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วันแรก

กรุงเทพ • สุ วรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติดูไบ

18.00 น.
20.35 น.

พร้อมกันที่ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิช้ ัน 4 ประตู 8 Row T เคาท์เตอร์ สายการบินเอมิเรตส์
Emirate Airline (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยเที่ยวบิน EK 373
***บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง***
***พีเรียตเดินทางตั้งแต่เดือน เม.ย. 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 21.05 น. ***

วันที่สอง

สนามบินนานาชาติดูไบ • มิลาน • มหาวิหารดูโอโม่ • เวโรน่ า • เวนิสเมสเตร้

00.50 น.
03.45 น.

(-/-/-)

 (-/กลางวัน/เย็น)
ถึงสนามบิน ท่ าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เวลาท้องถิ่ นช้ากว่าประเทศไทย 3
ชัว่ โมง) ให้ท่านผ่อนคลายอริ ยบทระหว่างรอเวลาเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี เที่ยวบินที่ EK101 **บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง**
***พีเรียตเดินทางตั้งแต่เดือน เม.ย. 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 03.35 น. ถึงมิลานเวลา 08.15 น.****
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07.45 น.

ถึง ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา (Aeroporto di Milano-Malpensa) เมืองหลวงแห่งแฟชัน่ และอดีตเมืองหลวง
ของอาณาจักรโรมันตะวันตกในยุคของพระเจ้าคอนสแตนติน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ย บร้ อย
(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชม. )

จากนั้ นเดิ น ทางเข้ า สู่ ตั ว เมื อ งแห่ งแฟชั่ น เมื อ งมิ ล าน (MILAN) พาท่ านถ่ ายรู ปบริ เวณด้ านหน้ า
มหาวิหารมิลาน (DUOMO DI MILANA ) หนึ่งในโบสถ์ศริ สต์สถาปัตยกรรมกอธิคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายใน
วิหารเชื่อกันว่ามีการบรรจุหมุดตรึ งไม้กางเขนของจริ งที่ใช้ในการประหารชีวิตพระเยซู อยู่ ตัวอาคารสี ขาวโด่ดเด่น
สูง 157 เมตร กว้าง 92 เมตร ประกอบด้วยยอดแหลม 135 ยอด จุดสู งสุ ดของอาคารเป็ นรู ปปั้ นพระแม่มารี ยท์ าจาก
ทองสัม ฤทธิ์ สู ง 4 เมตร บริ เวณด้า นหน้าตกแต่งด้วยรุ ปสลัก หิ นอ่อนที่ วิจิตเป็ นอย่า งยิ่ง มหาวิ หารแห่ ง นี้ เริ่ ม
ก่อสร้างตั้งแต่ปี 1386 โดยตระกูลวิสคอนดิ และใช้เวลาในการสร้างถึง 579 ปี โดยก่อสร้างที่เสร็ จสมบูรณ์ในปี
1965 ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับช้อปปิ้ งมอลล์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่ งหนึ่ งของยุโรปที่ กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ
คอนโด (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่อดั แน่ นไปด้ว ย แบรนด์ช้ นั นาระดับโลก ที่ บางแบรนด์น้ ันก็ยงั ถื อ
กาเนิ ด ณ เมืองแห่ งนี้ อาทิ Prada, Versace, Armani, Dolce & Gabbana, Valentino รวมไปถึงแบรนด์เนมที่คุ้นหู
อีกมากมาย อย่าง Gucci, LOUIS VUITTON, Swarovski เป็ นต้น

BT-EUR033_EK

เที่ยง
จากนั้น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น ( มื้อที่ 1 )
เดินทางสู่ เมืองเวโรน่ า (VERONA) ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. ) เมืองใหญ่อนั ดับ 2 รองจากเวนิส ของ
แคว้นเวเนโต้ และเมืองเวโรน่ายังได้ข้ นึ ทะเบียนเป็ นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมื่อปี คศ.
2000 อี กทั้งวิลเลี ยม เชกสเปี ยร์ นักกวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษ ผูไ้ ด้รับการยกย่องว่าเป็ นนักเขี ย นผู ้
ยิ่ ง ใ หญ่ ข องอั ง ก ฤ ษ แล ะ ของ โล ก ยั ง ใ ช้
บรรยากาศและเรื่ องราวความรักของหนุ่ มสาว
ส อ ง ตร ะ กู ล ใ นเ ว โ รน่ า แ ต่ งเ ป็ นล ะ ค ร
โศกนาฏกรรมขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1595 เรื่ อง โรมิโอ
กั บ จู เ ลี ย ต น า ท่ า น ถ่ า ย รู ป ด้ า น น อกกั บ
บ้ านเลขที่ 23 ของจูเลียต JULIET’S HOUSE
ชมระเบียงแห่งเรื่ องราว โรแมนติกที่จูเลียตเฝ้า
รอคอยพบโรมิ โอทุก ค่ าคืน และบริ เวณหน้า
บ้า นยัง มี รู ป ปั้ นส าริ ด ขนาดเท่ า ตัว จริ ง ของจู
เลี ย ต น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งเวนิ ส เมสเตร้
(VENICE MESTRE ) ( ใช้ เ วลาเดิ น ท าง
ประมาณ 1.30 ชม.) ฝั่งแผ่นดินใหญ่เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต
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ค่า

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน ( มื้อที่ 2 )

