16 มิ.ย. 60
21.30 น.

หมายเหตุ

17 มิ.ย. 60
00.40 น.
07.35 น.

13.00 น.
14.00 น.

19.00 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)

ศุกร์

มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่ า - ปอร์ โตฟิ โน่ - ซานตา
มาร์ เกริตา

เสาร์

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19
สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน,
เช่ารถโค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ปทัวร์
กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเทีย่ วบิน, การล่าช้ าของสายการบิน,
การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ,
การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ
ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้
หัวหน้ าทัวร์
มีสทิ ธิ์ในการเปลีย่ นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชาระแล้ ว
เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จ่ายอื่น ๆ
เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์
หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ
เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

ออกเดินทางสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ TG 940
ถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิ ลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้ าเมื อง
และศุลกากรแล้ ว รถโค้ ชปรับอากาศ พาคณะออกเดินทางสู่เมืองเจนัว (Genoa)
ซึ่งเป็ นหนึ่งในเมื องที่ใหญ่ ที่สุดของประเทศอิตาลี เมืองบ้ านเกิ ดของคริ สโตเฟอร์
โคลัม บัส นัก เดิ น เรื อ ผู้บุ ก เบิ ก และเป็ นชาวยุ โรปคนแรกที่ ค้ นพบทวี ป อเมริ ก า
ถึงแม้ เมื อ งเจนัวจะถูกบดบังรั ศมี จากเมือ งอื่ นที่ มี ชื่อ เสียงมากกว่าอย่างกรุ งโรม
หรื อเวนิ ส แต่ อ ย่ า ง ไรก็ ตามเจนั ว ก็ เปรี ยบดั ง ไข่ มุ ก ของประเทศอิ ต าลี
เมื อ ง สุ ด ค ล า ส สิ ค แ ห่ ง นี ้ ป ร ะ ดั บ ป ร ะ ด า ไป ด้ ว ย ตึ ก ร า ม บ้ า น ช่ อ ง
ต ก แ ต่ ง ด้ ว ย สี ส ไ ต ล์ พ า ส เ ท ล โ บ ส ถ์ เ ก่ า แ ก่ ดู มี ม น ต์ ข ลั ง
ถ น น บ า ง ส า ย บ่ ง บ อ ก ถึ ง อ า ร ย ธ ร ร ม เ ก่ า ยุ ค โ ร มั น
เ มื อ ง แ ห่ ง นี ้ เ ป็ น ดั่ ง ศู น ย์ ก ล า ง ท า ง ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
สะท้ อนให้ เห็นวัฒนธรรมจากยุคอดีตมาสูป่ ั จจุบนั เริ่ มต้ นการเดินเที่ยวชมเมืองจาก
Galata Museo del Mare พิพิธภัณฑ์ทางทะเลแห่งแรกของเมดิเตอเรเนียน, Porto
Antico ท่าเรื อเก่าเป็ นที่ตงของพิ
ั้
พิธภัณฑ์สตั ว์น ้า (Aquarium) ที่ใหญ่ที่สดุ ในยุโรป,
เค รื่ อ ง เล่ น Lift Bigo ที่ ท้ า ท า ย ค ว า ม ห ว า ด เสี ย ว . Palazzo San Giorgio
ง ด ง า ม ด้ ว ย ภ า พ เ ขี ย น สี แ บ บ เ ฟ ร ส โ ก้ บ น ผ นั ง อ า ค า ร
เล่ า เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ นั ก บุ ญ เซ น ต์ จ อ ร์ จป ราบ มั ง ก ร, Loggia di Banchi
ตลาดแลกเปลีย่ นสินค้ าแห่งแรกของอิตาลี, Cathedral สร้ างในคริ สต์ศตวรรษที่ 12
และ 15 แด่นักบุญ จอห์ นเดอะแบบติสต์ ด้ านหน้ าเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบกอธิ ค
ผสม ผสานกั บ สถาปั ตยกรรมแบบโรมั น เนสก์ อ ย่ า งลงตั ว , Porta Soprana
ประตูสู่เมื อ งฝั่ ง ตะวัน ออกที่ จ ะพาท่ านไปสู่บ้ า นของโคลัม บัส, Palazzo Ducale
ที่ ป ร ะ ทั บ ข อ ง ด อ ท จ์ ผู้ ป ก ค รอ ง ส า ธ า ร ณ รั ฐ เจ นั ว , Palazzi dei Rolli
ได้ รั บ ก า รดู แ ล ให้ เป็ น ม รด ก โล ก ใน ปี ค .ศ . 2 0 0 6 แ ล ะ Strada Nuova
หรื อ ถนนสายใหม่ มี กลุ่ม อาคารพิ พิ ธภัณ ฑ์ ห ลายแห่ง ดัด แปลงมาจากพระราช
วังเก่า ได้ รับการดูแลจากองค์การยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดกโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น า ค ณ ะ อ อ ก เ ดิ น ท า ง สู่ เ มื อ ง ป อ ร์ โ ต ฟิ โ น ( Portofino)
ซึง่ เป็ นเมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์ เรเนียนที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเขตจังหวัดเจนั
ว ล้ อมรอบด้ วยท่าเรื อเล็กๆ จนได้ รับการขนาดนามว่าเป็ น “สวรรค์ แห่งเมืองท่า ”
สาหรั บนักท่องเที่ ยว ที่ นี่เป็ นเมือ งเล็กๆ น่ารั กประกอบด้ วยบ้ านเรื อนหลากสีสัน
ตังเบี
้ ยดเสียดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุม่ โอบล้ อมอ่าวที่มีทา่ เรื อยอร์ ชจอดเต็มไปหม
ด จนได้ เวลาอัน สมควร น าคณะเดิ น ทางสู่ เมื อ ง ซานตา มาร์ เ กริ ต า (Santa
Margherita) อีกหนึง่ เมืองสวยริ มฝั่ งทะเลของแคว้ นลิกูเรี ย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL SANTA MARGHERITA LIGURE CONTINENTAL

