อเมซิ่ง อิตาลี 11 วัน 8 คืน

สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันที่2

สนามบินมาเพลซ่า, มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา

วันที่3

อิตาเลียนริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี

วันที่4

ซานตา มาร์เกริตา - นครฟลอเร้นซ์ - จตุรัสซินญอเรีย - นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี

วันที5่

นาโปลี - พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี - นั่งเรือสู่เกาะคาปรี (พักบนเกาะคาปรี)

วันที6่

เกาะคาปรี - ถ้ําบลูกร็อตโต้ - ซอเรนโต้

วันที7่

ซอเรนโต้ - โพสิตาโน่ - อะมัลฟี่ - เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่ - เซอร์ลาโน

วันที8่

เซอร์ลาโน - นครรัฐวาติกัน - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - กรุงโรม

วันที9่

เที่ยวกรุงโรม - เข้าชมโคลอสเซียม - จตุรัสนาโวน่า - น้ําพุจตุมหานที - น้ําพุเทรวี่ - บันไดสเปน

วันที1่ 0

สนามบินลีโอนาร์โด ดาวินชี - เดินทางกลับ

วันที่11

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
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วันแรก
21.30 น.

หมายเหตุ

วันที่สอง
00.35 น.
07.10 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)
พร๎อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารระหวํางประเทศ เคาน์เตอร์ D
16-19 สายการบินไทย เจ๎าหน๎าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและ
การเช็คอิน
ทางบริษัทได๎เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์กํอน 15 วัน โดยซื้อตั๋ว
เครื่องบิน, เชํารถโค๎ช, จองที่พัก, ร๎านอาหาร สถานที่เข๎าชมตําง ๆ ไว๎
ลํวงหน๎าให๎กับกรุ๏ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การ
ลําช๎าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไมํทัน), การนัดหยุด
งาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข๎าเมือง ทําให๎การเดินทาง
ลําช๎า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไมํสามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรม
ได๎ หัวหน๎าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไมํสามารถคืนเงิน
คําใช๎จํายตําง ๆ ที่ชําระแล๎ว เพราะทางบริษัทฯ ได๎ชําระคําใช๎จํายตําง ๆ
ลํวงหน๎าแล๎ว และหากมีคาํ ใช๎จํายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์
หัวหน๎าทัวร์จะแจ๎งให๎ทํานทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจ
รับผิดชอบได๎
มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา
ออกเดินทางสูํ มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ TG 940
ถึงสนามบินมาเพลซํา นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผํานการตรวจคนเข๎า
เมือง และศุลกากรแล๎ว รถโค๎ชปรับอากาศ พาคณะออกเดินทางสูํเมืองเจนัว
(Genoa) ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญํที่สุดของประเทศอิตาลี เมืองบ๎านเกิด
ของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรือผู๎บุกเบิกและเป็นชาวยุโรปคนแรกที่
ค๎นพบทวีปอเมริกา ถึงแม๎เมืองเจนัวจะถูกบดบังรัศมีจากเมืองอื่นที่มีชื่อเสียง
มากกวําอยํางกรุงโรม หรือเวนิส แตํอยําง ไรก็ตามเจนัว ก็เปรียบดังไขํมุก
ของประเทศอิตาลี เมืองสุดคลาสสิคแหํงนี้ประดับประดาไปด๎วยตึกรามบ๎าน
ชํอง ตกแตํงด๎วยสีสไตล์พาสเทล โบสถ์เกํา แกํดูมีมนต์ขลัง ถนนบางสายบํง
บอกถึ ง อารยธรรมเกํ า ยุ ค โรมั น เมื อ งแหํ ง นี้ เ ป็ น ดั่ ง ศู น ย์ ก ลางทาง
ประวัติศาสตร์ สะท๎อนให๎เห็นวัฒนธรรมจากยุคอดีตมาสูํปัจจุบัน เริ่มต๎นการ
เดินเที่ยวชมเมืองจาก Galata Museo del Mare พิพิธภัณฑ์ทางทะเลแหํง
แรกของเมดิเตอเรเนียน, Porto Antico ทําเรือเกําเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์
สัตว์น้ํา (Aquarium) ที่ใหญํที่สุดในยุโรป, เครื่องเลํน Lift Bigo ที่ท๎าทาย
ความหวาดเสียว. Palazzo San Giorgio งดงามด๎วยภาพเขียนสีแบบเฟรส
โก๎ บ นผนั ง อาคาร เลํ า เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ นั ก บุ ญ เซนต์ จ อร์ จ ปราบมั ง กร,
Loggia di Banchi ตลาดแลกเปลี่ยนสินค๎าแหํงแรกของอิตาลี, Cathedral
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13.00 น.
14.00 น.

19.00 น.

วันที่สาม
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.