ที่พกั

HOLIDAY INN VENICE MESTRE MARGHERA หรื อเทียบเท่า 4 ดาว

(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่ อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทาการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย 5-7 วัน
ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลีย่ นที่พกั ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์ หรื อมีเทศกาล )
วันที่สาม

เวนิสเมสเตร้ • เกาะเวนีส • ฟลอเร้ นซ์
 (เช้ า /- /- )

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3 )

นาท่ านเดินทางสู่ ท่าเรื อตรอนเคตโต้ ( TRONCHETTO ) นาท่านล่องเรื อผ่านชมบ้านเรื อนของชาวเวนิส สู่ เกาะ
เวนิส หรื อ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดน
แสนโรแมนติก เป็ นเมืองที่ไม่เหมือน
ใคร โดยใช้เรื อแทนรถ ใช้คลองแทน
ถนน มีสมญานามว่าเป็ น "ราชิ นีแห่ ง
ทะเลเอเดรี ยติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า
118 เกาะ และมี ส ะพานเชื่ อ มถึ ง กัน
กว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่บริ เวณ ซานมาร์
โคศู น ย์ก ลางของเกาะเวนิ ส น าท่ า น
เดิ น ชมความงามของเกาะเวนิ ส น า
ท่ านถ่ ายรู ปบริ เวณจัตุรัสเซ็ นท์ มาร์ ค
(St. Mark's Square) ที่จกั รพรรดินโป
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เลียนยกย่องว่าเป็ นห้องรับแขกที่สวยที่สุด
ของยุ โ รป และยัง เป็ นที่ ต้ ั ง ของ มหา
วิ ห ารซั น มาร์ โก (San Marco Basilica)
มหาวิหารประจาเขตอัครบิดรเวนิส สร้าง
ขึ้นในแบบสถาปั ตยกรรมไบแซนไทน์ซ่ ึง
หาได้ยากในปั จจุบนั เนื่ องจากถูกทาลาย
ไปเกื อบหมดสิ้ นในครั้ งที่ ออกโตมันเข้า
ยึด แต่วิหารแห่งนี้ อยู่ไกลจากเขตสงคราม
มาก เป็ นที่เก็บอัฐินกั บวชมาร์โกแห่งอเล็ก
ซานเดรี ยที่ ช าวเวนิ ส น ามา ซึ่ งภายใน
โบสถ์น้ นั จะมีภาพโมเสกบอกเล่าเรื่ องราว
ในครั้งนั้นอยู่ โดยเซ็นท์มาร์ โกถือว่าเป็ นนักบวชที่สาคัญในการเผยแพร่ ศาสนาในสมัยศตวรรษที่ 5 สาหรับตัว
มหาวิหารจะเชื่อมกับ พระราชวังดอร์ จ (Doge's Palace) พระราชวังแบบเวนิส-โกธิคที่ครั้งหนึ่ งเคยเป็ นที่ประทับ
ของดยุคแห่งเวนิสครั้งที่เมืองนี้ยงั เป็ น สาธารณะรัฐเวนิส ก่อนได้รับการปรับปรุ งเป็ นพิพิธภัณฑ์และเปิ ดอย่างเป็ น
ทางการในปี 1923 และยังมี
หอระฆังซันมาร์ โก (St Mark's Campanile) หอระฆังสู ง 98.6 เมตร โดยอิงการสร้างจากรู ปแบบเดิมในปี 1514
และพังทลายลงในปี 1902 ไม่ไกลกันจะเป็ นที่ต้ งั ของ สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) สะพานซุ้มโค้งที่
เชื่อมระหว่างพระราชวังดอร์จและเรื อนจา
***หมายเหตุ ทั้งนีไ้ ม่รวมค่านั่งเรื อกอนโดล่า***หากท่านสนใจนั่งเรื อกอนโดล่า สามารถแจ้ งทางหัวหน้ าทัวร์ เพื่อ
ประสานงานให้ ได้ ทั้งนี้ไม่ แนะนาให้ ท่านติดต่ อกับเรื อเองเพื่อความปลอดภัยของท่ านเนื่ องจากอาจมีมิจฉาชี พ
แอบแฝงตัวมา
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เที่ยง
จากนั้น

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
น าท่ า นเดิ น ทางกลับ สู่ ฝั่ ง แผ่ น ดิ น ใหญ่ VENICE MESTRE เพื่ อ เดิ น ทางสู่ เมื อ งฟลอเร้ น ซ์ (FLORENCE )
( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองที่ครั้ งหนึ่ งเคยเป็ นเมื องหลวงของอิ ตาลี และเมืองหลวงของยุคฟื้ นฟู
ศิลปวิทยาการ เป็ นเมืองซึ่งเป็ นที่ถือกาเนิดของจิตรกรระดับโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น มีเกลันเจโล ลีโอนาโด ดาวิน
ชี่ ราฟาเอล ซานตี และอีกมากมาย นาท่านชมชมความยิ่งใหญ่ และอลังการของ มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิ
โอเร (Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ที่ใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึ่ งโดดเด่นด้วย
สถาปั ต ยกรรมที่ ใ ช้ หิ น อ่ อ นหลายสี ต กแต่ ง ผสมผสานกัน ได้อ ย่ า งงดงาม น าชมจั ตุ รั ส เดลลาซิ ญ ญอเรี ย
(PiazzaDella Signoria) ซึ่งรายล้อมไปด้วยรู ปปั้ น อาทิ เช่น รู ปปั้นเทพเจ้าเนปจูน (Fountain of Neptune), วีรบุรุษ
เปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า (Perseus with the Head of Medusa), รู ปปั้ นเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสี ยงของ ไมเคิล แองเจโล่
เป็ นต้น

