Northern Romantic อิตาลี 11 วัน 8 คืน

“เปิดมุมมองการเดินทางไปยังดินแดนที่มีสภาพแวดล๎อมที่บริสุทธิ์ ผนวกกับเมืองชนบทที่เงียบสงบ มีบรรยากาศที่ยอดเยี่ยม รวมไป
ถึงอากาศที่บริสุทธิ์ ขนาบข๎างด๎วยธรรมชาติที่แสนงดงาม ผสมผสานกับวัฒนธรรมอันเกําแกํของชาวโรมัน เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์
ของการทํองเที่ยวในดินแดนแหํงนี้ เพราะที่นี่คือ อิตาลีตอนเหนือ”
กําหนดการเดินทาง วันที่ 10-20 ส.ค. // 21ก.ย.-1ต.ค. // 5-15 / 12-22 ต.ค. 60

ราคา 89,000.-

สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันที่2

แวะเปลีย่ นเครื่องดูไบ - เมืองเวนิส, อิตาลี - เมืองปาโดวา - จัตุรัสปราโต เดลลา วัลเล่ - เมืองเมสเตร

วันที่3

เมสเตร - เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - มหาวิหารเซนต์มาร์ก - เมืองมาราเนลโล

วันที่4

มาราเนลโล - พิพิธภัณฑ์รถเฟอร์รารี่ - เมืองลา สเปเซีย

วันที่5

ลา สเปเซีย - ชิงเคว่ เทอเร

วันที่6

ลา สเปเซีย - ปอร์โตฟิโน - เจนัว - เมืองเวโรนา

วันที่7

เวโรนา - จูเลียตเฮ้าส์ - เมืองโบลซาโน่ - ออร์ติเซ่ - อัลเป ดิ ซุย

วันที่8

ทะเลสาบลาโก ดิ มิซูลิน่า - เมืองคอร์ตินา่ ดิ แอมเปซโซ - เมืองอัลเป ดิ ซุยซี

วันที่9

นั่งกระเช้า ชมวิวบนเนินเขา อัลเป ดิ ซุยซี - ทะเลสาบการ์ดา - เมืองแบร์กาโม

วันที่10

ปราสาทสฟอร์ซ่า - จัตุรัสสกาล่า และรูปแกะสลัก ลีโอนาโด ดาวินชี - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ช้อปปิ้ง แกล
เลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - สนามบินมัลเพนซ่า

วันที่11

แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ
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วันที่หนึ่ง |

กรุงเทพมหานคร - ดูไบ - เวนิส
นัดพบพร๎อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารระหวํางประเทศ เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์
เจ๎าหน๎าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
หมายเหตุ ทางบริษัทได๎เตรียมการเดิ นทางของคณะทัวร์กํอน 30 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เชํารถโค๎ช, จองที่พัก,
ร๎านอาหาร สถานที่เข๎าชมตําง ๆ ไว๎ลํวงหน๎าให๎กับกรุ๏ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การ
ลําช๎าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไมํทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูก
ปฏิเสธการเข๎าเมือง ทําให๎การเดินทางลําช๎า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไมํสามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรม
ได๎ หัวหน๎าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไมํสามารถคืนเงินคําใช๎จํายตําง ๆ ที่ชําระแล๎ว เพราะทางบริษัท
ฯ ได๎ชําระคําใช๎จํายตําง ๆ ลํวงหน๎าแล๎ว และหากมีคําใช๎จํายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน๎าทัวร์
จะแจ๎งให๎ทํานทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได๎

Prato della Valle, Padova, Italy
วันที่สอง |

ดูไบ - ปาดัว
ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ด๎วยสายการบินระดับโลกอยําง “เอมิเรตส์ แอร์ไลน์” โดยไฟลท์ EK371 เวลา
02.00 – 05.50 น. (ณ เวลาท๎องถิ่นปลายทาง) แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ เพื่อเดินทางไปยัง สนามบินเมืองเว
นิส ประเทศอิตาลี โดยไฟลท์ EK 135 เวลา 09.40 - 13.20 (ณ เวลาท๎องถิ่นปลายทาง) เดินทางถึงเมืองเวนิส
ประเทศอิตาลี เวลา 13.20 น. เมื่อผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมือง และได๎สัมภาระเรียบร๎อย จากนั้นคณะเดินทาง
ด๎วยรถโค๎ชปรับอากาศ
นําทํานเยี่ยมชมเมืองปาโดวา" (Padova) หรือ "ปาดัว" (Padua) เมืองทํองเที่ยวทีน่ ํามาเยือนของแคว๎นเวเนโต ซึ่ง
เป็น 1 ใน 20 แคว๎นที่ตั้งอยูํทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี และยังเป็นแคว๎นหนึ่งที่มีนักทํองเที่ยวมามากที่สุด
แหํงหนึ่งอีกด๎วย เริ่มที่มหาวิหารเซนต์แอนโทนีแหํงปาดัว และจัตุรสั ปราโต เดลลา วัลเลํ (Prato della Valle) ถือ
เป็นเอกลักษณ์ของเมืองปาโดวา เก็บภาพเป็นที่ระลึก เมื่อได๎เวลาอันสมควรเดินทางกลับสูํ เมืองเมสเตร (Mestre)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เข๎าพักโรงแรม Smart Hotel Holiday หรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน
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วันที่สาม |

