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วันแรก
21.30 น.

หมายเหตุ

วันที่สอง
00.35 น.
07.10 น.

13.00 น.
14.00 น.

19.00 น.

วันที่สาม
08.00 น.
09.00 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)

ศุกร์

มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่ า - ปอร์ โตฟิ โน่ - ซานตา มาร์ เกริ
ตา

เสาร์

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19
สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน
ทางบริษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่า
รถโค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ล่วงหน้ าให้ กบั กรุ๊ปทัวร์ กรณีที่
เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาด
เที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ,ิ การถูกปฏิเสธ
การเข้ าเมือง ทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยัง
จุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชาระแล้ ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่าย
ต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์
หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

ออกเดินทางสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ TG 940
(146 ก.ม.)
ถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง และ
ศุลกากรแล้ ว รถโค้ ชปรับอากาศ พาคณะออกเดินทางสู่เมืองเจนัว (Genoa) ซึ่งเป็ น
หนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศอิตาลี เมืองบ้ านเกิดของคริ สโตเฟอร์ โคลัมบัส
นักเดินเรื อผู้บุกเบิกและเป็ นชาวยุโรปคนแรกที่ค้นพบทวีปอเมริกา ถึงแม้ เมืองเจนัว
จะถูกบดบังรัศมีจากเมืองอื่นที่มีชื่อเสียงมากกว่าอย่างกรุงโรม หรื อเวนิส แต่อย่าง
ไรก็ตามเจนัว ก็เปรี ยบดังไข่มกุ ของประเทศอิตาลี เมือ งสุดคลาสสิคแห่งนี ป้ ระดับ
ประดาไปด้ วยตึกรามบ้ านช่อ ง ตกแต่งด้ วยสีสไตล์พาสเทล โบสถ์เก่า แก่ดมู ีมนต์
ขลัง ถนนบางสายบ่งบอกถึงอารยธรรมเก่ายุคโรมัน เมืองแห่งนีเ้ ป็ นดั่งศูนย์กลาง
ทางประวัติศาสตร์ สะท้ อนให้ เห็นวัฒนธรรมจากยุคอดีตมาสูป่ ั จจุบนั เริ่มต้ นการเดิน
เที่ยวชมเมืองจาก Galata Museo del Mare พิพิธภัณ ฑ์ทางทะเลแห่งแรกของเมดิ
เตอเรเนียน, Porto Antico ท่าเรื อเก่าเป็ นที่ตงของพิ
ั้
พธิ ภัณฑ์สตั ว์นา้ (Aquarium) ที่
ใหญ่ ที่สุดในยุโรป, เครื่ องเล่ น Lift Bigo ที่ท้าทายความหวาดเสียว. Palazzo San
Giorgio งดงามด้ วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ บนผนังอาคาร เล่าเรื่ อ งราวเกี่ยวกับ
นักบุญเซนต์จอร์ จปราบมังกร, Loggia di Banchi ตลาดแลกเปลี่ยนสินค้ าแห่งแรก
ของอิตาลี, Cathedral สร้ างในคริ สต์ศตวรรษที่ 12 และ 15 แด่นักบุญ จอห์นเดอะ
แบบติสต์ ด้ านหน้ าเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบกอธิค ผสม ผสานกับสถาปัตยกรรมแบบ
โรมันเนสก์อย่างลงตัว, Porta Soprana ประตูส่เู มืองฝั่ งตะวันออกที่จะพาท่านไปสู่
บ้ านของโคลัมบัส, Palazzo Ducale ที่ ประทับของดอทจ์ ผู้ปกครองสาธารณรัฐเจ
นัว, Palazzi dei Rolli ได้ รับการดูแลให้ เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2006 และ Strada
Nuova หรื อถนนสายใหม่ มีกลุม่ อาคารพิพิธภัณฑ์ หลายแห่ง ดัดแปลงมาจากพระ
ราช วังเก่า ได้ รับการดูแลจากองค์การยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดกโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
นาคณะออกเดินทางสู่เมือ งปอร์ โตฟิ โน (Portofino) ซึ่งเป็ นเมือ งท่าแห่งชายทะเล
(35 ก.ม.)
เมดิเตอร์ เรเนียนที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเขตจังหวัดเจนัว ล้ อมรอบด้ วยท่าเรื อเล็กๆ
จนได้ รับการขนาดนามว่าเป็ น “สวรรค์แห่งเมือ งท่า” สาหรับนักท่อ งเที่ยว ที่นี่เป็ น
เมืองเล็กๆ น่ารักประกอบด้ วยบ้ านเรื อนหลากสีสนั ตังเบี
้ ยดเสียดกั นไปตามเชิงเขา
เขียวชอุ่มโอบล้ อ มอ่าวที่ มีท่าเรื อยอร์ ช จอดเต็มไปหมด จนได้ เวลาอันสมควร นา
คณะเดินทางสูเ่ มืองซานตา มาร์ เกริตา (Santa Margherita) อีกหนึ่งเมืองสวยริ มฝั่ ง
ทะเลของแคว้ นลิกเู รี ย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
Local
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั PARK HOTEL SUISSE หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
www.parkhotelsuisse.com