ค่า
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พกั
THE GATE HOTEL หรื อเทียบเท่า 4 ดาว
(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่ อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทาการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย 5-7 วัน
ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลีย่ นที่พกั ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์ หรื อมีเทศกาล )
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วันที่สี่

ฟลอเร้ นซ์ • ปิ ซ่ า •จัตุรัสเปี ยซซา เดล ดูโอโม • หอเอนปี ซ่ า • เซียน่ า
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 4 )
นาท่าน เข้ าชม จัตุรัสเปี ยซซา เดล ดูโอโม ( PIAZZA DEL DUOMO ) อันเป็ นที่ต้ งั หอเอนเมืองปี ซ่ า
( LEANING TOWER OF PISA ) หอระฆังทรงกระบอก 8 ชั้น ที่สร้างด้วยหิ นอ่อนสี ขาวสู ง 55.86 เมตร
มีน้ าหนักประมาณ14,500 ตัน โดยเอกลักษณ์และสาเหตุที่ทาให้หอระฆังแห่ งนี้ ได้เป็ นสิ่ งมหัศจรรย์ของโลกนั้น
คือการที่ตวั อาคารมีลกั ษณะเอียงไปทางเหนื อประมาณ 3.97 องศา หอเอนแห่งปิ ซ่าแรกเริ่ มสร้างในปี 1174 แต่เมื่อ
สร้างขึ้นไปเพียง 3 ชั้น ฐานอาคารก็เกิดการทรุ ดตัวลง เนื่องจากเนื้ อดินในบริ เวณนี้ไม่มีช้ นั หิ นแทรก ประกอบกับ
ตั้งอยูใ่ กล้แม่น้ าอาร์โน ทาให้ดินมีความชื้นและเหลวกว่าปกติ จนทาให้ตอ้ งยุติการก่อสร้างไปกว่า 94 ปี จนกระทัง่
ปี 1272 สถาปนิ กนาม จีโอวานี ดี ซี โ มเน่ (Giovanni di Simone) ได้มาสานต่อด้วยเทคนิ คการสร้างให้เพดานไม่
เท่ากันเพื่อรักษาอาหารให้สมดุล แต่ก็ตอ้ งยุติการก่อสร้างในปี 1284 จากภัยสงคราม ก่อนชั้นที่ 7 ของอาคารจะ
เสร็ จในปี 1319 และตัวหอระฆังถูกเติมจนเสร็ จสิ้ นเมื่อปี 1372 นับเป็ นเวลาร่ วม 199 ปี นับจากวันที่เริ่ มสร้าง โดย
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เที่ยง

ค่า
ที่พกั

ตัวอาคารเคยเอียงมากสุ ดถึง 5.5 องศา ในปี 1990 ให้ท่านได้ชมบริ เวณรอบหอระฆังแห่ งนี้ พร้ อมเก็บรู ปเป็ นที่
ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5 )
นาท่ า นเดิ นทางสู่ เมื อ งเซี ยน่ า ( SIENA ) อี ก หนึ่ ง เมื องท่ องเที่ ย วที่ ไ ด้รับ การขึ้ นทะเบี ย นเป็ นมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ.1995 นาท่านเดินเข้าสู่ ตวั เมืองเก่า เพื่อชมจัตุรัสเดล คัมโป (Piazza del Campo) ที่เป็ น
รู ปทรงคล้ายเกือกม้านับว่าเป็ นจตุรัสที่มีความสวยงามมากอีกแห่ งหนึ่ งในอิ ตาลี ให้เวลาท่านชม และเดินเล่น
ถ่ายรู ปบริ เวณรอบนอกของปาลาซโซ พับบลิโค (Palazzo Pubblico) เป็ นพระราชวังเก่าที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบ
โรมาเนสก์ ตั้งแต่ปีค.ศ.1297 และ หอระฆังมานเจีย (Torre del Mangia) ที่เป็ นอีกหนึ๋ งสัญลักษณ์ของเซี ยนา
จากนั้นนาท่านชมความงดงามบริ เวณภายนอกของ มหาวิหารเซี ยนา (Siena Cathedral) หรื อ ดูโอโมดิเซี ยนา
(Duomo di Siena) ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1215 -1263 ในรู ปแบบสถาปั ตยกรรมกอธิ ค และต่อเติมด้วย
ศิลปะแบบเรอเนซองส์ในยุคต่อมา
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 6 )
MONTAPERTI HOTEL หรื อเทียบเท่ า 4 ดาว

(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่ อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทาการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย 5-7 วัน
ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลีย่ นที่พกั ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์ หรื อมีเทศกาล )

วันที่ห้า

ปิ ซ่ า • โรม • น้าพุเทรวี่ • บันไดสเปน
 (เช้ า/กลางวัน/-)