สร๎ า งในคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 12 และ 15 แดํ นั ก บุ ญ จอห์ น เดอะแบบติ ส ต์
ด๎านหน๎าเป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ผสม ผสานกับสถาปัตยกรรมแบบ
โรมันเนสก์อยํางลงตัว, Porta Soprana ประตูสูํเมืองฝั่งตะวันออกที่จะพา
ทํานไปสูํบ๎านของโคลัม บัส, Palazzo
Ducale ที่ประทับของดอทจ์
ผู๎ปกครองสาธารณรัฐเจนัว, Palazzi dei Rolli ได๎รับการดูแลให๎เป็นมรดก
โลกในปี ค.ศ. 2006 และ Strada Nuova หรือถนนสายใหมํ มีกลุํมอาคาร
พิพิธภัณฑ์หลายแหํง ดัดแปลงมาจากพระราช วังเกํา ได๎รับการดูแลจาก
องค์การยูเนสโก๎ให๎เป็นมรดกโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําคณะออกเดินทางสูํเมืองปอร์โตฟิโน (Portofino) ซึ่งเป็นเมืองทําแหํง
(35 ก.ม.)
ชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเขตจังหวัดเจนัว ล๎อมรอบ
ด๎ว ยทํ า เรื อเล็ ก ๆ จนได๎ รั บ การขนาดนามวํ าเป็ น “สวรรค์ แ หํง เมื องทํ า ”
สําหรับนักทํองเที่ยว ที่นี่เป็นเมืองเล็กๆ นํารักประกอบด๎วยบ๎า นเรือนหลาก
สีสัน ตั้งเบียดเสียดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุํมโอบล๎อมอําวที่มีทําเรือยอร์ช
จอดเต็มไปหมด จนได๎เวลาอันสมควร นําคณะเดินทางสูํเมือง ซานตา มาร์
เกริตา (Santa Margherita) อีกหนึ่งเมืองสวยริมฝั่งทะเลของแคว๎นลิกูเรีย
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารในโรงแรม
Local
นําทํานเข๎าสูํที่พัก HOTEL SANTA MARGHERITA LIGURE www.hotel-continental.it
CONTINENTAL หรือเทียบเทํา
อิตาเลียนริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี
อาทิตย์
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
Buffet
นําทํานเที่ยวชมความงามริมชายฝั่งทะเลของแคว๎นลิกูเรีย ที่เป็นยํานตาก
อากาศและรีสอร์ต ที่นี่งดงามจนได๎สมญาวําอิตาเลียนริเวียรํา มีลักษณะภูมิ
ประเทศที่สวยงามแปลกตา มีภูเขาสูงชันขนาบอยูํชายหาด ซึ่งบางจุดสูงชัน
90 องศา บางตอนของภูเขาลาดเทมาจนถึงชายหาด มีทั้งหาดทรายขาวสวย
และหาดกรวดที่งามแปลกตา มีภูมิทศั น์ทงี่ ดงามตามธรรมชาติ ผสมผลา
นกันของภูเขา ทะเล เมืองทําคึกคัก และหมูํบ๎านที่หํางไกลความเจริญ เป็น
ภาพที่มีเสนํห์ประทับใจของนักเดินทางทุกคนที่ได๎มาเยือนอิตาเลียนริเวียรํา
ขนาดที่นักประพันธ์เอกชาวอังกฤษ ชาร์ล ดิกเกนส์ กลําววํา ชายทะเล
ระหวํางเจนัวกับสเปเชียนั้นเป็นอิตาลีที่สวยที่สุด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
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บําย

นําทํานเทียว ซิงเคว เทเรํ (Cinque Terre) 5 หมูํบ๎านสวยติดทะเลในแคว๎น
ลิกูเรีย ซึ่งทั้งหมดอยูํในเขตจังหวัดสเปเซีย (Province La Spezia) ทั้งยัง
เป็นเมืองที่ได๎รับการยกให๎เป็น UNESCO WORLD HERITAGE เพราะ
ชายหาด ทะเล ภูเขา ในแถบนั้นเป็นพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศอิตาลี
Cinque Terre แปลวํา 5 แผํนดิน หรือ แผํนดินทั้ง 5 ในภาษาอังกฤษ Five
Lands พาทํานเยือนเมืองมอนเตรอสโซ อัล มาเร (Monterosso al Mare)
/ เมืองเวร์นาซซา (Vernazza) / เมืองคอร์นีเลย (Corniglia) / เมืองมานาโร
ลา (Manarola) และ เมืองริโอมัจจอร์เร (Riomaggiore) จนได๎เวลาอัน
สมควร นําคณะเดินทางกลับสูํโรงแรมที่พัก

19.00 น.

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นําทํานเข๎าสูํที่พัก HOTEL SANTA MARGHERITA LIGURE
CONTINENTAL หรือเทียบเทํา
ซานตา มาร์เกริตา - นครฟลอเร้นซ์ - จตุรัสซินญอเรีย - นั่งรถไฟด่วนสู่
นาโปลี
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําคณะเข๎าสูํเมืองเกําของนครฟลอเร๎นซ์ เมืองนี้เป็นศูนย์กลางแหํงศิลปะใน
ยุคเรอเนสซองส์ และเป็นเมืองที่ไมํอนุญาตให๎รถโค๎ชเข๎าไปในเขตเมือง มี
มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรือ Duomo แหํงนครฟลอเร๎นซ์เป็น
ศูนย์กลาง ใกล๎กันเป็นจตุรัสซินญอเรีย เดิมเป็นที่ตั้งรูปปั้นเดวิดของแท๎มา
นานกวํา 3 ศตวรรษ ในปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว๎ในแกลลอเรีย อะเคเดมี ผําน
ชมพิพิธภัณฑ์อุฟฟิซี ที่เก็บงานศิลปะล้ําคําในยุคกลางใกล๎ ชมสะพานอัน
เกําแกํเวคคิโอ สะพานแหํงแรกที่ข๎ามแมํน้ําอาร์โน จากนั้นรถโค๎ชนําทํานชม
วิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา ณ จตุรัสไมเคิลแองเจโล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเดินทางสูํสถานีรถไฟ
และเดินทางสูํตอนใต๎ของประเทศในเขต
คาบสมุทรอิตาลีด๎วยรถไฟดํวน
คณะเดินทางถึงเมืองนาโปลี หรือ เมืองเนเปิ้ล ซึ่งเป็นเมืองใหญํและเป็น
เมืองทําเรือที่สําคัญทางตอนใต๎
อีกทั้งยังเป็นเมืองทําของเรือสําราญ
ทํองเที่ยวในเขตเมดิเตอร์เรเนียนที่สําคัญ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

วันที่สี่
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
16.00 น.
19.15 น.