เมสเตร - เกาะเวนิส - มาราเนลโล
รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรม
นําทํานลงเรือ เพื่อเดินทางสูํ เกาะเวนิส หรือเวเนเซีย เมืองที่ใช๎การสัญจรโดยเรือเป็นหลัก มีสมญานามวําเป็น
"ราชินีแหํงทะเลเอเดรียติก" ประกอบไปด๎วยเกาะน๎อยใหญํกวํา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวํา 400 แหํง
ศูนย์กลางอยูํที่ “จัตุรัสซานมาร์โค” รายล๎อมรอบจัตุรัสเป็นอาคารสถาปัตยกรรมเวเนเชียน “พระราชวังเกํา”
(PALAZZO DUCALE) เคยเป็นที่ประทับของเจ๎าผู๎ครองนครเวนิสในอดีต “มหาวิหารเซนต์มาร์ก” งดงามอลังการ
ด๎วยสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ “แกรนด์คาแนล” เป็นคลองที่กว๎างที่สุดของเกาะและงานกํอสร๎างที่แสดงให๎
เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด๎านสถาปัตยกรรมที่สะพานเรียลอัลโต๎ อิสระให๎ทํานได๎เดินเที่ยวชมถํายรูป หรือช๎อปปิ้ง
สินค๎าของเมือง งานฝีมือตั้งแตํครั้งบรรพบุรุษที่มีชื่อเสียง อาทิ เครื่องแก๎วมูราโนํ เป็นต๎น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะนั่งเรือกลับสูํฝั่งแผํนดินใหญํที่ ทําเรือทรอนเคตโต๎ รถโค๎ชรอรับคณะ และเดินทางกลับสูํเมืองมาราเนลโล
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เข๎าพักโรงแรม Hotel Maranello หรือเทียบเทํา

Ferrari Museum, Maranello
วันที่สี่ |

หมายเหตุ:

มาราเนลโล - ลา สเปเซีย
รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรม
นําทํานเดินทางสูํ เมือง มาราเนลโลํ เมื่อเดินทางเข๎าเขตเมืองมาราเนลโล สิ่งแรกที่ทํานจะได๎เห็นคือรถเฟอร์รารี่ ทัง้
รุํนเกําและรุํนใหมํ ประชาชนชาวเมืองใสํเสื้อผ๎าที่สะท๎อนถึงความเป็นผู๎นําการผลิตรถยนต์เฟอร์รารี่ รวมถึงร๎านตําง
ๆ ภัตตาคารร๎านค๎าของที่ระลึก โรงแรม บ๎านเรือนของคนอิตาเลียนในแถบนี้ จะมีตราสัญลักษณ์หรือธงของเฟอร์
รารี่ติดไว๎ทั้งหมด
นําทํานเข๎าชม พิพิธภัณฑ์รถเฟอร์รารี่ (Ferrari Museum) เปิดดําเนินการเมื่อปี ค.ศ.1990 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่
รวบรวมประวัติศาสตร์ของคํายเฟอร์รารี่ทั้งหมด
ทํานใดมีความประสงค์ทดลองขับรถเฟอร์รารี่ (ไมํรวมอยูํในทัวร์) กรุณาพกใบขับขี่รถยนต์ติดตัวไปด๎วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทํานเดินทางตํอสูํ เมือง ลา สเปเซีย (LA SPEZIA) เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี อยูํ
ระหวํางเมืองเจนัว และปิซํา บนทะเลลิกูเรีย และเป็นหนึง่ ในอําวที่มีความสําคัญทางด๎านการค๎า และการทหาร
เดินทางถึง เมือง ลา สเปเซีย พักผํอนตามอัธยาศัย

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

VS110717

www.etravelway.com/+

Page 3 of 14

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เข๎าพักโรงแรม Hotel NH La Spezia หรือเทียบเทํา

Genoa, Italy
วันที่ห้า |

วันที่หก |

ลา สเปเซีย - ชิงเคว่ เทอเร
รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรม
นําทํานเที่ยวเมืองติดทะเลในเขต Liguria มี 5 หมูํบ๎านอยูํติดกัน รู๎จักกันในนาม ชิงเควํ เทอเร (Cinque Terre)
แปลวํา “ห๎าดินแดน” ประกอบด๎วยหมูํบ๎าน 5 แหํง ได๎แกํเมือง มอนเตรอสโซ อัล มาเร (Monterosso al Mare)
/ เมืองเวร์นาซซา (Vernazza) / เมืองคอร์นเี ลย (Corniglia) / เมืองมานาโรลา (Manarola) และ
เมืองริโอมัจจอร์เร (Riomaggiore) เป็นหมูบํ ๎านเล็ก ๆ ที่ตั้งอยูํบนชายฝั่งริเวียรํา ทั้งหมดอยูํใน ลา สเปเซีย
(La Spezia) ทั้งยังเป็นเมืองที่ได๎รับการยกให๎เป็นมรดกโลกอีกด๎วย โดยเฉพาะหมูํบ๎านริโอมัจจอร์เร เป็นหมูํบ๎าน
เล็ก ๆ ที่มีเสนํห์และมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๏กตา บ๎านเรือนที่ตั้งลดหลั่นกันบนหน๎าผาที่ปกคลุมด๎วยต๎นไม๎เขียว
ขจีตัดกับน้ําทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ ทําให๎เป็นเมืองทํองเที่ยวยอดฮิต สําหรับนักทํองเที่ยวจากทุกมุม
โลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานเที่ยวชมวัฒนธรรมและความงดงามของหมูํบ๎าน ชิงเคว เทเร ตํอจนครบ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เข๎าพักโรงแรม Hotel NH La Spezia หรือเทียบเทํา