เช้ า

เที่ยง

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 7 )
นาท่ านเดินทางสู่ ศูนย์ กลางการปกครองของอิตาลีที่ กรุ งโรม (ROME) ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. ) เมือง
หลวงของประเทศอิตาลี และเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันที่ รุ่งเรื องถื อเป็ นรากฐานของสังคมและ
วัฒ นธรรมของชาติ ยุ โ รป ไม่ ว่า จะเป็ น ปฏิ ทิ น ตามหลัก สุ ริ ย ะคติ กฎหมาย การประชุ ม ในสภาในรู ป แบบ
สาธารณรัฐ เป็ นต้น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 8 )
นาท่ านชมความงามของ น้าพุเทรวี่ (TREVI FOUNTAIN ) ที่มกั กล่าวกันว่าเป็ นน้ าพุที่สวยที่สุดแห่ งหนึ่ งใน
โลก แต่แท้จริ งแล้วน้ า พุแห่ ง นี้ เป็ น 1 ใน จุ ดพักน้ าจากสะพานส่ ง น้ า เท่า นั้น แต่ด้วยความสวยงามในรู ป แบบ
สถานปั ตยกรรมแบบบาโรก ตรงกลางมีรูปปั้ นเนปจูนหรื อเทพโพไซดอนพร้อมเหล่าอาชาอยู่ โดยที่มาของชื่ อ
น้ าพุแห่ งนี้ น้ นั มาจากหญิงชาวโรม นามเทรวี่ที่ได้บริ จากพื้นที่บริ เวณนี้ ให้เป็ นสาธารณะประโยชน์ บริ เวณด้วย
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รอบยังมีร้านไอศครี มเจลาโต้รสเลิศ ของขึ้นชื่อของอิตาลีที่มีหลากหลายรสถัดกันไปไม่ไกล นาท่ านเดินชมและ
ถ่ ายรู ปบริ เวณ บันไดสเปน (SPANISH STEPS ) บันไดที่กว้างที่สุดในยุโรป เชื่ อมระหว่างจัตุรัสสปั งนา กับ
โบสถ์ท รี นิต้ ี หากจุ ดโรแมนติ ก ของปารี ส คื อหอไอเฟล บันไดสเปนก็ เปรี ย บได้เช่ นนั้น เพราะภาพยนตร์ รัก
หลากหลายเรื่ องที่ ถ่ ายทาในโรมนั้น ก็ ม ัก จะไม่ พ ลาดที่ จะให้คู่พ ระนางบอกรั ก หรื อจุ ม พิตกันที่ บ ันไดแห่ งนี้
นอกจากนั้นยังมีสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายให้ท่านได้เลือกสรรค์อย่างเต็มที่ ไม่วา่ จะเป็ น Gucci, Louis Vuitton,
Prada, Longchamp, Chanel, DIOR, Balenciaga เป็ นต้น แต่หากสนใจชิ มกาแฟเอสเปรสโซ่ ตน้ ตาหรับ ก็มีร้าน
กาแฟมากมายให้ท่านได้ลิ้มลอง
ค่า

อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกและไม่เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ้ งของท่าน

ที่พกั
HOTEL CAPANNELLE หรื อเทียบเท่ า 4 ดาว
(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่ อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทาการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย 5-7 วัน
ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลีย่ นที่พกั ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์ หรื อมีเทศกาล )
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วันที่หก
เช้ า

โรม • นครรัฐวาติกนั • มหาวิหารเซ้ นท์ ปี เตอร์ • โคลอสเซียม •สนามบินนานาชาติฟูมิซิโน่
 (เช้ า/กลางวัน/-)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 9 )

นาท่ านเข้ าชม มหาวิหารนักบุญปี เตอร์ ( ST. PETER’ BASILICA ) ศาสนสถานของคริ สต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
และเป็ นที่ฝังพระศพของพระสั นตะปาปาพระองค์ แรกที่ถูกลงโทษประหารชี วิตด้ วยการตรึ งไม้ กางเขนในสมัย
ของจักรพรรดิเนโร เมื่อปี ค.ศ. 68 ถือเป็ นศูนย์ รวมทั้งทางกายและทางในของวาติกนั โดยมหาวิหารแห่งนี้ได้สร้าง
ทับวิหารหลังเดิมที่สร้างในสมัยศตวรรษที่ 4 ออกแบบโดยมีเกลันเจโลสุ ดยอดจิตกรร่ วมสมัยกับดาวินชี่ ภายใน
ถูกตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยหิ นอ่อน โดยมีประติมากรรมชื่อก้องโลกอย่าง ปี เอต้า (Pietà) เป็ นรู ปปั้ นพระแม่นารี ย ์
ทรงโอบอุม้ พระเยซู หลัง จากสิ้ นพระชนม์ ซึ่ งทาจากหิ นอ่อนเพียงก้อนเดี ย วและใช้เวลาในการแกะสลัก 7 ปี
บริ เวณด้านหน้าคือ จัตุรัสนักบุญปี เตอร์ (St. Peter's Square) ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ เบอร์นินี อีกหนึ่งประ
ติมากรผูไ้ ด้ฉายาว่า สามารถเสกหินอ่อนให้หายใจได้ จัตุรัสสามารถจุคนได้ประมาณ 60,000 คน ตรงกลางมีเสาโอ
บีสิสหิ นแกรนิตแดง สู ง 25.5 เมตร จากอียิปต์ ซึ่งเป็ นการแสดงถึงแสงยานุภาพของโรมันที่มีต่อประเทศในยุโรป
และแถบเมดิเตอร์เรเนียนในขณะนั้น (ในกรณีมีพธิ ีด้านใน อาจจะไม่ได้รับการเข้าชม)
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เที่ยง
จากนั้น