(146 ก.ม.)

Chinese
(35 ก.ม.)

Local
www.hotel-continental.it

หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

18 มิ.ย. 60

อิตาเลียนริเวียร่ า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี

08.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเทีย่ วชมความงามริ มชายฝั่ งทะเลของแคว้ นลิกเู รี ย
ที่เป็ นย่านตากอากาศและรี สอร์ ต
ที่นี่งดงามจนได้ สมญาว่าอิตาเลียนริ เวียร่า
มีลกั ษณะภูมิประเทศที่สวยงามแปลกตา
มีภเู ขาสูงชันขนาบอยูช่ ายหาด
ซึง่ บางจุดสูงชัน
90
องศา
บางตอนของภูเขาลาดเทมาจนถึงชายหาด
มีทงหาดทรายขาวสวยและหาดกรวดที
ั้
ง่ ามแปลกตา
มีภมู ิทศั น์ที่งดงามตามธรรมชาติ ผสมผลานกันของภูเขา ทะเล เมืองท่าคึกคัก
และหมูบ่ ้ านที่หา่ งไกลความเจริญ
เป็ นภาพที่มีเสน่ห์ประทับใจของนักเดินทางทุกคนที่ได้ มาเยือนอิตาเลียนริ เวียร่า
ขนาดที่นกั ประพันธ์เอกชาวอังกฤษ
ชาร์ ล
ดิกเกนส์
กล่าวว่า
ชายทะเลระหว่างเจนัวกับสเปเชียนันเป็
้ นอิตาลีที่สวยที่สดุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเทียว ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมูบ่ ้ านสวยติดทะเลในแคว้ นลิกเู รีย
ซึง่ ทังหมดอยู
้
ใ่ นเขตจังหวัดสเปเซีย
(Province
La
Spezia)
ทังยั
้ งเป็ นเมืองที่ได้ รับการยกให้ เป็ น
UNESCO WORLD HERITAGE
เพราะชายหาด ทะเล ภูเขา ในแถบนันเป็
้ นพื ้นที่อนุรักษ์ ของประเทศอิตาลี Cinque
Terre แปลว่า 5 แผ่นดิน หรือ แผ่นดินทัง้ 5 ในภาษาอังกฤษ Five Lands
พาท่านเยือนเมืองมอนเตรอสโซ อัล มาเร (Monterosso al Mare) / เมืองเวร์ นาซซา
(Vernazza) / เมืองคอร์ นีเลย (Corniglia) / เมืองมานาโรลา (Manarola) และ
เมืองริ โอมัจจอร์ เร
(Riomaggiore)
จนได้ เวลาอันสมควร
นาคณะเดินทางกลับสูโ่ รงแรมทีพ่ กั