Cinque terre, Hungary
ลา สเปเซีย - ปอร์โตฟิโน - เจนัว - เวโรนา
รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรม
นําทํานออกเดินทางสูํ เมืองปอร์โตฟิโน (Portofino) ซึ่งเป็นเมืองทําแหํงชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียง
ระดับโลก อยูํในเขตจังหวัดเจนัว ล๎อมรอบด๎วยทําเรือเล็ก ๆ จนได๎รับการขนานนามวํา “สวรรค์แหํงเมืองทํา” ที่นี่
เป็นเมืองเล็ก ๆ ประกอบด๎วยบ๎านเรือนหลากสีสัน ตั้งเบียดเสียดกันไปตามเชิงเขาโอบล๎อมอําวที่มีทําเรือยอร์ช
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จอดเต็มไปหมด อิสระถํายภาพ จนได๎เวลาอันสมควร นําคณะเดินทางสูํเมืองเจนัว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานเที่ยวชมเมืองเจนัว (Genoa) ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญํที่สุดของอิตาลี บ๎านเกิดของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส
นักเดินเรือผู๎บุกเบิกและเป็นชาวยุโรปคนแรกที่ค๎นพบทวีปอเมริกา เมืองสุดคลาสสิคที่เต็มไปด๎วยตึกรามบ๎านชํอง
ตกแตํงด๎วยสีรูปแบบพาสเทล ถนนบางสายบํงบอกถึงอารยธรรมเกําแกํของยุคโรมัน เริ่มต๎นการเดินเที่ยวชมเมือง
จาก "พิพิธภัณฑ์ทางทะเลแหํงแรกของเมดิเตอร์เรเนียน ตลาดแลกเปลี่ยนสินค๎าแหํงแรกของอิตาลี พระราชวังลอล
ลี่ (Palazzi dei Rolli) ได๎รับการยกยํองให๎เป็นมรดกโลกปี ค.ศ.2006 รวมไปถึงถนนสายใหมํ โดยมีกลุํมอาคาร
พิพิธภัณฑ์หลายแหํงดัดแปลงมาจากพระราชวังเกํา เมื่อได๎เวลาอันสมควร เดินทางสูํ เมืองเวโรนํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เข๎าพักโรงแรม Hotel Accademia หรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด |

Verona, Italy
เวโรนา - จูเลียตเฮ้าส์ - โบลซาโน่ – ออร์ติเซ่ - อัลเป ดิ ซุยซี
รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรม
นําทํานออกเดินทางสูํ เมืองเวโรนํา เมืองต๎นกําเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจูเลียต ที่เลําขานกันมากวํา 700
ปีโดยทํานเชคสเปียร์ นําชมบ๎านเลขที่ 23 ของ “จูเลียต คาปูเลต์” กับภาพของระเบียงแหํงเรื่องราวโรแมนติก ที่
จูเลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค่ําคืน ผํานชมเวโรนาอารีนํา โรงละครกลางแจ๎งที่ใหญํอนั ดับสามของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูํเมืองโบลซาโนํ เมืองในหุบเขา ซึ่งเป็นแหลํงปลูกผลไม๎ที่ใหญํที่สดุ ของยุโรป
จากนั้นเดินทางเข๎าสูํเมือง ออร์ติเซํ (Ortisei) เมืองแหํงศูนย์กลางของการทํองเที่ยวในแถบอุทยานแหํงชาติโดโล
ไมท์ เป็นเมืองที่ล๎อมรอบไปด๎วยภูเขา อิสระให๎ทุกทํานเพลิดเพลินกับอากาศอันบริสุทธิ์และวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
ตระการตา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เข๎าพักโรงแรม Parkhotel Florian หรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน
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Lake, Misurina
วันที่แปด |

วันที่เก้า |

ออร์ติเซ่ - คอร์ติน่า - อัลเป ดิ ซุยซี
รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรม
ออกเดินทางไปยังทะเลสาบลาโก ดิ มิซูลินาํ (Lake Misurina) ทะเลสาบทีหลบซํอนตัวอยูํในหุบเขา ถือเป็นเขตที่
สําคัญอีกเขตหนึ่งของ “โดโลไมท์” ที่งดงามเหมาะแกํการเก็บภาพและเยี่ยมชม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานเดินทางสูํ เมืองคอร์ตินํา ดิ แอมเปซโซ (Cortina D’ Ampezzo) หัวใจของเขตโดโลไมท์ แหํงแอลป์อิตาลี
เมืองที่ตั้งอยูํเชิงเขาโดโลไมท์ บนเส๎นทางงดงามด๎วยภูมิประเทศ ป่าสน ทะเลสาบแสนสวย หุบเขากว๎าง กระทํอม
ไม๎ชาเลย์ ภูเขาหิมะ ยอดเขาหินปูน ยอดเขาที่ไร๎หิมะ แตํรปู ทรงแปลกตา เก็บภาพอยํางจุใจ
และเมื่อได๎เวลาอันสมควรนําคณะกลับสูํ เมืองอัลเป ดิ ซุยซี (Alpe Di Siusi)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เข๎าพักโรงแรม Parkhotel Florian หรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน