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 10 )
นาท่ านแวะถ่ ายบริเวณด้านนอก โคลอสเซี่ยม (COLOSSEUM) หรื อชื่ออย่างเป็ นทางการว่า ฟราเวียนแอมฟิ เธีย
เตอร์ อีก 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ ของโลกยุคกลาง ต้ นแบบของสนามกีฬาของโลก เป็ นแหล่ งบันเทิงที่ใหญ่ ที่สุดใน
โรมัน สร้างขึ้นในสมัยของจักพรรดิเวสปาเซี ยนในปี ค.ศ. 70 ก่อนเปิ ดอย่างเป็ นทางการในอีก 10 ปี ต่อมาในสมัย
พระเจ้าไททัส เป็ นสนามกีฬาที่จะเป็ นการประชันการต่อสู่ ระหว่างเหล่านักรบกลาดิเอเตอร์ ดว้ ยกันเอง และกับ
สัตว์ดุร้าย เช่น สิ งโต ช้าง แรด เป็ นต้น โดยบ้างก็กล่าวกันว่าการต่อสู้ในโคลอสเซี่ยมทาให้สัตว์บางชนิดแทบจะ
ศูนย์พนั ธุ์เลยทีเดียว การสร้างอาคารแบบอัฒจันทร์ กลม 3 ชั้นขนาดใหญ่แห่ งนี้ ยงั ถือว่าเป็ นการผลิตซี เมนต์แห่ ง
แรกๆ ของโลกอีกด้วย

พาท่ า นถ่ า ยรู ป ด้ า นหน้ า กั บ โรมั น ฟอรั่ ม ( ROMAN’S
FORUM ) อดี ต ศู น ย์ ก ลางทางสั ง คม เศรษฐกิ จ และ
วัฒนธรรมของอาณาจักรโรมัน โดยบริ เวณนี้ น้ นั เป็ นที่ต้ งั ของ
ประตูชยั 2 แห่ ง ที่เป็ นต้นแบบของฝรั่งเศส นั่นคือ ประตูชยั
คอนสแตนติน สร้างขึ้นในครั้งที่พระเจ้าคอนสแตนตินได้ชยั
ชนะเหนื อพระเจ้าแมกเซนเทียส และประตูชยั ไททัสที่สร้าง
ขึ้นหลังจากได้รับชัยชนะเหนือเมืองเยลูซาเล็มในปี ค.ศ. 81

BT-EUR033_EK

20.50 น.

ได้เวลาอันสมควร นาท่ านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานเลโอนาร์ โด ดา วินชี -ฟี อูมีชีโน (Aeroporto Leonardo da
Vinci di Fiumicino) เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทาการคืนภาษี (Tax Refund)
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ EK096 **บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
บนเครื่ อง **
***ตั้งแต่พเี รียตเดือน เม.ย. 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 22.05 น. ถึงดูไบเวลา 05.55 น. ****

วันที่เจ็ด
05.30 น.

ท่ าอากาศยานนานาชาติดูไบ • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
(-/-/-)
ถึงสนามบิน ท่ าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย
3 ชัว่ โมง) ให้ท่านผ่อนคลายอริ ยบทระหว่างรอเวลาเปลี่ยนเครื่ อง
08.55 น.
ออกเดินทางสู่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ EK370 **บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง**
*** พีเรียตเดินทางวันที่ 1 -7 มิ.ย. 63 เที่ยวบินที่ EK 372 ออกเดินทางเวลา 09.40 น. ถึงประเทศไทยเวลา 19.15 น.****
18.50 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดว้ ยความประทับใจ
หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรื อสลับกันได้ ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่ างๆ ที่ไม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ า เช่ น บางสถานที่ในยุโรปอาจปิ ดในวันอาทิตย์ หรื ออาจะมีการ
ปิ ดปรั บปรุ ง หรื ออาจทาการจองไม่ ได้ เนื่ องจากต้ องรอกรุ๊ ปคอนเฟิ ร์ มก่ อนทาการจอง หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่ านี้ โดยทาง
บริษัทฯจะคานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ และขอขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นโปรแกรมโดย
แจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า หากทราบเวลาและสถานที่ที่แน่ นอนก่อนเดินทาง

BT-EUR033_EK

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว (หน่ วย : บาท)
วันเดินทางและราคา มหัศจรรย์ แกรนด์ อติ าลี 7 วัน 4 คืน

โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

กาหนดการเดินทาง

ราคา ผู้ใหญ่
ท่านละ

วันที่ 20 – 26 มี.ค. 63
วันที่ 8 – 14 เม.ย. 63
วันที่ 29 เม.ย. – 5 พ.ค. 63
วันที่ 1 – 7 มิ.ย. 63

41,900.53,900.47,900.44,900.-

ราคา เด็กอายุ 2-11
ปี บริบูรณ์ พักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
ท่านละ

41,900.53,900.47,900.44,900.-

ราคา เด็กอายุ
ราคา เด็กอายุ 2-11 ปี
2-11 ปี
บริบูรณ์ พักกับ
บริบูรณ์ พัก
ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (เตียง กับผู้ใหญ่ 2
เสริม) ท่านละ
ท่าน (ไม่มี
เตียง) ท่านละ

40,900.52,900.46,900.43,900.-

39,900.51,900.45,900.42,900.-

พักเดี่ยวเพิม่
ท่านละ

5,900.6,900.5,900.5,900.-

** คณะเดินทางจานวน 30 ท่านต่อกรุ๊ ป**
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชั้นธุรกิจ EK เพิ่มเงินจากราคาเดิม ***กรุ ณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะ
ในกรณี ลูกค้ามีตวั๋ แล้ว EK หักออก พีเรี ยต เดินทางเดือน ก.พ. / มี.ค. /พ.ค./มิ.ย.
ในกรณี ลูกค้ามีตวั๋ แล้ว EK หักออก พีเรี ยต เดินทางเดือน เม.ย.