อิตาเลียนริเวียร่ า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเที่ ยวชมความงามริ มชายฝั่ งทะเลของแคว้ นลิกูเรี ย ที่ เป็ นย่านตากอากาศ

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์

http://www.ไปเที่ยวด้ วยกัน.com

อาทิตย์
Buffet

หน้ า 2 จาก 9

รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

12.00 น.
บ่าย

และรี ส อร์ ต ที่ นี่ งดงามจนได้ สมญาว่าอิตาเลี ยนริ เวียร่ า มีลัก ษณะภูมิประเทศที่
สวยงามแปลกตา มีภูเขาสูงชันขนาบอยู่ชายหาด ซึ่งบางจุ ดสูงชัน 90 องศา บาง
ตอนของภูเขาลาดเทมาจนถึงชายหาด มีทงหาดทรายขาวสวยและหาดกรวดที
ั้
่งาม
แปลกตา มีภูมิทัศน์ที่งดงามตามธรรมชาติ ผสมผลานกันของภูเขา ทะเล เมืองท่า
คึก คัก และหมู่บ้ า นที่ ห่ างไกลความเจริ ญ เป็ น ภาพที่ มี เสน่ ห์ ป ระทับ ใจของนั ก
เดินทางทุกคนที่ได้ มาเยือ นอิตาเลี ยนริ เวียร่ า ขนาดที่ นักประพันธ์เอกชาวอังกฤษ
ชาร์ ล ดิกเกนส์ กล่าวว่า ชายทะเลระหว่างเจนัวกับสเปเชียนันเป็
้ นอิตาลีที่สวยที่สดุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเทียว ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมูบ่ ้ านสวยติดทะเลในแคว้ นลิกเู รี ย ซึ่ง
ทังหมดอยู
้
่ในเขตจังหวัดสเปเซีย (Province La Spezia) ทังยั
้ งเป็ นเมืองที่ได้ รับการ
ยกให้ เป็ น UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด ทะเล ภูเขา ในแถบนัน้
เป็ นพื ้นที่อนุรักษ์ของประเทศอิตาลี Cinque Terre แปลว่า 5 แผ่นดิน หรื อ แผ่นดิน
ทัง้ 5 ในภาษาอังกฤษ Five Lands พาท่านเยือนเมืองมอนเตรอสโซ อัล มาเร
(Monterosso al Mare) / เมืองเวร์ นาซซา (Vernazza) / เมืองคอร์ นีเลย (Corniglia)
/ เมืองมานาโรลา (Manarola) และ เมืองริโอมัจจอร์ เร (Riomaggiore) จนได้ เวลา
อันสมควร นาคณะเดินทางกลับสูโ่ รงแรมที่พกั

19.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั PARK HOTEL SUISSE หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ส่ ี

ซานตา มาร์ เกริตา - นครฟลอเร้ นซ์ - จตุรัสซินญอเรีย - นั่งรถไฟ
ด่ วนสู่นาโปลี

07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
16.00 น.
19.15 น.
20.00 น.

