราบ พร้ อมยอมรับยินยอมในข้ อตกลงเงื่อนไขการจอง
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และการยกเลิก และเงื่อนไขของการเดินทางท่ องเทีย่ วในครั้งนีท้ ุกประการ เรียบร้ อยแล้ว

ยอมรับ

เอกสารในการขอวีซ่าท่ องเที่ยวประเทศอิตาลี 1 ชุด
ใช้ เวลายื่นวีซ่าประมาณ 15 วัน (ไม่ รวมวันทําการ)
ในการยื่นวีซ่า ผู้เดินทางทุกท่ านจะต้ องเดินทางมายื่นวีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต
เพื่อมาสแกนลายนิว้ มือด้ วยตัวท่ านเอง โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษทั คอยดูแล และอํานวยความสะดวก
1.
2.

หนังสื อเดินทาง
(พาสปอร์ ต)
รู ปถ่ าย

3.

เอกสารทัว่ ไป

4.
5.

ต้องมีอายุใช้งานได้ไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าสําหรับ ประทับตราอย่างน้อย
3 หน้า (หากมีหนังสื อเดินทางเล่มเก่า กรุ ณานํามาแสดงต่อสถานทูตด้วย)
รู ปถ่ายสี 2 นิว้ ปกติ จํานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดํา ไม่ยมิ้ เห็นฟัน
พื้นหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้น ต้องไม่เป็ นลวดลาย, ไม่เป็ นสี เข้ม และห้าม
เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์ ) ภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และ
ไม่ ซํ้ากับหน้ าวีซ่าในเล่มพาสปอร์ ต

สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประชาชน หรื อ สําเนาบัตรข้าราชการ,
สําเนาทะเบียนสมรส / หย่า ,
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
สํ าเนาสู ติบัตร
สําเนาสู ติบตั ร (สําหรับเด็กที่อายุต่าํ กว่า 20 ปี )
หลักฐานการเงิน สําเนาบัญชีสมุดเงินฝาก บันทึกรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (เน้นออมทรัพย์เป็ นหลัก หรื อประจํา
แนบเพิ่มเติม กรณี เงินบัญชีออมทรัพย์มีนอ้ ย) ถ่ ายทุกหน้ าย้อนหลัง 6 เดือน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้า
ออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจาํ นวนเงินไม่ต่าํ กว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ ภูมิลาํ เนา ในกรณี ที่เดินทางเป็ นครอบครัว หาก
ใช้บญั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสื อรับรองค่าใช้จ่ายให้ครอบครัวด้วย
***รายการล่าสุ ดไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่ยื่นคําร้อง และต้นฉบับหนังสื อรับรองบัญชีจากธนาคาร
(bank certificate) ที่มีอายุไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่ยนื่ คําร้อง***
***ทางสถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชี กระแสรายวัน***
พร้ อมหนังสื อรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE ) เป็ นตัวจริง ในวันที่ยื่นวีซ่า
ต้ องนํา BANK BOOK เล่มจริงไปด้ วย

EUROPE LOVELY VILLAGE ITALY 11 D 8 N (TG)

17

กรณีทบี่ ริษัทของท่ านเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษัทท่ าน
ต้ องออกจดหมายอีกฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่ อค่ าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดย
ระบุชื่อผู้เดินทาง และระบุเหตุผลทีจ่ ัดการเดินทางครั้งนีใ้ นจดหมายด้ วย
**หากมีการรับรองค่ าใช้ จ่ายให้ กบั ผู้อื่น จะต้ องไปทํา BANK GUARANTEE ทีธ่ นาคาร โดยต้ องใส่
ชื่ อผู้รับรองและผู้ถูกรับรองใน BANK GUARANTEE ด้ วย**

6.

7.