ราคา
100,000 – 130,000
19,000
25,000
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อัตราค่าบริ การรวม
✓ ตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป สายการบินเอมิเรตส์ Emirate Airlines (EK)
✓ ภาษีน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
✓ ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 30 กก.กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
✓ ค่าที่พกั โรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
✓ ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวคนไทย
✓ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
✓ ประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 50,000 USD / เงื่อนไขเป็ นไปตามกรมธรรม์
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบตั ิเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ ครองเฉพาะกรณี ที่ได้รับอุบตั ิเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คมุ้ ครองถึงการสูญเสี ยทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คมุ้ ครองโรคประจาตัวของผูเ้ ดินทาง










อัตราค่าบริ การไม่รวม
ค่าวีซ่าเชงเก้น 4,000 บาท / ท่าน ชาระพร้อมค่ามัดจาทัวร์
ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์ , ซักรี ดที่ไม่ได้ระบุไว้
ในรายการ
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน ,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่ ง
อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริ ษทั ฯ
น้ าดื่มบริ การบนรถ
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ทิปสำหรับคนขับรถ ทิปไกด์ท้องถิ่น รวมทังทริ
้ ป 55 ยูโร
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เงื่อนไขการสารองที่นงั่
1. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณี ไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริ ษทั จะขอเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการเดินทาง
หรื อเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพื่อทาการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง
2. กรุ ณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30
วันมิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่อนเดินทาง 45 วัน)
กรณียกเลิก (จอยกรุ๊ป) :
• ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจาให้ ท้งั หมด
• ยกเลิกน้ อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจาทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
• ยกเลิกน้ อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ ท้งั หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณียกเลิก (ตัดกรุ๊ป) :
• ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางต้ องทาก่ อนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุด เทศ
กาล,วันหยุกนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ ท้ังหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บ รอง บริ ษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้ังนี้ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
3.กรณี ที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตัว๋ ภายใน เช่น (ตัว๋ เครื่ องบิน,ตัว๋ รถทัวร์,ตัว๋ รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋ หรื อชาระค่าทัวร์ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรื อเวลาบินโดยไม่ได้
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
4. ในการจองทัวร์ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40-45 วัน ก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้ เนื่องจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณี ที่
ท่านทาการจองเข้ามาล่าช้ากว่าที่กาหนดไว้ รบกวนสอบถามทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
5. หลังการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา กรุ ณาแนบสแกน COPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกข้อมูลคาร้องในการขอยืน่ วีซ่าส่งกลับ
มา เพื่อกรอกข้อมูลขอคิวในการยืน่ วีซ่า
6. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ
ซึ่งเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ให้ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

BT-EUR033_EK

7. กรณีท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
รับผิดชอบทุกกร

โรงแรมที่พกั และสถานทีท่องเที่ยว
❖ สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน บริ ษทั ฯขอแนะนา
ให้ท่านเปิ ดห้องพักเป็ นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบั เตียงพับเสริ ม หรื อไม่มี
ห้องพักแบบ 3 เตียงเลย
❖ การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทาให้ห้องพักแบบเดี่ยวSingle ห้องคู่ Twin/Double
อาจจะไม่ติดกันหรื ออยูค่ นละชั้น
❖ โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
❖ กรณี มีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
❖ โรงแรมในยุโรปส่ วนมากจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่ องจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่า จะมีบริ การเครื่ องปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น
❖ บางสถานที่ในยุโรปอาจปิ ดในวันอาทิตย์ หรื ออาจะมีการปิ ดปรับปรุ งในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
➢ บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
➢ เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
➢ หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น (หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้)
➢ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง,การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อกรณี ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯหรื อเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
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➢ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
อุบตั ิเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบ
ของบริ ษทั ทัวร์)
➢ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรี ยบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรื อในกรณีที่กระเป๋ าเกิดสูญหายหรื อชารุ ดจากสายการบิน
➢ กรณี ที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
➢ ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสู งขึ้น ตามอัตราค่าน้ ามันหรื อค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ปรับราคาตัว๋
ดังกล่าว
➢ เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทั้งหมด
➢ กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมด
➢ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปั จจุบนั ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทาให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทา
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาการจองทัวร์
➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์วา่ ท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรื อไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่อยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชดั เจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชดั เจน สิ่ งนี้ อยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
➢ กรณี ใช้หนังสื อเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
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** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์ อย่ างละเอียดทุก
หน้ าอย่างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

เอกสารการขอวีซ่าเชงเก้น (ประเทศอิตาลี)
ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS Global (จามจุรีสแควร์ )