Buffet

19.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL SANTA MARGHERITA LIGURE CONTINENTAL
หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Local
www.hotel-continental.it

19 มิ.ย. 60

ซานตา มาร์ เกริตา - นครฟลอเร้ นซ์ - จตุรัสซินญอเรีย นั่งรถไฟด่ วนสู่นาโปลี

จันทร์

07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเข้ าสูเ่ มืองเก่าของนครฟลอเร้ นซ์
เมืองนี ้เป็ นศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์
และเป็ นเมืองที่ไม่อนุญาตให้ รถโค้ ชเข้ าไปในเขตเมือง
มีมหาวิหารซานตามาเรี ยเดลฟิ โอเร หรื อ Duomo แห่งนครฟลอเร้ นซ์เป็ นศูนย์กลาง
ใกล้ กนั เป็ นจตุรัสซินญอเรี ย เดิมเป็ นที่ตงรู
ั ้ ปปั น้ เดวิดของแท้ มานานกว่า 3 ศตวรรษ
ในปั จจุบนั ถูกเก็บรักษาไว้ ในแกลลอเรี ย อะเคเดมี ผ่านชมพิพิธภัณฑ์อฟุ ฟิ ซี
ที่เก็บงานศิลปะล ้าค่าในยุคกลางใกล้
ชมสะพานอันเก่าแก่เวคคิโอ
สะพานแห่งแรกที่ข้ามแม่น ้าอาร์ โน
จากนันรถโค้
้
ชนาท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา
ณ
จตุรัสไมเคิลแองเจโล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเดินทางสูส่ ถานีรถไฟ
และเดินทางสูต่ อนใต้ ของประเทศในเขตคาบสมุทรอิตาลีด้วยรถไฟด่วน
คณะเดินทางถึงเมืองนาโปลี
หรื อ
เมืองเนเปิ ล้

Buffet
(212 ก.ม.)

12.00 น.
บ่าย

12.00 น.
16.00 น.
19.15 น.

อาทิตย์

Local

Local
(16.39 น.-19.15 น.)

20.00 น.

ซึง่ เป็ นเมืองใหญ่และเป็ นเมืองท่าเรื อที่สาคัญทางตอนใต้
อีกทังยั
้ งเป็ นเมืองท่าของเรื อสาราญท่องเทีย่ วในเขตเมดิเตอร์ เรเนียนที่สาคัญ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั
STARHOTELS
TERMINUS
NAPLES
หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

20 มิ.ย. 60

นาโปลี - พิพธิ ภัณฑ์ ปอมเปอี
(พักบนเกาะคาปรี)

นั่งเรื อสู่เกาะคาปรี

อังคาร

07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเดินทางสูเ่ มืองปอมเปอี นาท่านเข้ าชมเขตเมืองเก่าทีไ่ ด้ รับการจัดตังเป็
้ น
พิพิธภัณฑ์เมืองปอมเปอี (POMPEI) เมืองที่ถกู ทับถมจมอยูใ่ ต้ ดนิ กว่า 1,500 ปี
เนื่องจากการระเบิดของภูเขาไฟวิชเู วียส ชมสภาพของเมืองที่ขดุ ค้ นขึ ้นมา

Buffet
(27 ก.ม.)