20.00 น.
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Local
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วันที่ห้า
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.
วันที่หก
07.00 น.
10.00 น.

12.00 น.
15.15 น.

19.00 น.
วันที่เจ็ด
08.00 น.
09.00 น.

นําทํานเข๎าสูํที่พัก STARHOTELS TERMINUS NAPLES หรือเทียบเทํา
นาโปลี - พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี - นั่งเรือสู่เกาะคาปรี (พักบนเกาะคาปรี)
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําคณะเดินทางสูํ เมืองปอมเปอี นําทํานเข๎าชมเขตเมืองเกําที่ได๎รับการ
จัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑ์เมืองปอมเปอี (POMPEI) เมืองที่ถูกทับถมจมอยูใํ ต๎ดิน
กวํา 1,500 ปี เนื่องจากการระเบิดของภูเขาไฟวิชูเวียส ชมสภาพของเมืองที่
ขุดค๎นขึ้นมา

www.starhotels.com
อังคาร
Buffet
(27 ก.ม.)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเดินทางกลับสูํทําเรือเมืองนาโปลี เพื่อลงเรือสูํเกาะคาปรี เกาะเล็กๆ
ที่มีธรรมชาติที่สวยงามเป็นสถานที่ตากอากาศของบุคคลสําคัญๆ มาช๎านาน
ซึ่งรายได๎หลักของเกาะนี้มาจากอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว
นําทํานเที่ยวชมชุมชนคาปรีอันเกําแกํตั้งรกรากมาแตํบรรพบุรุษ
จน
กลายเป็นศูนย์กลางของเกาะ
ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการทํองเที่ยวและตาก
อากาศ ร๎านรวงเปิดให๎บริการนักช๎อปปิ้งได๎เลือกสรร
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
นําทํานเข๎าสูํที่พัก HOTEL LA PALMA CAPRI หรือเทียบเทํา
เกาะคาปรี - ถ้ําบลูกร็อตโต้ - ซอเรนโต้
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําคณะเปลี่ยนลงเรือเล็กไปชมถ้ําบลูกร็อตโต๎ ที่มีความงดงามอยํางมากและ
มีอยูํเพียงไมํกี่แหํงในโลก ถ้ําน้ําลอดที่มีการกระทบของแสงกับน้ําทะเลสี
คราม ทําให๎ภายในบริเวณถ้ําประกายไปด๎วยแสงสีน้ําเงินจึงเป็นที่มาของชื่อ
ดังกลําว (ทั้งนี้การเข๎าชมภายในถ้ําขึ้นอยูํกับสภาพภูมิอากาศในแตํละวัน)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได๎เวลานําคณะลงเรือ Jet นําทํานกลับสูํฝั่งที่เมืองซอเรนโต๎ (Sorrento)
เมืองชายทะเลที่มีตัวเมืองเรียงรายตามแนวของผาหินสูง ทิวทัศน์สวยงาม
เหลํานี้ได๎สร๎างความประทับใจให๎กับนักทํองเที่ยว จนเป็นเมืองตากอากาศที่
มีชื่อเสียง
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
นําทํานเข๎าสูํที่พัก HOTEL CONTINENTAL SORRENTO หรือเทียบเทํา
ซอเรนโต้ - โพสิตาโน่ - อะมัลฟี่ - เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่ - เซอร์ลาโน
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําคณะเดินทางเลาะเลียบชายฝั่งทะเลไทเลเนียน
เข๎าสูํอดีตเขต
สาธารณรัฐอะมัลฟี่ ซึ่งเป็นสาธารณรัฐทางทะเลที่เคยยิ่งใหญํ ไมํแพ๎ เวนิส ปิ

Local
(28 ก.ม.)
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Local
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พุธ
Buffet

Local

Local
www.continentalsorrento.com

พฤหัสบดี
Buffet
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12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.
วันที่แปด
07.00 น.
08.00 น.
12.00 น.
13.00 น.