*** การยื่นวีซ่ากับทางบริษัททัวร์ จะต้องทาการยื่นวีซ่า ประเภทหมู่คณะเท่ านั้น การยื่นหมู่คณะต้ องมีจานวน 10 คนขึน้ ไป
ซึ่งทางศูนย์ รับยื่นจะเป็ นผู้กาหนดวันยื่นวีซ่าเท่ านั้น ผู้เดินทางไม่ สามารถกาหนดวันยื่นได้ เอง หากผู้เดินทางไม่ สามารถไปยื่น
วีซ่าในวันที่ทางศูนย์ รับยื่นกาหนดได้ มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติม ( PREMIUM ) ดังนี้ ***
1. ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวีซ่าน้ อยกว่า 11 วันทาการ นับจากวันเดินทาง มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ ท่านละ 2,200 บาท
2. ในกรณีที่เหลือเวลายื่นวีซ่าเหลือน้ อยกว่า 5 วันทาการ จะมีค่า Fast Track เพิม่ เติมอีก ท่ านละ 400 บาท รวมเป็ น
2,600 บาท
**ทั้งนี้ ค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ ผู้เดินทางต้ องชาระกับทางศู นย์ รับยื่นโดยตรง**

ในการยื่นวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสื อเดินทาง ไว้ จนกว่ าจะได้ การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสื อเดินทางออกมาใช้ ได้
ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 15 วันทาการ ไม่ รวมวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทาง
สถานทูต หรื อ อาจช้ าหรื อเร็วกว่ ากาหนดขึน้ อยู่กบั สถานทูต
*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยืน่ เอกสารตลอดเวลา***

1. หนังสื อเดินทาง
หนังสื อเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
อายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสื อเดินทางจะต้องไม่ชารุ ด (หนังสื อเดินทางเล่ม
เก่า กรุ ณานามาประกอบการยืน่ วีซ่าด้วย)
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***สาหรับหนังสื อเดินทาง ต้ องใช้ เป็ นหนังสื อเดินทางบุคคลทั่วไป (สี เลือดหมู) เท่ านั้น ห้ ามใช้ หนังสื อเดินทางราชการ
(สี น้าเงิน) หนังสื อเดินทางทูต (สี แดง) หรื ออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสื อเดินทางบุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด***

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ ต สั ญชาติไทย แต่ พานักอยู่ต่างประเทศ, ทางานอยู่ต่างประเทศ หรื อนักเรียน นักศึกษา
ศึ กษาอยู่ต่างประเทศ กรุ ณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ของทางบริ ษัทให้ ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่ อนไข และ
ข้ อกาหนดของทางสถานทูตฯ ต้ องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่ สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้
ข้ อกาหนดนีร้ วมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติด้วย***
2. รู ปถ่ าย
รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ
(พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน กรุ ณารวบผมให้เห็นใบหน้าให้ชดั เจน ห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ ไม่ใส่
คอนแทคเลนส์ รู ปไม่เลอะหมึก)
สถานทูตอาจมีการเปรี ยบเทียบรู ปถ่ายของท่านกับวีซ่า ที่ท่านเคยได้รับย้อนหลงไป 6 เดือน
หากพบว่าท่านใช้รูปถ่ายเคยมีวีซ่าที่เกิน 6 เดือนแล้ว ท่านต้องถ่ายรู ปใหม่ ทางสถานทูตฯ
เข้มงวดเรื่ องรู ปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด ท่านอาจต้องเสี ยเวลาไปถ่ายรู ป
และต้องมาแสดงตัวใหม่ในการยืน่ วีซ่า
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3. หลักฐานการเงิน
หลักฐานทางการเงินใช้ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ประกอบด้วย
• Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น
• บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทัว่ ไป ส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง ย้อนหลัง 3 เดือน
(รบกวนลูกค้าทารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรื อถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7วัน ) ก่อนวันยืน่
วีซ่า รบกวนตรวจสอบ ชื่ อและนามสกุล ต้ องสะกดเป็ นภาษาอังกฤษถูกต้ องตรงตามกับพาสปอร์ ต

สาคัญมาก !!! ห้ ามทาการโอนเงินเข้ าไปเป็ นยอดใหญ่ ในครั้งเดียวก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด
• กรณีผ้ เู ดินทางไม่ ได้ ออกค่ าใช้ จ่ายเอง โดยบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้น้ นั คือ
- พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้
- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กนั และกันได้
- เพื่อน ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนั ได้
• กรณีที่มีผ้ อู อกค่ าใช้ จ่ายให้ จะต้ องมีเอกสารของผู้สนับสนุนดังนี้
- ต้องทาเป็ นหนังสื อรับรองค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) เป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารแสดงความสัมพันธ์
เช่น สูติบตั ร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็ นต้น
- ถ่ายสาเนาสมุดบัญชี หรื อ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย เป็ นภาษาอังกฤษ
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4. หลักฐานการทางาน
• เจ้ าของกิจการ หนังสื อรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุน้ ส่วน อายุไม่เกิน 3
เดือน หรื อ สาเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)
• เจ้ าของกิจการที่ไม่ ได้จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รู ปถ่าย
ร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็ นตัน
• พนักงานทั่วไป หนังสื อรับรองการทางาน จากบริ ษทั ฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่ มทางาน พร้ อมระบุวันลา
และประเทศที่เดินทางทางตามโปรแกรม
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต
ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยนื่ )
• นักเรียนหรื อนักศึกษา ใช้หนังสื อรับรองการเรี ยน ที่ออกจากสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต)
ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยนื่ )