12.00 น.
13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเดินทางกลับสูท่ า่ เรื อเมืองนาโปลี
เพื่อลงเรื อสูเ่ กาะคาปรี
เกาะเล็กๆที่มธี รรมชาติที่สวยงามเป็ นสถานที่ตากอากาศของบุคคลสาคัญๆ
มาช้ านานซึง่ รายได้ หลักของเกาะนี ้มาจากอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
นาท่านเทีย่ วชมชุมชนคาปรี อนั เก่าแก่ตงรกรากมาแต่
ั้
บรรพบุรุษ
จนกลายเป็ นศูนย์กลางของเกาะ ที่มีชื่อเสียงในเรื่ องการท่องเทีย่ วและตากอากาศ
ร้ านรวงเปิ ดให้ บริ การนักช้ อปปิ ง้ ได้ เลือกสรร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL LA PALMA CAPRI หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Local
(28 ก.ม.)

19.00 น.

-

Chinese
www.starhotels.com

Local
www.lapalma-capri.com

21 มิ.ย. 60

เกาะคาปรี - ถา้ บลูกร็อตโต้ - ซอเรนโต้

07.00 น.
10.00 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเปลีย่ นลงเรื อเล็กไปชมถ ้าบลูกร็ อตโต้
ที่มีความงดงามอย่างมากและมีอยูเ่ พียงไม่กี่แห่งในโลก
ถ ้าน ้าลอดทีม่ ีการกระทบของแสงกับน ้าทะเลสีคราม
ทาให้ ภายในบริ เวณถ ้าประกายไปด้ วยแสงสีน ้าเงินจึงเป็ นที่มาของชื่อดังกล่าว
(ทังนี
้ ้การเข้ าชมภายในถ ้าขึ ้นอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศในแต่ละวัน)

Buffet

12.00 น.
15.15 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้ เวลานาคณะลงเรื อ Jet นาท่านกลับสูฝ่ ั่ งที่เมืองซอเรนโต้
เมืองชายทะเลที่มตี วั เมืองเรี ยงรายตามแนวของผาหินสูง
ทิวทัศน์สวยงามเหล่านี ้ได้ สร้ างความประทับใจให้ กบั นักท่องเทีย่ ว
จนเป็ นเมืองตากอากาศที่มชี ื่อเสียง

Local

19.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั
HOTEL
หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

CONTINENTAL

พุธ

(Sorrento)

Local
SORRENTO www.continentalsorrento.co
m
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ซอเรนโต้ - โพสิตาโน่ - อะมัลฟี่ - เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่ เซอร์ ลาโน

พฤหัสบดี

08.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเดินทางเลาะเลียบชายฝั่ งทะเลไทเลเนียน เข้ าสูอ่ ดีตเขตสาธารณรัฐอะมัลฟี่
ซึง่ เป็ นสาธารณรัฐทางทะเลที่เคยยิ่งใหญ่ ไม่แพ้ เวนิส ปิ ซ่า และ เจนัว เข้ าสูเ่ มืองท่า
โพสิตาโน่
นาท่านเปลีย่ นเป็ นรถเล็ก
เพื่อลงไปชมตัวเมืองเก่า
อย่างที่ได้ รับการขนานนามว่า
บ้ านเรื อนในแนวตัง้
เนื่องจากเมืองโพสิตาโน่นี ้เป็ นเมืองแสนสวยที่สร้ างบ้ านเรียงรายจากหน้ าผาที่สงู ชัน

Buffet
(16 ก.ม. / 40 นาที)