ซํา และ เจนัว เข๎าสูํเมืองทํา โพสิตาโนํ
นําทํานเปลี่ยนเป็นรถเล็ก เพื่อลงไปชมตัวเมืองเกํา อยํางที่ได๎รับการขนาน
นามวํา บ๎านเรือนในแนวตั้ง เนื่องจากเมืองโพสิตาโนํนี้เป็นเมืองแสนสวยที่
สร๎างบ๎านเรียงรายจากหน๎าผาที่สูงชัน ชมศูนย์กลางของเมือง เดินลงไปชม
(17 ก.ม. / 43 นาที)
โบสถ์และช๎อปปิ้งผ๎าลินินและงานฝีมืออันเป็นของฝากที่ขี้นชื่อของเมืองนี้
จากนั้นนําทํานเดินทางตํอสูํเมืองอะมัลฟี ซึ่งเส๎นทางริมทะเลสวยนี้ได๎รับการ
กลําวขานและยกยํองวําสวยงามที่สุดแหํงหนึ่งของโลก อะมัลฟี่โคสท์ ได๎รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก๎ เมื่อปี ค.ศ.1997 โดย
ชายฝั่งนี้โดํงดังจากฉากในนวนิยายที่นักเขียนอเมริกา จอห์น สไตน์แบ็ค
เส๎นทางจะลดเลี้ยว ไปตามหน๎าผาสูงบ๎าง ต่ําบ๎าง ผํานไรํมะนาว ไรํมะกอก
และไรํส๎ม จนเข๎าสูํเมืองอะมัลฟี่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
นําทํานเที่ยวชมความงามของเมืองอะมัลฟี เข๎าชมโบสถ์ประจําเมือง (The
Cathedral of Amalfi) ที่สร๎างเพื่อระลึกเซนต์แอนด์ดรู การเข๎าชมด๎านในมี
ทั้งหมดสี่สํวนด๎วยกัน คือ The Cloister of Paradise, The Basilica of
The Crucifix, The Crypt, The Cathedral ชื่นชมศิลปะผสมแบบมัวส์
และโรมันเนสก์ด๎านนอก สํวนภายในมีการตกแตํงแบบบาร็อค ชมภาพพระ
แมํมารีและพระบุตรที่สะกดทุกสายตา ชมสุสานใต๎ดินที่สวยงามและแสดง
ถึงความยิ่งใหญํสมเป็นโบสถ์ประจําเมือง อิสระให๎เดินเลํน เพื่อชมบ๎านเมือง
และวิถีชีวิต
จนได๎เวลาอันสมควร นําคณะออกเดินทางสูํ เมืองซาเลอร์โน ในแคว๎นกัมปา (25.3 ก.ม. / 1.02 ชั่วโมง)
เนีย (Campania) ทางตอนใต๎ของประเทศอิตาลี
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
Local
www.grandhotelsalerno.it
นําทํานเข๎าสูํที่พัก GRAND HOTEL SALERNO หรือเทียบเทํา
เซอร์ลาโน - นครรัฐวาติกัน - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - กรุงโรม
ศุกร์
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
Buffet
แล๎วออกเดินทางตํอสูํ กรุงโรม เมืองหลวงที่ยิ่งใหญํของจักรวรรดิ์โรมันมีอายุ
(268 ก.ม.)
เกําแกํกวํา 2,000 ปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําคณะเดินทางสูํ นครวาติกัน ซึ่งเป็นรัฐอิสระ และศูนย์กลางของศาสนา
คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน ซึ่งเป็นที่รวบรวม
ผลงานทางศิลปะที่หาชมได๎ยาก นอกจากนี้ยงั มีห๎องแสดงศิลปะการตกแตํง
ฝาผนังรูปสลักแบบคลาสสิค และงานของนักวาดภาพคนสําคัญๆ ของอิตาลี
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19.00 น.
วันที่เก้า
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.

ในสมัยกลางและสมัยเรอเนสซองส์ อาทิจ็อตโต (Giotto), ฟรา แองเจลิโก
(Fra Angelico), ฟิลิปโป ลิปปี (Filippo Lippi) และโบสถ์ซิสทีน (Sistine
Chapel) ซึ่งเป็นผลงานของไมเคิลแองเจโลที่วาดภาพเขียนสีเฟรสโก๎ที่โดํง
ดังที่สุดของโลกคือ The Last Judgement แล๎วไปชมความอลังการของ
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
ได๎รับการตกแตํงอยํางโอํอําหรูหรา ชมรูปปั้น
แกะสลักเฟียต๎า ผลงานชิ้นเอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบ
โดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญํที่หาชมได๎ยาก ซึ่งปัจจุบันล๎วนแตํเป็น
สิ่งที่สําคัญล้ําคําคูํบ๎านคูํเมืองของอิตาลี
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
Local
www.hotelh10romacitta.com
นําทํานเข๎าสูํที่พัก H10 ROMA CITTA HOTEL หรือเทียบเทํา
เที่ยวกรุงโรม - โคลอสเซียม - จตุรัสนาโวน่า - น้ําพุจตุมหานที - น้ําพุ
เสาร์
เทรวี่ - บันไดสเปน
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
Buffet
นําทําน เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม สิ่งกํอสร๎างที่ได๎รับการยกยํองให๎เป็น
1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งเป็นสนามกีฬายักษ์ที่จุคนได๎กวํา 50,000
คน แล๎วพาทํานไปบันทึกภาพกับประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แหํงชัย
ชนะของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 ผํานชมอนุสาวรีย์พระเจ๎าวิคเตอร์
เอ็มมานูเอ็ล หรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน
ชมรํองรอยของศูนย์กลางแหํงจักรวรรดิ์โรมันที่โรมันฟอรั่ม
อีกหนึ่ง
สถาปัตยกรรมที่มีอายุพอๆ กันแตํยังคงสภาพดีมาจนปัจจุบันคือ วิหาร
แพนธีออน อายุ 2,000 กวําปี ยังเป็นอาคารในยุคโรมันที่มีสภาพสมบูรณ์
ที่สุดแหํงหนึ่งที่ยังหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน
จากนั้นเยือน จตุรัสนาโวนา (Piazza Navona) จตุรัสที่งดงามที่สุดแหํงหนึ่ง
ในกรุงโรม เดิมเคยเป็นสนามกีฬาที่ไว๎ใช๎แขํงม๎า กลางจตุรัสเป็นที่ตั้งของเสา
โอเบลิสก์จากอียิป์ ตั้งอยูํหน๎าโบสถ์เซนต์แอกเนสอินอะโกนี และน้ําพุจตุ
มหานที (Fountain of the Four Rivers) ซึ่งแตํละมุมจะมีรูปปั้นเป็น
ตัวแทนแมํน้ําสําคัญ 4 สาย จาก 4 ทวีป ได๎แกํ แมํน้ําคงคา แมํน้ําดานูบ
แมํน้ําไนล์ และแมํน้ํา พลาต๎า ซึ่งจานโลเรนโซ แบร์นินี ศิลปินฝีมือเยี่ยมของ
อิตาลีเป็นผู๎ออกแบบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Thai
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13.00 น.