5. เอกสารส่ วนตัว
•
•
•
•
•

สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาบัตรประชาชน
สูติบตั ร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )
ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)

6. กรณีเด็กอายุไม่ ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้ อมบิดาหรื อมารดา มารดา

BT-EUR033_EK

• หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากมารดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสื อยินยอม
ระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
• หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากบิดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสื อยินยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
• หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้ อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสื อระบุยนิ ยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต้นสังกัด (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 ท่าน เท่านั้น)
พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา และ
หมายเหตุ ***บิดาหรื อมารดา ต้องทาหนังสื อชี้แจงเป็ นภาษาอังกฤษว่าให้ เด็กเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มี
ความสั มพันธ์ เป็ นอะไรกันกับเด็ก คนละ 1 ชุด (ลูกค้ าสามารถเขียนหรื อพิมพ์ขนึ้ เองได้ )***
*สาหรับหนังสื อยินยอมนั้น ให้ ขอเอกสารเป็ นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทางสานักงานเขต หรื ออาเภอ*
• กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้ าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูม้ ีอานาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
• กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบั บุตรที่สถานทูต
ด้วย ทั้งสองท่าน
• ท่านไม่จาเป็ นต้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร้องขอวีซ่าเท่านั้น

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลีย่ นและขออัพเดทเพิม่ เติมได้ ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้ งขอเพิม่ เติม
** หมายเหตุ **
•
•
•
•
•

เอกสารตัวจริ งที่ตอ้ งนาติดตัวมาในวันที่ตอ้ งสแกนลายนิ้วมือ
บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สูติบตั ร (กรณีอายุต่ากว่า 18 ปี )
สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอยืน่ วีซ่า
เวลาการอนุมตั ิผลวีซ่าจะอยู่ 10-15 วัน ทาการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดของทาง
สถานทูต หรื อ ในบางกรณีอาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าที่กาหนด
ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยูใ่ นค่าดาเนินการของทัวร์
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กำรพิจำรณำผล VISA ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริ ษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับกำรพิจำรณำใดๆทัง้ สิน้
บริ ษัทเป็ นเพียงตัวแทนที่คอยอำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ ำเท่ำนัน้ ข้ อมูลและเอกสำรทุกอย่ำงต้ องเป็ นควำมจริ ง
ควำมบิดเบียน ทำงบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ VISA ไม่ผ่ำนทุกกรณี ***

ข้ อมูลคาร้ องขอยื่น วีซ่า ประเทศอิตาลี (โปรดระบุข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ)
*****

กรุณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้วนทุกข้ อ เพื่อเป็ นประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่า *****

แบบฟอร์ มสาหรับกรอกข้ อมูลยื่นวีซ่าประเทศอิตาลี
1.) ข้ อมูลเกีย่ วกับหนังสื อเดินทางของผู้เดินทาง
ชื่อและนามสกุล __________________________________________________
ชื่อและนามสกุลเก่า(ถ้ามี) __________________________________________________
ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ) ________________________________________
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก

วัน/เดือน/ปี เกิด ค.ศ. ________________________
สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________
2.) ข้ อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว
ที่อยูป่ ัจจุบนั (ที่สามารถติดต่อได้) ________________________________________________________________
โทรศัพท์มือถือ _______________________________ E-mail : _______________________________
สถานภาพ :
โสด
สมรสโดยจดทะเบียนสมรส
สมรสไม่ได้จดทะเบียน
หย่า
หม้าย
วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปลี่ยนสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ) ____________________________
ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ) ___________________________________
วัน/เดือน/ปี เกิด ค.ศ. ของคู่สมรส ________________________
สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________
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3.) ข้ อมูลของผู้เดินทางเกีย่ วกับอาชีพ, หรื อถ้ ากาลังศึกษาอยู่ ให้ ลงรายละเอียดของสถานที่ศึกษา และลงรายละเอียดอื่นๆ
ลงในช่ องว่าง
3.1) ชื่อบริ ษทั ที่ทางาน, โรงเรี ยน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
___________________________________________________________________________________
3.2) ที่อยูข่ องบริ ษทั ที่ทางาน, โรงเรี ยน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
___________________________________________________________________________________
3.3) งานปัจจุบนั ทาอาชีพ โปรดระบุตาแหน่ง (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย)
___________________________________________________________________________________
3.4) เบอร์โทรศัพท์ที่ทางาน หรื อเบอร์โทรศัพท์สถาบันที่ท่านกาลังศึกษาอยู่ _______________________________
4.) ข้ อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่ างประเทศ
4.1) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ)
มี วันที่ออกวีซ่า และวันที่หมดอายุวีซ่า ให้ตรวจสอบที่หน้าเชงเก้นที่ท่านเคยเดินทาง
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวีซ่า ___________________
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวีซ่า ___________________
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวีซ่า ___________________
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวีซ่า ___________________
ไม่เคยมีวีซ่าเชงเก้น
4.1.1) ถ้าท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้น โปรดระบุวนั ที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด
(ผูส้ มัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ปี ที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุ ด
ได้จากหน้าวีซ่าเชงเก้นล่าสุดที่ท่านเคยเดินทาง)
ประเทศ ______________ วันที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุ ด ___________________
5.) ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง
ออกค่าใช้จ่ายเอง
มีผอู ้ อกค่าใช้จ่ายให้
ระบุชื่อ
ความสัมพันธ์