ชมศูนย์กลางของเมือง
เดินลงไปชมโบสถ์และช้ อปปิ ง้ ผ้ าลินินและงานฝี มืออันเป็ นของฝากที่ขี ้นชื่อของเมือง
นี ้
จากนันน
้ าท่านเดินทางต่อสูเ่ มืองอะมัลฟี
ซึง่ เส้ นทางริ มทะเลสวยนี ้ได้ รับการกล่าวขานและยกย่องว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึง่ ขอ
งโลก อะมัลฟี่ โคสท์ ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ เมื่อปี
ค.ศ.1997 โดยชายฝั่ งนี ้โด่งดังจากฉากในนวนิยายที่นกั เขียนอเมริ กา จอห์น
สไตน์แบ็ค เส้ นทางจะลดเลี ้ยว ไปตามหน้ าผาสูงบ้ าง ต่าบ้ าง ผ่านไร่มะนาว
ไร่มะกอก และไร่ส้ม จนเข้ าสูเ่ มืองอะมัลฟี่
12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

(17 ก.ม. / 43 นาที)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นเที่ ย วชมความงามของเมื อ งอะมั ล ฟี เข้ าชมโบสถ์ ป ระจ าเมื อ ง (The
Cathedral of Amalfi) ที่ ส ร้ า ง เ พื่ อ ร ะ ลึ ก เ ซ น ต์ แ อ น ด์ ด รู
การเข้ าชมด้ านในมี ทั ง้ หมดสี่ ส่ ว นด้ วยกั น คื อ The Cloister of Paradise, The
Basilica of The Crucifix, The Crypt, The Cathedral
ชื่ น ช ม ศิ ล ป ะ ผ ส ม แ บ บ มั ว ส์ แ ล ะ โ ร มั น เ น ส ก์ ด้ า น น อ ก
ส่ ว น ภ า ย ใ น มี ก า ร ต ก แ ต่ ง แ บ บ บ า ร็ อ ค
ช ม ภ า พ พ ร ะ แ ม่ ม า รี แ ล ะ พ ร ะ บุ ต ร ที่ ส ะ ก ด ทุ ก ส า ย ต า
ชมสุส านใต้ ดิ น ที่ ส วยงามและแสดงถึ ง ความยิ่ งใหญ่ สมเป็ นโบสถ์ ป ระจ าเมื อ ง
อิสระให้ เดินเล่น เพื่อชมบ้ านเมืองและวิถีชีวิต

Local

จนได้ เวลาอันสมควร นาคณะออกเดินทางสูเ่ มืองซาเลอร์ โน ในแคว้ นกัมปาเนีย
(Campania) ทางตอนใต้ ของประเทศอิตาลี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั GRAND HOTEL SALERNO หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

(25.3 ก.ม. / 1.02 ชัว่ โมง)
Local
www.grandhotelsalerno.it
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เซอร์ ลาโน - นครรัฐวาติกัน - พิพธิ ภัณฑ์ วาติกัน - กรุงโรม

07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
แ ล้ ว อ อ ก เ ดิ น ท า ง ต่ อ สู่ ก รุ ง โ ร ม
(268 ก.ม.)
เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิ์โรมันมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
นาคณะเดินทางสูน่ ครวาติกนั
ซึง่ เป็ นรัฐอิสระ
และศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิก เข้ าชมพิพิธภัณฑ์ วาติกนั
ซึง่ เป็ นที่รวบรวมผลงานทางศิลปะที่หาชมได้ ยาก
นอกจากนี ้ยังมีห้องแสดงศิลปะการตกแต่งฝาผนังรูปสลักแบบคลาสสิค
และงานของนักวาดภาพคนสาคัญๆ ของอิตาลีในสมัยกลางและสมัยเรอเนสซองส์
อาทิจ็อตโต (Giotto), ฟรา แองเจลิโก (Fra Angelico), ฟิ ลปิ โป ลิปปี (Filippo
Lippi)
และโบสถ์ซิสทีน
(Sistine
Chapel)
ซึง่ เป็ นผลงานของไมเคิลแองเจโลที่วาดภาพเขียนสีเฟรสโก้ ที่โด่งดังที่สดุ ของโลกคือ
The Last Judgement แล้ วไปชมความอลังการของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
ได้ รับการตกแต่งอย่างโอ่อา่ หรูหรา
ชมรูปปั น้ แกะสลักเฟี ยต้ า
ผลงานชิ ้นเอกของไมเคิลแองเจโล
เสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบร์ นินี
และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ ยาก
ซึง่ ปั จจุบนั ล้ วนแต่เป็ นสิง่ ที่สาคัญล ้าค่าคูบ่ ้ านคูเ่ มืองของอิตาลี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั H10 ROMA CITTA HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
www.hotelh10romacitta.co
m