วันที่ห้า
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเข้ าสูเ่ มืองเก่าของนครฟลอเร้ นซ์ เมืองนี ้เป็ นศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอ
เนสซองส์ และเป็ นเมืองที่ไม่อนุญาตให้ รถโค้ ชเข้ าไปในเขตเมือง มีมหาวิหารซานตา
มาเรี ยเดลฟิ โอเร หรื อ Duomo แห่งนครฟลอเร้ นซ์เป็ นศูนย์กลาง ใกล้ กนั เป็ นจตุรัส
ซินญอเรี ย เดิมเป็ นที่ตงรู
ั ้ ปปัน้ เดวิดของแท้ มานานกว่า 3 ศตวรรษ ในปัจจุบนั ถูกเก็บ
รักษาไว้ ในแกลลอเรี ย อะเคเดมี ผ่านชมพิพธิ ภัณฑ์อฟุ ฟิ ซี ที่เก็บงานศิลปะล ้าค่าใน
ยุคกลางใกล้ ชมสะพานอันเก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกที่ข้ามแม่นา้ อาร์ โน
จากนันรถโค้
้
ชนาท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา ณ จตุรัสไมเคิลแอง
เจโล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเดินทางสูส่ ถานีรถไฟ และเดินทางสูต่ อนใต้ ของประเทศในเขตคาบสมุทร
อิตาลีด้วยรถไฟด่วน
คณะเดินทางถึงเมืองนาโปลี หรื อ เมืองเนเปิ ล้ ซึ่งเป็ นเมืองใหญ่และเป็ นเมืองท่าเรื อ
ที่สาคัญทางตอนใต้ อีกทังยั
้ งเป็ นเมืองท่าของเรื อสาราญท่องเที่ยวในเขตเมดิเตอร์ เร
เนียนที่สาคัญ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั STARHOTELS TERMINUS หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

นาโปลี - พิพิธภัณฑ์ ปอมเปอี - นั่งเรือสู่เกาะคาปรี (พักบนเกาะ
คาปรี)

Local

Local
www.parkhotelsuisse.com

จันทร์
Buffet
(212 ก.ม.)

Local
(16.39 น.-19.15 น.)

Chinese
www.starhotels.com

อังคาร

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเดินทางสูเ่ มืองปอมเปอี นาท่านเข้ าชมเขตเมืองเก่าที่ได้ รับการจัดตังเป็
้ น
พิพธิ ภัณฑ์เมืองปอมเปอี (POMPEI) เมืองที่ถกู ทับถมจมอยู่ใต้ ดนิ กว่า 1,500 ปี
เนื่องจากการระเบิดของภูเขาไฟวิชเู วียส ชมสภาพของเมืองที่ขดุ ค้ นขึ ้นมา

Buffet
(27 ก.ม.)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเดินทางกลับสูท่ ่าเรื อเมืองนาโปลี เพื่อลงเรื อสูเ่ กาะคาปรี เกาะเล็กๆที่มี

Local
(28 ก.ม.)
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

19.00 น.

ธรรมชาติที่สวยงามเป็ นสถานที่ตากอากาศของบุคคลสาคัญๆ มาช้ านานซึ่งรายได้
หลักของเกาะนี ้มาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
นาท่านเที่ยวชมชุมชนคาปรี อนั เก่าแก่ตงรกรากมาแต่
ั้
บรรพบุรุษ
จนกลายเป็ น
ศูนย์กลางของเกาะ ที่มีชื่อเสียงในเรื่ องการท่องเที่ยวและตากอากาศ ร้ านรวงเปิ ด
ให้ บริการนักช้ อปปิ ง้ ได้ เลือกสรร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL SYRENE หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Local
www.hotelsyrene.com