Dolomite, Italy
อัลเป ดิ ซุยซี - ทะเลสาบการ์ดา - เซอร์มิโอเน่ - แบร์กาโม
รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรม
นําทํานนั่งกระเช๎า ขึ้นสูํบนเนินเขาที่เราเรียกวํา “อัลเป ดิ ซุยซี” (ALPE DI SIUSI) ชมวิวทิวทัศน์บนภูเขา ที่ได๎ชื่อ
วํากว๎างใหญํที่สุดในยุโรป ทํานจะได๎สัมผัสความงดงามอันนําประหลาดตาของดินแดนเทือกเขาโดโลไมท์ จากมุมสูง
รอบด๎าน ชมทัศนียภาพของหุบเขา โตรกผา โดยมีเทือกเขาแลงโกเฟวเป็นภาพประกอบ
นําทํานนั่งกระเช๎ากลับสูํด๎านลําง
หมายเหตุ: การนั่งกระเช๎า หากสภาพอากาศหรือมีเหตุขัดข๎องไมํสามารถขึ้นได๎ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดให๎
นั่งกระเช๎าเพื่อความปลอดภัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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พาทํานออกเดินทางสูํ ริมทะเลสาบการ์ดา ผํานชมเมืองนํารักอยําง “ริวา เดล การ์ดา” แล๎วเดินทางเลาะริม
ทะเลสาบ ไปยังเมืองโบราณ “เซอร์มิโอเนํ” ที่ตั้งอยูํบนปลายแหลมเล็ก ๆ เข๎าถึงโดยมีถนนแคบ ๆ เชือ่ มกับ
แผํนดินใหญํ กลายเป็นจุดทํองเที่ยวสําคัญด๎วยตั้งอยูํบนทําเลที่งดงาม เก็บภาพความประทับใจ ได๎เวลาอันสมควร
ออกเดินทางไปยังเมืองแบร์กาโม หัวเมืองสําคัญของแคว๎นมิลาโน เพื่อเตรียมตัวเที่ยวเมืองมิลานในวันรุํงขึ้น
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เข๎าพักโรงแรม Starhotels Cristallo Palace หรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน

Duomo di Milano, Milan

วันที่สิบ |

เยี่ยมชมมิลาน - ดูไบ - กรุงเทพมหานคร
นําทํานเยี่ยมชมเมืองมิลาน เริ่มด๎วยปราสาทสฟอร์ซํา (Sforza Castle) ป้อมปราการแหํงมิลานที่ถือวําใหญํที่สุดใน
ยุโรป สร๎างขึ้นตั้งแตํศตวรรษที่ 15 โดยฟรานเซสโก๎ สฟอร์ซาดยุคแหํงมิลาน
นําทํานเดินชมจัตุรัสสกาลํา และรูปแกะสลัก “ลีโอนาโด ดาวินชี” จิตรกรเอกที่โดํงดังจากภาพโมนาลิซํา และ
นําทํานถํายรูปและชมความยิ่งใหญํของ “มหาวิหารแหํงเมืองมิลาน” (Duomo di Milano) มหาวิหารหินอํอน
แบบกอธิคที่ใหญํเป็นอันดับ 3 ในยุโรป สร๎างในปี ค.ศ.1386 ใช๎เวลาสร๎างนานถึง 500 ปี มีความวิจิตรงดงามและ
ประดับประดาไปด๎วยรูปั้นนับกวํา 3,000 รูป บนสุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแมํมาดอนนําเป็นสงําอยูํ
ลานกว๎างด๎านหน๎าของมหาวิหาร มีอนุสาวรีย์พระเจ๎าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ทรงม๎า และในบริเวณเดียวกันยัง
เป็นที่ตั้งของแกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่นับวําเป็นแหลํงช๎อปปิ้งหรืออาคารอาเขตที่สวยงามที่สุดของอิตาลี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระช๎อปปิ้งที่เมืองมิลาน และเมื่อได๎เวลาอันสมควรเดินทางไปยังสนามบินมัลเพนซํา เพื่อทําการเช็คอิน การคืน
ภาษีสําหรับการช๎อปปิ้ง
จากนั้นเดินทางกลับโดยเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ โดยไฟลท์ EK092 เวลา 22.05 - 05.55 (+1) น. และเดินทาง
กลับกรุงเทพมหานคร โดยไฟลท์ EK418 เวลา 08.45 – 18.15 น. (ณ เวลาท๎องถิ่นปลายทาง)
วันที่สบิ เอ็ด | กรุงเทพมหานคร
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ โดยไฟลท์ EK418 เวลา 08.45 – 18.15 น.
(เวลาท๎องถิ่นประเทศไทย)
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน วันที่ 10-20 ส.ค. // 21ก.ย.-1ต.ค. // 5-15 / 12-22 ต.ค. 60
ผู๎ใหญํพักห๎องคูํ (ห๎องละ 2 ทําน), ห๎องพัก 3 ทําน (Triple) ทํานละ
89,000.เด็กอายุ 4-12 ปี พักรวมกับผู๎ใหญํ 1 หรือ 2 ทําน โดยมีเตียง ทํานละ
80,100.เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผูใ๎ หญํ 2 ทําน โดยไมํมีเตียง ทํานละ
71,200.พักห๎องเดี่ยว (Single room) จํายเพิ่มทํานละ
12,500.พักห๎องเดี่ยวใหญํ (Double Single use) จํายเพิ่มทํานละ
สอบถาม.ไมํใช๎ตั๋วเครื่องบิน ผู๎ใหญํหักทํานละ
สอบถาม.ไมํใช๎ตั๋วเครื่องบิน เด็กหักทํานละ
สอบถาม.ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ จํายเพิ่มทํานละ
สอบถาม.เพื่อประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ ะบุในรายการทัง้ หมด
หลังจากท่านทําการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าว