นําคณะไป ชมน้ําพุเทรวี่ ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลาส ซัลวี ที่มาของ
เพลง “ทรีคอยน์ออฟเดอะฟาวด์เทํน” ที่โดํงดังในอดีต ซึ่งนักทํองเที่ยวมี
ความเชื่อวําหากโยนเหรียญอธิฐานไว๎จะได๎กลับมากรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง เข๎าสูํ
จตุรัสบันไดสเปน แหลํงพบปะของหนุํมสาวชาวอิตาเลียนยามวําง จน
กลายเป็นแหลํงช๎อปปิ้งชื่อดังเรียงรายไปด๎วยสินค๎าแบรนด์เนมของอิตาลี
19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
Chinese
www.hotelh10romacitta.com
นําทํานเข๎าสูํที่พัก H10 ROMA CITTA HOTEL หรือเทียบเทํา
วันที่สิบ
เดินทางสู่สนามบิน
อาทิตย์
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
Buffet
10.00 น.
ออกเดินทางสูํ สนามบินลีโอนาร์โด ดาวินชี เพื่อเดินทางกลับสูํกรุงเทพฯ มี
เวลาให๎ทํานได๎ทํา TAX REFUND คืนภาษีกํอนการเช็คอิน
13.50 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 945
วันที่สิบเอ็ด เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
จันทร์
06.05 น.
สายการบินไทยนําทํานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ โปรแกรมดังกลําวข๎างต๎น เป็นการนําเสนอโปรแกรมทํองเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแตํละวันเดินทางจะไมํเหมือนกัน โปรแกรมทํองเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ๎วน จะสํงให๎ทําน 7 วันกํอนการเดินทางเทํานั้น
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
Tour Fare Child 4-11 Child 4-6
DB L
SGL
NO TKT
งดแถมกระเป๋า
Adults
With Bed No Bed
SGL
SUPP
ADL / CHD
7-17 ก.ค. 60
14-24 ก.ค. 60
21-31 ก.ค. 60
28ก.ค.-7ส.ค. 60
4-14 ส.ค. 60
-29,000.11-21 ส.ค. 60
108,000.98,000.87,000.- 17,000.- 14,000.-21,500.18-28 ส.ค. 60
25ส.ค.-4ก.ย. 60
1-11 ก.ย. 60
8-18 ก.ย. 60
15-25 ก.ย. 60
อัตรานี้รวม :
 คําตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ รวมคําภาษี และสํวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560
 คํารถโค๎ชมาตรฐานยุโรป ทํองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 คําเข๎าชมพิพิธภัณฑ์ปอมเปอี, คําเรือทํองเที่ยวเกาะคาปรี, คําเรือทํองเที่ยวถ้ําบลูกร็อตโต๎, คําเข๎าสนาม
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กีฬาโคลอสเซียม, คําเข๎าพิพิธภัณฑ์วาติกัน
 คําโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทําในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห๎องแบบ Twin / Double
**กรุณาดูรายละเอียดแนบท๎ายในหัวข๎อ “โรงแรมและห๎องพัก (Hotel Accommodation)”
 คําอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให๎ทํานได๎เลิศรสกับอาหารท๎องถิ่นในแตํละประเทศ
 คําทิปพนักงานขับรถทํองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรตํอทําน / วัน
 คําธรรมเนียมวีซําสาธารณรัฐอิตาลี (เชงเก๎น)
 คําประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS
TRIPPER PLAN คุ๎มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สําหรับผู๎เอาประกันภัยอายุมากกวํา 16 ปี
น๎อยกวํา 75 ปี ไมํเกิน 3,000,000 บาท และคํารักษาพยาบาลในตํางประเทศไมํเกิน 2,000,000 บาท
ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไมํได๎เกิดจากโรคประจําตัว
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ๎มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลําช๎าของ
สัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท๎าย
ใบจองทัวร์
 คํายกกระเป๋าใบใหญํทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 30 กิโลกรัม สํวนกระเป๋าใบเล็กอยูํในความดูแลของทําน
เองไมํเกิน 7 กิโลกรัม
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7%
อัตรานี้ไม่รวม
 คําภาษีหัก ณ ที่จําย 3%
 คําทิปหัวหน๎าทัวร์ และไกด์ท๎องถิ่น
 คําทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 คําใช๎จํายสํวนตัวอาทิ คําโทรศัพท์, คําซักรีด, คําเครื่องดื่มในห๎องพัก และคําอาหารที่สั่งมาในห๎องพัก
คําอาหารและเครื่องดืม่ ที่สั่งพิเศษในร๎านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให๎ ยกเว๎นจะตกลงกันเป็น
กรณีพิเศษ เชํน หากทํานทานได๎เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยํางเดียว ทํานต๎องมีคําใช๎จํายเพิ่ม
เพื่อประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ ะบุในรายการทั้งหมด
หลังจากท่านทําการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าว
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
* กรุณาจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําลํวงหน๎า 30,000 บาทตํอผู๎เดินทางหนึ่งทําน ภายใน 2 วันทําการนับจากวัน
จองทัวร์ เงินมัดจําดังกลําวจะเป็นการยืนยันการจองของทําน พร๎อมสํงสําเนาหน๎าหนังสือเดินทาง(ที่ไมํหมดอายุ
ภายใน6เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลํมใหมํสามารถเดินทางได๎เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได๎ที่
Fax 0 2748 6246-7
* คําทัวร์สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 31 วันทําการ (ในชํวงปกติ) หรือชําระกํอนการเดินทางไมํ
น๎อยกวํา 45 วันทําการ (ในช่วงเทศกาล HIGH SEASON เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน,
พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร)
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หากทํานไมํชําระเงินสํวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยไมํมีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมํรับจองทัวร์สําหรับลูกค๎าดังตํอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวํางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู๎สูงอายุที่มีความจําเป็นต๎องใช๎วีลแชร์, ไม๎เท๎า หรือเครื่องมือตํางๆ ในการพยุงตัว