วันที่หก

เกาะคาปรี - ถา้ บลูกร็อตโต้ - ซอเรนโต้

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเปลี่ยนลงเรื อเล็กไปชมถ ้าบลูกร็อตโต้ ที่มีความงดงามอย่างมากและมีอยู่
เพียงไม่กี่แห่งในโลก ถ ้าน ้าลอดที่มีการกระทบของแสงกับน ้าทะเลสีคราม ทาให้
ภายในบริเวณถ ้าประกายไปด้ วยแสงสีน ้าเงินจึงเป็ นที่มาของชื่อดังกล่าว (ทังนี
้ ้การ
เข้ าชมภายในถ ้าขึ ้นอยู่กบั สภาพภูมอิ ากาศในแต่ละวัน)

Buffet

12.00 น.
15.15 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้ เวลานาคณะลงเรื อ Jet นาท่านกลับสูฝ่ ั่งที่เมืองซอเรนโต้ (Sorrento) เมือง
ชายทะเลที่มีตวั เมืองเรี ยงรายตามแนวของผาหินสูง ทิวทัศน์สวยงามเหล่านี ้ได้ สร้ าง
ความประทับใจให้ กบั นักท่องเที่ยว จนเป็ นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง

Local

19.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั GRAND HOTEL VESUVIO หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Local

07.00 น.
10.00 น.

วันที่เจ็ด
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

ซอเรนโต้ - โพสิตาโน่ - อะมัลฟี่ – เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่ คาเซอต้ า

พุธ

www.vesuvio.it

พฤหัสบดี

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเดินทางเลาะเลียบชายฝั่ งทะเลไทเลเนียน เข้ าสู่อดีตเขตสาธารณรัฐอะมัลฟี่
ซึ่งเป็ นสาธารณรัฐทางทะเลที่เคยยิ่งใหญ่ ไม่แพ้ เวนิส ปิ ซ่า และ เจนัว เข้ าสูเ่ มืองท่า
โพสิตาโน่ นาท่านเปลี่ยนเป็ นรถเล็ก เพื่อลงไปชมตัวเมืองเก่า อย่างที่ได้ รับการขนาน
นามว่า บ้ านเรื อนในแนวตัง้ เนื่องจากเมืองโพสิตาโน่นี ้เป็ นเมืองแสนสวยที่สร้ างบ้ าน
เรี ยงรายจากหน้ าผาที่สงู ชัน ชมศูนย์กลางของเมือง เดินลงไปชมโบสถ์และช้ อปปิ ง้
ผ้ าลินินและงานฝี มืออันเป็ นของฝากที่ขี ้นชื่อของเมืองนี ้ จากนันน
้ าท่านเดินทางต่อสู่
เมืองอะมัลฟี ซึ่งเส้ นทางริ มทะเลสวยนีไ้ ด้ รับการกล่าวขานและยกย่องว่าสวยงาม
ที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก อะมัลฟี่ โคสท์ ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การ
ยูเนสโก้ เมื่อปี ค.ศ.1997 โดยชายฝั่งนีโ้ ด่งดังจากฉากในนวนิยายที่นกั เขียนอเมริกา
จอห์น สไตน์แบ็ค เส้ นทางจะลดเลี ้ยว ไปตามหน้ าผาสูงบ้ าง ต่าบ้ าง ผ่านไร่ มะนาว
ไร่มะกอก และไร่ส้ม จนเข้ าสูเ่ มืองอะมัลฟี่

Buffet
(16 ก.ม. / 40 นาที)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นเที่ ย วชมความงามของเมื อ งอะมั ล ฟี เข้ า ชมโบสถ์ ป ระจ าเมื อ ง (The
Cathedral of Amalfi) ที่สร้ างเพื่อระลึกเซนต์แอนด์ดรู การเข้ าชมด้ านในมีทงหมดสี
ั้
่
ส่ว นด้ ว ยกั น คื อ The Cloister of Paradise, The Basilica of The Crucifix, The
Crypt, The Cathedral ชื่ นชมศิลปะผสมแบบมัวส์และโรมัน เนสก์ ด้ านนอก ส่วน
ภายในมีการตกแต่งแบบบาร็อค ชมภาพพระแม่มารี และพระบุตรที่สะกดทุกสายตา
ชมสุสานใต้ ดินที่สวยงามและแสดงถึงความยิ่งใหญ่สมเป็ นโบสถ์ประจาเมือง อิสระ
ให้ เดินเล่น เพื่อชมบ้ านเมืองและวิถีชีวติ