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.
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เที่ยวกรุงโรม - โคลอสเซียม - จตุรัสนาโวน่ า - นา้ พุจตุมหานที นา้ พุเทรวี่ - บันไดสเปน

ศุกร์

เสาร์

08.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่าน เข้ าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม สิง่ ก่อสร้ างที่ได้ รับการยกย่องให้ เป็ น 1 ใน
7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก ซึง่ เป็ นสนามกีฬายักษ์ ที่จคุ นได้ กว่า 50,000 คน
แล้ วพาท่านไปบันทึกภาพกับประตูชยั คอนสแตนติน
สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่
1
ผ่านชมอนุสาวรี ย์พระเจ้ าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล หรื อพระบิดาของชาวอิตาเลียน
ชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิ์โรมันที่โรมันฟอรั่ม
อีกหนึง่ สถาปั ตยกรรมทีม่ ีอายุพอๆ
กันแต่ยงั คงสภาพดีมาจนปั จจุบนั คือ
วิหารแพนธีออน
อายุ
2,000
กว่าปี
ยังเป็ นอาคารในยุคโรมันที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สดุ แห่งหนึง่ ที่ยงั หลงเหลือมาจนถึงปั จจุ
บัน
จากนันเยื
้ อน
จตุรัสนาโวนา
(Piazza
Navona)
จตุรัสที่งดงามที่สดุ แห่งหนึง่ ในกรุงโรม
เดิมเคยเป็ นสนามกีฬาที่ไว้ ใช้ แข่งม้ า
กลางจตุรัสเป็ นที่ตงของเสาโอเบลิ
ั้
สก์จากอียิป์
ตังอยู
้ ห่ น้ าโบสถ์เซนต์แอกเนสอินอะโกนี และน ้าพุจตุมหานที (Fountain of the
Four Rivers) ซึง่ แต่ละมุมจะมีรูปปั น้ เป็ นตัวแทนแม่น ้าสาคัญ 4 สาย จาก 4 ทวีป
ได้ แก่ แม่น ้าคงคา แม่น ้าดานูบ แม่น ้าไนล์ และแม่น ้า พลาต้ า ซึง่ จานโลเรนโซ
แบร์ นินี ศิลปิ นฝี มือเยี่ยมของอิตาลีเป็ นผู้ออกแบบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะไปชมน ้าพุเทรวี่ ผลงานมาสเตอร์ พซี ของนิโคลาส ซัลวี ที่มาของเพลง
“ทรี คอยน์ออฟเดอะฟาวด์เท่น”
ที่โด่งดังในอดีต
ซึง่ นักท่องเที่ยวมีความเชื่อว่าหากโยนเหรี ยญอธิฐานไว้ จะได้ กลับมากรุงโรมอีกครัง้ ห
นึง่
เข้ าสูจ่ ตุรัสบันไดสเปน แหล่งพบปะของหนุม่ สาวชาวอิตาเลียนยามว่าง
จนกลายเป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ ชื่อดังเรี ยงรายไปด้ วยสินค้ าแบรนด์เนมของอิตาลี

12.00 น.
13.00 น.

Buffet

Thai

19.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั H10 ROMA CITTA HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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เดินทางสู่สนามบิน

08.00 น.
10.00 น.

Buffet

13.55 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูส่ นามบินลีโอนาร์ โด
ดาวินชี
เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
มีเวลาให้ ทา่ นได้ ทา TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 945

26 มิ.ย. 60

เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ

จันทร์

05.45 น.