3. ผู๎เดินทางที่บํงบอกการเป็นบุคคลไร๎ความสามารถ
4. ทํานที่มีความประสงค์จะรํวมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหวํางทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มคี วามประพฤติไมํเหมาะสมระหวํางทัวร์ อาทิ ผู๎ที่ดื่มสุราบนรถ, ไมํรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจา
หยาบคาย สร๎างความรําคาญให๎แกํผู๎รํวมคณะ, ผู๎ที่ไมํยอมรับเงื่อนไขระหวํางทัวร์ ที่มีระบุอยูํชัดเจนใน
โปรแกรมทัวร์, ผู๎ที่กํอหวอด ประท๎วง ยุยงให๎ผู๎รํวมเดินทางบังคับให๎หัวหน๎าทัวร์ต๎องทําการนอกเหนือ
โปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู๎รํวมคณะทํานอื่นหรือโปรแกรมทํองเที่ยวได๎
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกกํอนออกเดินทาง 60 วันทําการ
หักมัดจํา 20,000บาท/ทําน
 ยกเลิกกํอนออกเดินทาง 59-45 วันทําการ
หักมัดจํา 30,000บาท/ทําน
 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 44-30 วันทําการ
หัก 50% ของคําทัวร์
 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 29-15 วันทําการ กํอนการเดินทาง
หัก 90% ของคําทัวร์
 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 14-1 วันทําการ กํอนการเดินทาง
หัก 100% ของคําทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW
 หากทํานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตํทํานสามารถหาผู๎เดินทางมาแทนได๎ โดยสามารถ
ยื่นขอวีซําได๎ทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคําใช๎จํายเพิ่มคือคําวีซํา และคําเปลี่ยนชื่อตั๋วเทํานั้น
และต๎องไมํอยูํในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากทํานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทํานไมํได๎รับการพิจารณาอนุมัติวี
ซํา ไมํวําด๎วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิก
พร๎อมกันทั้งหมด ให๎ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลําวข๎างต๎น ในกรณีที่ทํานไมํแนํใจ
วําจะได๎รับการพิจารณาอนุมัติวีซําจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําให๎ทํานยื่นขอวีซําแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู๎
ผลเร็วกวําการยื่นขอวีซําแบบกรุ๏ป
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผู๎เดินทาง ต่าํ กวํา 20 ทําน โดยที่จะแจ๎งให๎ผู๎
เดินทางทราบลํวงหน๎ากํอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการทํองเที่ยว รวมทั้งไมํสามารถ
รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยดังนี้ การลําช๎าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ,
การกํอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของทํานจะได๎รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุ
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ความรับผิดชอบไว๎ในกรมธรรม์เทํานั้น ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทํานไว๎ให๎
ได๎มากทีส่ ุด และทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น หากทํานถูกปฏิเสธการเข๎าเมือง อันเนื่องจาก
การกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข๎าเมือง ฯลฯ และจะไมํคนื เงินคําทัวร์ที่ทํานชําระ
มาแล๎ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากทํานประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได๎ลํวงหน๎ากํอนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไมํเสีย
คําใช๎จําย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็นหมูํคณะ ผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป-กลับพร๎อมกัน หากต๎องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทําน
จะต๎องชําระคําใช๎จํายสํวนตํางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๏ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู๎
กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมํสามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ๎าทางบริษัทฯ ได๎
ดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว ผู๎เดินทางต๎องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทํานั้น และหากทําน
ไมํแนํใจในวันเดินทางดังกลําว กรุณาตรวจสอบกับเจ๎าหน๎าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทํา
REFUND ได๎หรือไมํกํอนที่ทํานจะชําระเงินคําทัวร์สํวนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเป็นหมูํคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๏ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได๎ 50%,
ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, สํวนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮันซํา, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์
ขึ้นอยูํกับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสํวนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิ
ของสายการบินเทํานั้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคําธรรมเนียม ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็นคําทัวร์สํวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้องพักแบบ Twin คือห๎องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห๎อง / สําหรับพัก 2 ทําน
 ห้องพักแบบ Double คือห๎องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทําน
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห๎องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3
เตียง / สําหรับผู๎พัก 3 ทําน (ทั้งนี้ขนึ้ อยูํกับการวางผังมาตราฐานในแตํละโรงแรมที่แตกตํางกันในแตํละ
ประเทศ)
 ห้องพักแบบ Single คือห๎องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห๎อง / สําหรับพัก 1 ทําน