Local

(17 ก.ม. / 43 นาที)

จนได้ เวลาอันสมควร นาคณะออกเดินทางสูเ่ มืองคาเซอต้ า
เมืองหลวงของ
(79.3 ก.ม. )
แคว้ นคัมปาเนีย ศูนย์กลางการเกษตร และอุตสาหกรรมของแคว้ น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั GRAND HOTEL VANVITELLI หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.grandhotelvanvitelli.it.com

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

วันที่แปด
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

วันที่เก้ า
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

วันที่สิบ
08.00 น.

พระราชวังคาเซอต้ า - นครรัฐวาติกัน - พิพธิ ภัณฑ์ วาติกัน –
กรุงโรม

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
น าคณะผ่านชมพระราชวังคาเซอต้ า ที่ โอบล้ อ มไปด้ ว ยพระราชอุท ยานมี พื น้ ที่
มากกว่า 111 เฮกตาร์ ครอบคลุมสะพานส่งนา้ ที่ ยาว 38 เมตรที่ นานา้ จากแหล่ง
น ้าพุใต้ ดิน มายังยอดเนิน Montebriano ลงสูอ่ ุทยาน ได้ รับการยกย่องให้ เป็ น มรดก
วัฒนธรรมของมนุษยชาติ Luigi Vanvitelli สถาปนิกชาวเมืองเนเปิ ลผู้ได้ รับการยก
ย่องว่าเป็ นยอดสถาปนิกแห่งศตวรรษที่ 18 เป็ นผู้ได้ รับบัญชาให้ ออกแบบพระราชวัง
และพระราชอุทยาน ตามพระบัญ ชาของพระเจ้ า Charles of Bourbon นับว่าเป็ น
อาคารพระราชวังที่ใหญ่มหึมาที่สดุ ในยุโรปศตวรรษที่ 18
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเดินทางสูน่ ครวาติกนั ซึ่งเป็ นรัฐอิสระ และศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิก เข้ าชมพิพธิ ภัณฑ์ วาติกัน ซึ่งเป็ นที่รวบรวมผลงานทางศิลปะที่หา
ชมได้ ยาก นอกจากนี ้ยังมีห้องแสดงศิลปะการตกแต่งฝาผนังรูปสลักแบบคลาสสิค
และงานของนักวาดภาพคนสาคัญๆ ของอิตาลีในสมัยกลางและสมัยเรอเนสซองส์
อาทิจ็อตโต (Giotto), ฟรา แองเจลิโก (Fra Angelico), ฟิ ลปิ โป ลิปปี (Filippo
Lippi) และโบสถ์ซิสทีน (Sistine Chapel) ซึ่งเป็ นผลงานของไมเคิลแองเจโลที่วาด
ภาพเขียนสีเฟรสโก้ ที่โด่งดังที่สดุ ของโลกคือ The Last Judgement แล้ วไปชมความ
อลังการของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ได้ รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปัน้
แกะสลักเฟี ยต้ า ผลงานชิ ้นเอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบร์
นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ ยาก ซึ่งปัจจุบนั ล้ วนแต่เ ป็ นสิง่ ที่สาคัญล ้าค่า
คูบ่ ้ านคูเ่ มืองของอิตาลี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั COURTYARD MARRIOTT ROME หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

เที่ยวกรุงโรม - โคลอสเซียม - จตุรัสนาโวน่ า - นา้ พุจตุมหานที นา้ พุเทรวี่ - บันไดสเปน