Chinese
www.hotelh10romacitta.co
m

อาทิตย์

สายการบินไทยนาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว
ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน
จะส่งให้ ทา่ น 7 วันก่อนการเดินทางเท่านัน)
้

PERIOD

Tour Fare
Adults

16-26 มิถนุ ายน 2560

99,000.-

ค่าทัวร์ รวม :

Child 4-11 Child 4-6
DBL
With Bed No Bed
SGL
90,000.- 80,000.- 17,000.-

SGL
SUPP
14,000.-

NO TKT
ADL / CHD
-20,000.-15,500.-

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 20 เมษายน 2560
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเทีย่ วตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ปอมเปอี,
ค่าเรื อท่องเที่ยวเกาะคาปรี ,
ค่าเรื อท่องเที่ยวถ ้าบลูกร็ อตโต้ ,
ค่าเข้ าสนามกีฬาโคลอสเซียม, ค่าเข้ าพิพิธภัณฑ์วาติกนั
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double
**กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ ายในหัวข้ อ “โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)”
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเทีย่ วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ สาธารณรัฐอิตาลี (เชงเก้ น)

ค่าทัวร์ ไม่รวม

 ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER
PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัย อายุมากกว่า 16 ปี น้ อยกว่า 75 ปี
ไม่เกิน
3,000,000
บาท
และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน
2,000,000
บาท
ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
–
หากมีความประสงค์จะเพิม่ ความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของสัมภาระ
และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ
1
ใบ
น ้าหนักไม่เกิน
30
กิโลกรัม
ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%

 ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอาทิ
ค่าโทรศัพท์,
ค่าซักรี ด,
ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก
และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและเครื่ องดืม่ ที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทจัดให้
ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จา่ ยเพิม่
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent
ใกล้ บ้านหรื อที่ทา่ นรู้จกั และเชื่อถือได้
ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที
้
่ง่าย
สะดวก
และมีประสิทธิภาพ
เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน
กรุณาจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ
30,000
่
่
บำทต่ อผู้เดินทำงหนึงท่ ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันทีจอง ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด
ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มคี วามจาเป็ นต้ องใช้ วลี แชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง
พูดจาหยาบคาย
สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ,
ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์
ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์ ,
ผู้ที่ก่อหวอด
ประท้ วง
ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์
ซึง่ บางครัง้ อาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทังหมด
้
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน
หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-1 วันก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ทา่ นสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้
โดยสามารถยื่นขอวีซา่ ได้ ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จา่ ยเพิ่มคือค่าวีซา่
และค่าเปลีย่ นชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยูใ่ นเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวซี า่
ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ
ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต
ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกันทังหมด
้
ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาทีย่ กเลิกดังกล่าวข้ างต้ น
ในกรณีที่ทา่ นไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวซี า่ จากทางสถานทูต

ทางบริ ษัทขอแนะนาให้ ทา่ นยื่นขอวีซา่ แบบเดีย่ ว ซึง่ จะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ป
 บริ ษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทาง
ต่ากว่า
20
ท่าน
์
โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงการท่องเที่ยว
รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน,
ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.
ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้
ทังนี
้ ้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ
และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กิดขึ ้น
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง
อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง
ฯลฯ
และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ทา่ นชาระมาแล้ ว
การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ
ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน
หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้ องชาระค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด
ซึง่ ทางบริ ษัทฯ
ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้
และในกรณียกเลิกการเดินทาง
ถ้ าทางบริ ษัทฯ
ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว
ผู้เดินทางต้ องรอ
RUFUND
ตามระบบของสายการบินเท่านัน้
และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีทตี่ วั๋ เครื่ องบินสามารถทา
REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%,
ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์
ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้
ๆ
ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม
ณ
วันที่
20
เมษายน
2560
การเปลีย่ นแปลงของสายการบินในภายหลัง
ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)

 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3
เตียง
/
สาหรับผู้พกั
3
ท่าน
(ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง /
สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3
เตียง (Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม
ซึง่ มักมีความแตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด
และไม่มีอา่ งอาบน ้า
ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้
ๆ
และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า
ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้

สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)