อัตรานี้รวม
 คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคําภาษีสนามบิน
 คําพาหนะทํองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป
 คําเข๎าชมสถานที่ เรือเดินทางสูํเกาะเวนิส, พิพิธภัณฑ์เฟอรร์รารี่, รถเข๎าชิงเควํ เทอเร, เคเบิ้ลคาร์ อัลเป ดิ ซุยซี, มินิบัสปอร์โตฟิ
โนํ
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเทําในระดับเดียวกัน (ห๎องละ 2 ทําน)
 คําอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให๎ทํานได๎เลิศรสกับอาหารท๎องถิ่ นในแตํละประเทศ ในกรณีทีทํานมีข๎อจํากัดใน
การรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดลํวงหน๎าเพื่อความเหมาะสม
 คําธรรมเนียมวีซําประเทศอิตาลี (เชงเก๎น) **พักในประเทศอิตาลี 8 คืน**
 คําประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN.
คุ๎มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สําหรับผู๎เอาประกันภัยอายุมากกวํา 16 ปีน๎อยกวํา 75 ปี ไมํเกิน 3,000,000
บาท และคํารักษาพยาบาลในตํางประเทศไมํเกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไมํได๎เกิดจากโรคประจําตัว (หาก
มีความประสงค์จะเพิ่มความคุ๎มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลําช๎าของสัมภาระและเที่ยวบิน
กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท๎ายใบจองทัวร์)
 คํายกกระเป๋าใบใหญํทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 30 กิโลกรัม สํวนกระเป๋าใบเล็กอยูํในความดูแลของทํานเองไมํเกิน 7 กิโลกรัม
 คําทิปคนขับรถ 2 ยูโรตํอคนตํอวัน
อัตรานี้ไม่รวม
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คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7 % และคําภาษีหัก ณ ที่จําย 3 %
คําทิปหัวหน๎าทัวร์
คําทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
คําใช๎จํายสํวนตัวอาทิ คําโทรศัพท์ , คําซักรีด, คําเครื่องดื่มในห๎องพัก และคําอาหารที่สั่งมาในห๎องพัก คําอาหารและ
เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร๎านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให๎ ยกเว๎นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เชํน หากทํานทานได๎
เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยํางเดียว ทํานต๎องมีคําใช๎จํายเพิ่มเติม
การจองทัวร์
*กรุณาจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําลํวงหน๎า 20,000 บาทตํอผู๎เดินทางหนึ่งทําน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ เงินมัดจํา
ดังกลําวจะเป็นการยืนยันการจองของทําน พร๎อมสํงสําเนาหน๎าหนังสือเดินทาง(ที่ไมํหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/
หนังสือเดินทางเลํมใหมํสามารถเดินทางได๎เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได๎ที่ Fax 0 2748 6246-7
*คําทัวร์สํวนทีเ่ หลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 31 วันทําการ (ในชํวงปกติ) หรือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 45 วันทํา
การ (ในชํวงเทศกาล HIGH SEASON เทศกาลปีใหมํ, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคมและเดือนตุลาคม หรือเมื่อสายการ
บินเรํงออกบัตรโดยสาร) หากทํานไมํชําระเงินสํวนที่เหลือตามวันที่กําหนดทางบริษัทฯถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยไมํมีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ต่อบุคคลดังต่อไปนี้ (Cannot make your reservation)
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมํรับจองทัวร์สําหรับบุคคลดังตํอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวํางแรกเกิด ถึง 4 ขวบ
2. ผู๎สูงอายุที่มีความจําเป็นต๎องใช๎ วีลแชร์, ไม๎เท๎า หรือเครื่องมือตําง ๆ ในการพยุงตัว
3. ผู๎เดินทางที่บํงบอกถึงการเป็นบุคคลไร๎ความสามารถที่เกี่ยวข๎องกับการเดินทางทํองเที่ยว
4. ทํานที่มีความประสงค์จะรํวมเดินทางกับทัวร์ และต๎องการแยกจากคณะทัวร์ระหวํางทาง หรือกลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมํเหมาะสมระหวํางทัวร์ อาทิ ผู๎ที่ดื่มสุราบนรถ, ไมํรักษาเวลา, เสียงดัง, พูดจาหยาบคาย, สร๎าง
ความรําคาญให๎แกํผู๎รํวมคณะ, ผู๎ที่ไมํยอมรับเงื่อนไขระหวํางทัวร์ ที่มีระบุอยูํชัดเจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู๎ที่กํอหวอด ประท๎วง
ยุยงให๎ผู๎รํวมเดินทางบังคับให๎หัวหน๎าทัวร์ต๎องทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู๎รํวมคณะ
ทํานอื่นหรือโปรแกรมทํองเที่ยวได๎
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย.-15 เม.ย.) /
เดือนตุลาคม (1-31 ต.ค.) / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค.-31 ธ.ค.)
***เงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลา***
•ยกเลิกกํอนวันเดินทาง 60 วันทําการ
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
•ยกเลิกกํอนวันเดินทาง 30 วันทําการ
หักมัดจํา 20,000 บาท/ทําน
•ยกเลิกกํอนวันเดินทาง 15 วันทําการ
หัก 50% ของคําทัวร์
•ยกเลิกในวันเดินทาง 3 วันทําการ หรือ NO SHOW
หัก 100% ของคําทัวร์