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห๎องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง /
สําหรับพัก 1 ทําน
 ห๎องพักในโรงแรมเป็นแบบห๎องพักคูํ (Twin / Double) ในกรณีที่ทํานมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ทําน / 3
เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูํกับข๎อจํากัดของห๎องพัก และการวางรูปแบบของห๎องพักของแตํละโรงแรม ซึ่ง
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มักมีความแตกตํางกัน ซึ่งอาจจะทําให๎ทํานไมํได๎ห๎องติดกันตามที่ต๎องการ
 โรงแรมหลายแหํงในยุโรปจะไมํมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูํในแถบที่มอี ุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มี
จะให๎บริการในชํวงฤดูร๎อนเทํานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทําตัว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห๎องที่เป็นห๎องเดี่ยวอาจเป็นห๎องที่มีขนาดกะทัดรัด
และไมํมีอํางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูํกับการออกแบบของแตํละโรงแรมนั้น ๆ และห๎องแตํละห๎องอาจมีลักษณะ
แตกตํางกันด๎วย หากทํานต๎องการความสะดวกสบายและห๎องใหญํกวํา ทํานสามารถจํายเพิ่มเป็นห๎องแบบ
DOUBLE SINGLE USE เป็นคําใช๎จํายเพิ่มเติมได๎
สถานทีเ่ ข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกลําวตรงกับวันที่สถานที่เข๎าชม
นั้น ๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได๎แจ๎งลํวงหน๎า หรือ การเปิดรับจองผํานทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข๎า
ชมไมํสามารถจองผํานระบบดังกลําวได๎ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว๎ในเอกสารของ
สถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให๎ทํานได๎เข๎าชมสถานที่ดังกลําวได๎ แตํหากมีการลําช๎า หรือเหตุหนึ่ง
เหตุใดในระหวํางการเดินทาง เป็นผลทําให๎ทํานไมํสามารถเข๎าชมสถานที่ดังกลําวได๎ ทางบริษัทฯจะไมํมีการ
คืนเงินใดให๎แกํทําน เนื่องจากได๎ชําระ Reservation Fee ไปแล๎ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข๎าชม
จากเจ๎าหน๎าที่ในชํวงวันเดินทางของทํานกํอนชําระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คําทัวร์ได๎รวมคําขนสัมภาระสําหรับเข๎าและออกจากโรงแรม ทํานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทํานมีกระเป๋า
เพิ่มเติม ทํานจะถูกเรียกเก็บโดยผู๎ให๎บริการในแตํละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลําวไมํสามารถให๎บริการใน
การยกกระเป๋าขึ้นลงได๎ ทํานสามารถเรียกร๎องเงินคืนได๎ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎บรรทุกใต๎ท๎องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับ
ผู๎โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคําระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการ
บินที่ทํานไมํอาจปฏิเสธได๎
 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎นําขึน้ เครื่องได๎ ต๎องมีน้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว๎าง+ยาว+สูง ไมํเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x
46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต๎องมีบินด๎วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให๎ต่ํา
กวํามาตรฐานได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดของแตํละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํรับภาระความ
รับผิดชอบคําใช๎จํายในน้ําหนักสํวนที่เกิน
 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล๎อเลื่อนและมีขนาดใหญํเกิน
ไมํเหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการ
เดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตํอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ
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ผู๎โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู๎ให๎บริการจะเป็นผู๎รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบตํอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญํในวงเงินสูงสุดไมํเกิน 10,000 บาท
/ ทําน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตําง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค๎ช, โรงแรม และสถานทีต่ ําง ๆ จะมี
ข๎อกําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู๎สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคน
สํวนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
หากทํานเดินทางเป็นครอบครัวใหญํ หรือเดินทางพร๎อมสมาชิกในครอบครัว ที่ตอ๎ งได๎รับการดูแลเป็นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู๎สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมํสะดวกในการเดินทํองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวํา 4 - 5
ชั่วโมงติดตํอกัน ทํานและครอบครัวต๎องให๎การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทํานเอง เนื่องจากการเดินทาง
เป็นหมูํคณะ หัวหน๎าทัวร์มีความจําเป็นต๎องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ผู้เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง
จะต้องชําระค่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานทูตปล่อยเล่มคืนมาแล้วเท่านัน้ )
คําแนะนํา: การขอวีซ่าสถานฑูตอิตาลี เจ้าหน้าที่ทัวร์ไม่สามารถเดินทางไปรับบัตรคิวให้ก่อนล่วงหน้าได้
เนื่องจากเจ้าหน้าที่VFS จะเป็นผู้กดบัตรคิวให้กับผู้เดินทางเอง
ฉะนั้นผู้เดินทางควรไปถึงสถานฑูตก่อนเวลานัด ประมาณ 30 นาที
และใช้เวลาในการยื่นเอกสาร รอสัมภาษณ์ ถ่ายรูปทําวีซ่า ประมาณ 1 วัน
หากผู้เดินทางท่านใดมาจากต่างจังหวัด แนะนําให้วางแผนกลับในช่วงค่ํา หรือเช้าวันรุ่งขึน้ แทน