 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ
ปิ ดทาการ
หรื อ
ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า
หรื อ
การเปิ ดรับจองผ่านทาง
Online
โดยในวันทีค่ ณะจะเข้ าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้
ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน
Entrance
Fee
ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้
ๆ
หรื อ
สลับโปรแกรมเพื่อให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้
แต่หากมีการล่าช้ า
หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง
เป็ นผลทาให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชาระ
Reservation
Fee
ไปแล้ ว
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม
ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม
และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรียกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ
/ ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน
คือ
30
กิโลกรัม
(สาหรับผู้โดยสารชันประหยั
้
ด
/
Economy
Class
Passenger)
การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้
ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน
7
กิโลกรัม
และมีความกว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46
เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์
ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ
น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ตา่ กว่ามาตรฐานได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในน ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร
อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์
ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช , โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ
จะมีข้อกาหนดทีช่ ดั เจนในเรื่ องการสูบบุหรี่
และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่
ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่
หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว
ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5
ชัว่ โมงติดต่อกัน
ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง
เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มคี วามจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศอิตาลี ใช้ เวลายื่นประมาณ 16 วันทาการ









(การขอวีซา่ ประเทศอิตาลีผ้ เู ดินทางทุกท่านต้ องมา สแกนลายนิว้ มือด้ วยตนเอง ณ ศูนย์รับคาร้ องขอวีซา่ ประเทศอิตาลี)
อาคารสีลมคอมเพล็ก ชัน้ 15 ถนนสีลม (ใกล้ สถานีรถไฟฟ้ าศาลาแดง)
พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ
และมีอายุไม่ต่ากว่า
6
เดือนก่อนวันหมดอายุ
หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ในกลุม่ ประเทศเชงเก้ นหรื อประเทศอื่น
ควรนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวซี า่
รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบพื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดาและห้ ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทัง้ 2
รูป
สาเนาทะเบียนบ้ าน / สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ / สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล / สาเนาทะเบียนสมรส , หย่า
สาเนาสูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บรู ณ์ และกรณีที่ผ้ เู ดินทางอายุเกิน 20 ปี บริ บรู ณ์ แต่ยงั คงสถานะเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา
และมีบิดาหรื อมารดาเป็ นผู้ออกค่าใช้ จา่ ยให้
หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท
/
สังกัดที่ทา่ นทางานอยูต่ ้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตาแหน่ง ,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั ,
วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพือ่ เดินทางไปท่องเที่ยว
หลังจากนันจะกลั
้
บมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา (หนังสือรับรองการทางานที่ย่นื ในแต่ ละประเทศ ต้ องออกไม่ เกิน
30 วัน ก่ อนการไปยื่นวีซ่าในแต่ ละประเทศ)
กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า , ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 1
เดือน











พร้ อมวัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) มีอายุไม่ เกิน 15 วันจากวันยื่นคาร้ องวีซ่า
พร้ อมสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินล่ าสุดไม่ เกิน
7
วัน
โดยไม่ มีข้อยกเว้ นใดๆทัง้ สิน้
ทังนี
้ ้ควรเลือกเล่มทีม่ ีการเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ
และมีจานวนไม่ต่ากว่า
6
หลัก
เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จา่ ยได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลาเนา
ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่
ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จา่ ยในครอบครัวด้ วย
***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***
กรณีที่บริ ษัทของท่าน
เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมดนอกเหนื
้
อจากเอกสารข้ อ
1–6แล้ ว
ทางบริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จา่ ย
และการกลับมาทางานของท่าน
โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
กรณีที่เป็ นนักเรียน
นักศึกษาจะต้ องมี
หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้
พร้ อมสาเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษา
กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา
จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ทีว่ า่ การอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอ
หรื อผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน
ทางบริ ษัทฯ
ขอความร่วมมือในการเชิญ ท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ
ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ
จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก
และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี า่ แล้ ว ทางบริษั ทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน
เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้
หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริ ษัท ฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริ ษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