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เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง
•หากทํานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง และสามารถหาบุคคลมาแทนได๎ โดยสามารถยืน่ ขอวีซําได๎ทันตามกําหนดเวลา
ทางบริษัทฯ จะคิดคําใช๎จํายเพิ่มคือคําวีซํา และคําเปลี่ยนชื่อตั๋วเทํานั้น (แตํจะต๎องไมํอยูํในเงื่อนไขของตั๋วที่เป็น NON-CHANGE
NAME & NON-REFUND)
•หากทํานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทํานไมํได๎รับการพิจารณาอนุมัติวีซํา ตามหลักการ
พิจารณาของสถานทูตทุกประการ ให๎นับการยกเลิกเฉพาะบุคคล หรือยกเลิกพร๎อมกันทั้งหมด เป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกตาม
ระยะวันเวลาดังกลําวข๎างต๎น หากในกรณีที่ทํานไมํแนํใจวําจะได๎รับการพิจารณาอนุมัติวีซําจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําให๎
ทํานยื่นขอวีซําแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู๎ผลเร็วกวําการยื่นขอวีซําแบบกรุ๏ป
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู๎เดินทาง ต่ํากวํา 20 ทําน โดยที่จะแจ๎งให๎ผู๎เดินทางทราบลํวงหน๎ากํอน
การเดินทาง 15 วัน (โดยจะคืนคําทัวร์ให๎แกํผู๎เดินทางเต็มจํานวน ยกเว๎นคําวีซําในกรณีที่มีการยื่นแล๎ว)
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการทํองเที่ยวให๎เหมาะสมกับชํวงเวลาการเดินทาง รวมทั้งไมํสามารถ
รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยอันได๎แกํ การลําช๎าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกํอจลาจล,
อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของทํานจะได๎รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz
Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว๎ในกรมธรรม์เทํานั้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทํานไว๎ให๎ได๎มากที่สุด
•ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น หากทํานถูกปฏิเสธการเข๎าเมือง อันเนื่องมาจากการกระทําที่สํอไปในทางผิด
กฎหมาย หรือการหลบหนีเข๎าเมือง ฯลฯ และจะไมํมีการคืนเงินคําทัวร์ที่ทํานชําระมาแล๎วทั้งหมด
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากทํานประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงชํวงเวลาวันเดินทาง สามารถทําได๎ลํวงหน๎ากํอนการเดินทางจริง 30 วันทําการ โดยไมํเสียคําใช๎
จํา
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
•ในการเดินทางเป็นหมูํคณะ ผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป-กลับพร๎อมกัน หากต๎องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทํานจะต๎องชําระ
คําใช๎จํายสํวนตํางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๏ป โดยจะเป็นไปตามสายการบินซึ่งเป็นผู๎กําหนด และทางบริษัทฯ ไมํ
สามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎
•กรณียกเลิกการเดินทาง ถ๎าทางบริษทั ฯ ได๎ดาํ เนินการออกตัว๋ เครือ่ งบินไปแล๎วนัน้ ผู๎เดินทางต๎องรอ REFUND เงินตามระบบของ
สายการบินเทํานั้น และหากทํานไมํแนํใจในวันเดินทางดังกลําว กรุณาสอบถามกับเจ๎าหน๎าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินนั้น
สามารถทํา REFUND ได๎หรือไมํ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเป็นหมูํคณะของสายการบินเอมิเรตส์ในกรณีตั๋วกรุ๏ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Emirate Skywards ได๎ โดยขึ้นอยูํกับ
เงื่อนไขในแตํละประเภทของตั๋วเดินทาง ซึ่งการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสํวนหรือทั้งหมด
ล๎วนเป็นสิทธิของสายการบิน และทางบริษทั ฯ ไมํสามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎
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ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
ตามที่สายการบินได๎แจ๎งยกเลิกการเก็บคําธรรมเนียมจนถึงปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นคําทัวร์
สํวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)
 ห๎องพักในโรงแรมเป็นแบบห๎องพักคูํ (Twin/Double) ในกรณีที่ทํานมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ทําน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ้นอยูํกับข๎อจํากัดของห๎องพัก และการวางรูปแบบของห๎องพักของแตํละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตํางกัน และอาจจะ
ทําให๎ทํานไมํได๎ห๎องติดกันกับกลุํมคณะของทํานตามที่ต๎องการ
 โรงแรมหลายแหํงในยุโรปและทวีปอื่นในเขตโซนเหนือหรือใต๎สุด โดยเฉพาะโรงแรมที่อยูํในบริเวณอุทยานแหํงชาติ หรือเขตพื้นที่
เมืองที่มีอุณภูมิเฉลี่ยไมํเกิน 18 องศาเซลเซียสตํอปี จะไมํมีเครื่องปรับอากาศในห๎องพัก โดยมักจะมีเครื่องปรับอากาศหรือพัดลม
ให๎บริการเฉพาะในชํวงฤดูร๎อนเทํานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทําตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสมในชํวงเวลาดังกลําว
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห๎องที่เป็นห๎องเดี่ยวอาจเป็นห๎องที่มีขนาดกะทัดรัด และไมํมีอํางอาบน้ํา