**สํ าหรับผู้ทมี่ ีจํานวนเงินไม่ เพียงพอ ต้ องใช้ เอกสารทางการเงินของญาติใกล้ ชิดเท่ านั้น (บิดา, มารดา,
พีน่ ้ องร่ วมบิดามารดาเดียวกัน, บุตรหรื อคู่สมรส) เอกสารดังต่ อไปนี้
- ต้ นฉบับบัญชีออมทรัพย์บันทึกรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (bank statement) ย้อนหลัง 6
เดือน รายการล่ าสุ ดไม่ เกิน 7 วันนับจากวันที่ยื่นคําร้ อง
- ต้ นฉบับหนังสื อรับรองบัญชี จากธนาคาร (bank certificate) ทีม่ ีอายุไม่ เกิน 7 วันนับจากวันที่
ยื่นคําร้ อง
- ตันฉบับหนังสื อรับรองค่ าใช้ จ่ายทีจ่ ากผู้ทอี่ อกค่ าใช้ จ่ายให้ ผ้ ยู ื่นคําร้ อง (bank guarantee) ทีม่ ี
อายุไม่ เกิน 7 วันนับจากวันที่ยื่นคําร้ อง
หลักฐานยืนยันความสั มพันธ์ ระหว่ างผู้ยื่นคําร้ องและผู้ที่ออกค่ าใช้ จ่ายให้
หลักฐานการงาน ใบรับรองการทํางานของผูเ้ ดินทาง ตามด้านล่าง จากบริ ษทั ที่ท่านทํางานอยู,่ สําเนาทะเบียนการค้า
กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ (คัดจากกระทรวงไม่เกิน 3 เดือน)
กรณีทเี่ ป็ น
ใช้หนังสื อรับรองการทํางานตัวจริ ง ระบุชื่อ-นามสกุล / ระบุวนั เริ่มเข้ างาน / อัตราเงินเดือน / ตําแหน่ ง
พนักงานบริษัท งาน / ช่ วงเวลาทีข่ อลางานเพื่อเดินทางท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ
ทัว่ ไป
กําหนดลางาน หนังสื อรับรองต้ องมีอายุไม่ เกิน 1 เดือน ลงลายมือชื่ อและตราประทับของผู้มีอาํ นาจ
โดยจะต้ องระบุทอี่ ยู่ / หมายเลขโทรศัพท์ / หมายเลยโทรสารของ
บริษัท (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
ใช้หนังสื อรับรองบริ ษทั โดยผูเ้ ดินทางต้องมีชื่อเป็ นกรรมการและมีอาํ นาจในการลงนาม (คัดจาก
กรณีประกอบ
กระทรวงไม่เกิน 1 เดือน) พร้อมวัตถุประสงค์ หรื อใบเสี ยภาษี หรื อ สําเนาทะเบียนการค้า หรื อสําเนา
ธุรกิจส่ วนตัว
ใบทะเบียนพาณิ ชย์
เจ้ าของกิจการ
กรณีข้าราชการ ใช้จดหมายลางานจากต้นสังกัด (ตัวจริ ง) ,หนังสื อรับรองการทํางานจากหน่วยงานและสําเนาบัตร
ข้าราชการ 1 ชุด เป็ น เป็ นภาษาอังกฤษ
ต้องใช้หลักฐานการเงิน + การงานของสามี พร้อมสําเนาบัตรประชาชนแนบมาด้วย
กรณีแม่ บ้าน
เดินทางคนเดียว
กรณีเป็ นนักเรียน ต้องใช้หนังสื อรับรองจากโรงเรี ยน มหาวิทยาลัย (ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่านั้น) พร้อมสําเนาบัตร
นักเรี ยน หรื อนักศึกษา
นักศึกษา
 ใช้เอกสารดังต่อไปนี้
กรณีเด็กทีไ่ ม่ ได้
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เดินทางพร้ อม
ผู้ปกครอง

1. หนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทางจากผูป้ กครอง (เฉพาะเด็กที่มีอายุต่าํ กว่า 20 ปี ) หากเด็กเดินทาง
กับบิดาต้องมใบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดินทางพร้อมมารดาต้องมีใบรับรองจากบิดา
หนังสื อยินยอมสามารถทําที่สาํ นักงานเขต หรื อ อําเภอ ตามทะเบียนบ้าน โดยต้องมีขอ้ ความระบุ
ในเอกสารว่าให้เด็กชื่ออะไร เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไร เช่น นายชาย (บิดา )
ยินยอมให้เด็กหญิงสวย เดินทางไปต่างประเทศ กับนางหญิง (มารดา ) มาด้วย
2. หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)
3. หลักฐานการงานของบิดา และมารดา
4. หลักฐานการเงิน สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของบิดา หรื อมารดาที่เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่าย
5. สําเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
6. สําเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดาของผูเ้ ดินทาง

 การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนี ยมใหม่
ทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิ ญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริ ษทั ฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบั ผูร้ ้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ จะเป็ นเหตุผล
ใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องคืนค่าวีซ่าได้
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