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศอิตาลี ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วันทําการ
(การขอวีซําประเทศอิตาลีผู๎เดินทางทุกทํานต๎องมา สแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคําร๎องขอวีซําประเทศอิตาลี)
อาคารสีลมคอมเพล็ก ชั้น 15 ถนนสีลม (ใกล๎สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง)
 พาสปอร์ตที่ยังไมํหมดอายุ และมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือนกํอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลํมเกําไมํวําจะเคยมีวีซําใน
กลุํมประเทศเชงเก๎นหรือประเทศอื่น ควรนําไปแสดงด๎วยเพื่อเป็นการงํายตํอการอนุมัติวีซํา
 รูปถํายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบพื้นหลังเป็นสีขาว (ไมํใชํรูปขาวดําและห๎ามสแกน) ควรมีอายุไมํเกิน 6 เดือนและ
เหมือนกันทั้ง 2 รูป
 สําเนาทะเบียนบ๎าน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข๎าราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สําเนาทะเบียนสมรส ,
หยํา
 สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมํถึง 20 ปีบริบูรณ์ และกรณีที่ผู๎เดินทางอายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์ แตํยังคงสถานะเป็น
นักเรียน/นักศึกษา และมีบดิ าหรือมารดาเป็นผูอ๎ อกคําใช๎จาํ ยให๎
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดที่ทํานทํางานอยูํต๎องเป็นภาษาอังกฤษเทํานั้นโดยระบุตําแหนํง, อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชํวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทํองเที่ยว หลังจากนั้นจะ
กลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา (หนังสือรับรองการทํางานทีย่ ื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกิน 30 วัน
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ก่อนการไปยื่นวีซ่าในแต่ละประเทศ)
กรณีที่เป็นเจ๎าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค๎า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว๎ไมํเกิน 1 เดือน
พร๎อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี
หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) มีอายุไม่เกิน 15 วันจากวันยืน่ คําร้องวีซ่า พร้อม
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากทีแ่ สดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 7 วัน โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิน้ ทั้งนีค้ วรเลือกเลํมที่มีการ
เข๎าออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมํต่ํากวํา 6 หลัก เพื่อให๎เห็นวํามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ
คําใช๎จํายได๎อยํางไมํเดือดร๎อนเมื่อกลับสูํภูมิลาํ เนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช๎บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่น
ขอวีซํา ต๎องออกหนังสือรับรองคําใช๎จํายในครอบครัวด๎วย ***สถานทูตไมํรับบัญชีกระแสรายวัน***
(หมายเหตุ ในบางกรณีอาจจะต๎องเตรียม หลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย๎อนหลัง 6 เดือน เป็นเอกสารเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณาขอวีซํา โปรดสอบถามเจ้าหน้าทีเ่ พิ่มเติม)
กรณีที่บริษัทของทําน เป็นผู๎รับผิดชอบคําใช๎จํายในการเดินทางให๎กับผู๎เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข๎อ 1–6
แล๎ว ทางบริษัทจะต๎องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตํอคําใช๎จําย และการกลับมาทํางานของทําน
โดยระบุชื่อผู๎เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด๎วย
กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต๎องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษเทํานั้น พร๎อมสําเนา
บัตรนักเรียน/นักศึกษา
กรณีที่เด็กอายุต่ํากวํา 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทํานใดทํานหนึ่ง จะต๎องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา,
มารดา จะต๎องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตให๎บุตรเดินทางไปกับอีกทํานหนึ่งได๎ ณ ที่วําการอําเภอหรือเขต
โดยมีนายอําเภอ หรือผู๎อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยํางถูกต๎อง
การบิดเบือนข๎อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให๎เดินทางเข๎าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม๎วําทํานจะถูก
ปฏิเสธวีซํา สถานทูตไมํคืนคําธรรมเนียมที่ได๎ชําระไปแล๎ว และหากต๎องการขอยื่นคําร๎องใหมํ ก็ต๎องชําระคําธรรมเนียม
ใหมํทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการสุํมเรียกสัมภาษณ์บางทําน ทางบริษัทฯ ขอความรํวมมือในการเชิญทํานไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแตํงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสํงเจ๎าหน๎าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครํขอรบกวนทํานจัดสํงเอกสารดังกลําวเชํนกัน
กรณีที่ทํานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได๎วีซําแล๎ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ๎งสถานทูต ยกเลิกวีซําของ
ทําน เนื่องจากการขอวีซําในแตํละประเทศ จะถูกบันทึกไว๎เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
ทางสถานทูตไมํมีนโยบายในการคืนคําธรรมเนียมวีซําให๎กับผู๎ร๎องขอ
หากทํานไมํผํานการพิจารณาวีซําไมํวําจะเป็น
เหตุผลใดก็ตาม ทํานไมํสามารถเรียกร๎องคืนคําวีซําได๎
หลังจากการจองทัวร์และชําระเงินมัดจําแล๎ว ทางบริษัท ฯ ถือวําทํานได๎ยอมรับในข๎อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทได๎ระบุไว๎ข๎างต๎นทุกประการ

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com

VS010617

www.etravelway.com/+
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