ซึ่งขึ้นอยูํกับการออกแบบของแตํละโรงแรมนั้น ๆ และห๎องพักแตํละห๎องอาจมีลักษณะแตกตํางกันด๎วย หากทํานต๎องการความ
สะดวกสบายและห๎องที่ใหญํกวําเดิม ทํานสามารถจํายเพิ่มเติม เพื่อให๎เป็นห๎องพักแบบ DOUBLE SINGLE USE ได๎
สถานทีเ่ ข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกลําวตรงกับวันที่สถานที่เข๎าชมนั้น ๆ ปิ ดทํา
การ หรือ ปิดโดยมิได๎แจ๎งลํวงหน๎า หรือการเปิดรับจองผํานทาง Online ซึ่งหากในชํวงวันเวลาเดินทางดังกลําวที่คณะจะเข๎า
ชมและไมํสามารถจองผํานระบบดังกลําวได๎ ทางบริษัทฯจะคืนเงินคํา Entrance Fee ตามที่ระบุไว๎ในเอกสารของสถานที่
นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให๎ทํานได๎เข๎าชมสถานที่ดังกลําวได๎
 และหากมีการลําช๎า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวํางการเดินทาง ที่เป็นผลทําให๎ทํานไมํสามารถเข๎าชมสถานที่ดังกลําวได๎ ทาง
บริษัทฯจะไมํมีการคืนเงินให๎แกํทําน เนื่องจากได๎ชําระคํา Reservation Fee ไปแล๎ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่
เข๎าชมจากเจ๎าหน๎าที่ในชํวงวันเดินทางของทํานกํอนชําระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คําทัวร์นี้ได๎รวมคําขนสัมภาระสําหรับเข๎าและออกจากโรงแรม ทํานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทํานมีกระเป๋าเพิ่มเติม ทํานจะ
ถูกเรียกเก็บโดยผู๎ให๎บริการในแตํละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลําวไมํสามารถให๎บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได๎ ทําน
สามารถเรียกร๎องเงินคืนได๎ 1.5 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎บรรทุกใต๎ท๎องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผู๎โดยสารชั้น
ประหยัด / Economy Class Passenger) และการเรียกคําระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ทํานไมํอาจปฏิเสธ
ได๎ หากสัมภาระของทํานมีน้ําหนักเกินกวําที่กําหนด
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 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎นําขึ้นเครื่องได๎ ต๎องมีน้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว๎าง+
ยาว+สูง ไมํเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต๎องมีการบินด๎วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให๎มีน้ําหนักไมํเกิน
20 กิโลกรัม หรือ 23 กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดของสายการบินนั้น ๆ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํรับภาระคําใช๎จํายใน
น้ําหนักสํวนที่เกิน ทั้งนี้เจ๎าหน๎าที่จะทําการสํง “ใบเตรียมตัวสําหรับการเดินทาง” ให๎แกํทํานในชํวงกํอนวันเดินทาง โปรด
ศึกษาโดยละเอียด
 กระเป๋า สัมภาระที่มีล๎อเลื่อน และมีขนาดใหญํเกินกวําขนาดมาตรฐาน ไมํเหมาะแกํการเป็นกระเป๋าถือขึ้น บนยานพาหนะ
ในการเดินทาง ได๎แกํ เครื่องบิน รถโค๎ช รถไฟ เป็นต๎น โปรดพิจารณาในการใช๎งานดังกลําว
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตํอกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของกระเป๋าและสัมภาระของผู๎โดยสาร อันเกิดจาก
สายการบิน โดยทางสายการบินผู๎ให๎บริการจะเป็นผู๎รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งสายการบินจะรับผิดชอบ
ตํอการสูญหาย หรือสูญเสียของสัมภาระในกระเป๋าใบใหญํที่โหลดขึ้นเครื่อง ตามการพิจารณาการชดเชยเงินตามแตํกฎของ
สายการบินนั้นๆ
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตําง ๆ ในยุโรป หรืออเมริกา มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค๎ช, โรงแรม และสถานที่ตําง ๆ จะมีข๎อกําหนด
ที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู๎สูบบุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนสํวนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
หากทํานเดินทางเป็นครอบครัวใหญํ หรือเดินทางพร๎อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต๎องได๎รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก,
และผู๎สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมํสะดวกในการเดินทํองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวํา 4-5 ชั่วโมงติดตํอกัน ทํานและครอบครัวต๎องให๎
การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทํานเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูํคณะ หัวหน๎าทัวร์มีความจําเป็นต๎องดูแลคณะทัวร์
ทั้งหมด
ผู้เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง
จะต้องชําระค่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเล่มคืนมาแล้วเท่านัน้ )
คําแนะนํา: การขอวีซําสถานฑูตอิตาลี เจ๎าหน๎าที่ทัวร์ไมํสามารถเดินทางไปรับบัตรคิวให๎กํอนลํวงหน๎าได๎
เนื่องจากเจ๎าหน๎าที่ VFS จะเป็นผู๎กดบัตรคิวให๎กับผู๎เดินทางเอง
ฉะนั้นผู๎เดินทาง ควรไปถึงสถานฑูตกํอนเวลานัด ประมาณ 30 นาที
และใช๎เวลาในการยื่นเอกสาร รอสัมภาษณ์ ถํายรูปทําวีซํา ประมาณ 1 วัน
หากผู๎เดินทางทํานใด มาจากตํางจังหวัด แนะนําให๎วางแผนกลับในชํวงค่ํา หรือเช๎าวันรุํงขึ้นแทน
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เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศอิตาลี ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วันทําการ
(ในการยื่นคําร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคําร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี)
อาคารสีลมคอมเพล็ก ชัน้ 15 ถนนสีลม (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง)
1. พาสปอร์ตที่ยังไมํหมดอายุ และมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือนกํอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลํมเกําไมํวําจะเคยมีวี
ซําในกลุํมประเทศเชงเก๎นหรือประเทศอื่น ทํานจะต๎องนําไปแสดงด๎วย เพื่อเป็นการงํายตํอการอนุมัติวีซํา
2. รูปถํายสีขนาด 2x2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว (ไมํใชํรูปขาวดํา และห๎ามสแกน) มีอายุไมํเกิน 6 เดือน
และเหมือนกันทั้ง 2 รูป
3. สําเนาทะเบียนบ๎าน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข๎าราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล / สําเนาทะเบียน
สมรส, หยํา / สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมํถึง 18 ปีบริบูรณ์
4. หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทํานทํางานอยูํ ต๎องเป็นภาษาอังกฤษเทํานั้น โดย
ระบุตําแหนํง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชํวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทาง
ไปทํองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลัง ครบกําหนดลา โดยมีอายุไมํเกิน 1 เดือน (หนังสือ
รับรองการทํางานที่ยื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกเอกสารใหม่ ไม่เกิน 1 เดือน ก่อนการไปยื่นวีซ่าในแต่ละ
ประเทศ)
5. กรณีที่เป็นเจ๎าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค๎า , ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่ คัดไว๎ไมํ
เกิน 3 เดือน พร๎อมวัตถุประสงค์
6. หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคารที่ มีอายุไมํเกิน 15 วันนับจากวันที่ยื่นคําร๎อง ( Bank Certificate ) และ
Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สํวนตัวของผู๎เดินทางย๎อนหลัง 6 เดือน รายการลําสุดไมํเกิน 7 วัน (สามารถ
update จาก bookbank และ copy ได๎ ) ควรเลือกเลํมที่มีการเข๎าออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมํต่ํากวํา
6 หลัก เพื่อให๎เห็นวํามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคําใช๎จํายได๎อยํางไมํเดือดร๎อนเมื่อกลับสูํภูมิลําเนา
เพื่อเป็นการงํายตํอการอนุมัติวีซํา
***สถานทูตไมํรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***
7. กรณีที่บริษัทของทําน ทํานเป็นผู๎รับผิดชอบคําใช๎จํายในการเดินทางให๎กับผู๎เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจาก
เอกสารข๎อ 1 – 6 แล๎ว ทางบริษัทจะต๎องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตํอคําใช๎จําย และ
การกลับมาทํางานของทําน โดยระบุชื่อผู๎เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด๎วย
8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต๎องมี “หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา” (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง อายุไมํเกิน
1 เดือนนับจากวันที่ออก
9. กรณีที่เด็กอายุต่ํากวํา 18 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทํานใดทํานหนึ่ง จะต๎องทําจดหมายยินยอม โดยที่
บิดา, มารดา จะต๎องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตให๎บุตรเดินทางไปกับอีกทํานหนึ่งได๎ ณ ที่วําการ
อําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผู๎อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยําง
ถูกต๎อง
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10. การบิดเบือนข๎อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให๎เดินทางเข๎าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม๎วําทําน
จะถูกปฏิเสธวีซํา สถานทูตจะไมํคืนคําธรรมเนียมที่ได๎ชําระไปแล๎ว และหากต๎องการขอยื่นคําร๎องใหมํ ก็ต๎องชําระ
คําธรรมเนียมใหมํทุกครั้ง
11. หากสถานทูตมีการสุํมเรียกสัมภาษณ์บางทําน ทางบริษัทฯ ขอความรํวมมือในการเชิญทํานไปสัมภาษณ์ตามวัน
และเวลานัดหมาย และโปรดแตํงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสํงเจ๎าหน๎าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครํขอรบกวนทํานจัดสํงเอกสารดังกลําวด๎วย
เชํนกัน
12. กรณีที่ทํานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได๎วีซําแล๎ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ๎งสถานทูต ยกเลิกวีซํา
ของทําน เนื่องจากการขอวีซําในแตํละประเทศ จะถูกบันทึกไว๎เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
หมายเหตุ : ทางสถานทูตไมํมีนโยบายในการคืนคําธรรมเนียมวีซําให๎กับผู๎ร๎องขอทุกกรณี
หลังจากการจองทัวร์และชําระเงินมัดจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า
ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
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