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่าน เข้ าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม สิง่ ก่อสร้ างที่ได้ รับการยกย่องให้ เป็ น 1 ใน
7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก ซึ่งเป็ นสนามกีฬายักษ์ที่จคุ นได้ กว่า 50,000 คน แล้ วพาท่าน
ไปบันทึกภาพกับประตูชยั คอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดิคอนส
แตนตินที่ 1 ผ่านชมอนุสาวรี ย์พระเจ้ าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล หรื อพระบิดาของชาวอิ
ตาเลียน ชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโ์ รมันที่โรมันฟอรั่ม อีกหนึ่ง
สถาปัตยกรรมที่มีอายุพอๆ กันแต่ยงั คงสภาพดีมาจนปัจจุบนั คือ วิหารแพนธีออน
อายุ 2,000 กว่าปี ยังเป็ นอาคารในยุคโรมันที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สดุ แห่งหนึ่งที่ยงั
หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบนั จากนันเยื
้ อน จตุรัสนาโวนา (Piazza Navona) จตุรัสที่
งดงามที่สดุ แห่งหนึ่งในกรุงโรม เดิมเคยเป็ นสนามกีฬาที่ไว้ ใช้ แข่งม้ า กลางจตุรัสเป็ น
ที่ตงของเสาโอเบลิ
ั้
สก์จากอียิป์ ตังอยู
้ ่หน้ าโบสถ์เซนต์แอกเนสอินอะโกนี และน ้าพุจตุ
มหานที (Fountain of the Four Rivers) ซึ่งแต่ละมุมจะมีรูปปัน้ เป็ นตัวแทนแม่น ้า
สาคัญ 4 สาย จาก 4 ทวีป ได้ แก่ แม่น ้าคงคา แม่น ้าดานูบ แม่น ้าไนล์ และแม่นา้
พลาต้ า ซึ่งจานโลเรนโซ แบร์ นินี ศิลปิ นฝี มือเยี่ยมของอิตาลีเป็ นผู้ออกแบบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะไปชมน ้าพุเทรวี่ ผลงานมาสเตอร์ พีซของนิโคลาส ซัลวี ที่มาของเพลง “ทรี
คอยน์ออฟเดอะฟาวด์เท่น” ที่โด่งดังในอดีต ซึ่งนักท่องเที่ยวมีความเชื่อว่าหากโยน
เหรี ยญอธิฐานไว้ จะได้ กลับมากรุงโรมอีกครัง้ หนึ่ง เข้ าสูจ่ ตุรัสบันไดสเปน แหล่ง
พบปะของหนุ่มสาวชาวอิตาเลียนยามว่าง จนกลายเป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ ชื่อดังเรี ยงราย
ไปด้ วยสินค้ าแบรนด์เนมของอิตาลี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั COURTYARD MARRIOTT ROME หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

เดินทางสู่สนามบิน

Buffet
(203 ก.ม.)

Chinese

Local
www.marriott.com

เสาร์
Buffet

Thai

Chinese
www.marriott.com

อาทิตย์

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

10.00 น.

ออกเดินทางสูส่ นามบินลีโอนาร์ โด ดาวินชี เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ มีเวลาให้
ท่านได้ ทา TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 945

13.50 น.

วันที่สิบเอ็ด เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

จันทร์

06.05 น.
สายการบินไทยนาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละ
วันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านัน)
้

21 มิ.ย.-1 ก.ค. 2562
5-15 ก.ค.2562
12-22 ก.ค.2562
19-29 ก.ค.2562
26ก.ค.-5ส.ค.2562
2-12ส.ค.2562
9-19 ส.ค.2562
23ส.ค.-2ก.ย.2562
20-30 ก.ย.2562

113,000.- 101,900.- 90,900.- 19,000.- 15,000.-

NO TKT
AD L / C H D
-23,000.-18,000.-

121,000.- 108,900.- 96,900.- 19,000.- 15,000.-

-31,000.-24,000.-

107,000.-

27 ก.ย.-7ต.ค.2562

121,000.- 108,900.- 96,900.- 19,000.- 15,000.-

-23,000.-18,000.-31,000.-24,000.-25,000.-20,000.-23,000.-18,000.-31,000.-24,000.-

P ER I O D

Tour Fare
Adults

Child 4-11 Child 4-6
With Bed No Bed

D BL
SGL

SG L
SU PP

96,900.- 85,900.- 18,000.- 14,000.-

16-26 ต.ค.2562

110,000.-

99,900.- 88,900.- 18,000.- 14,000.-

1-11 พ.ย.2562
8-18 พ.ย.2562
15-25 พ.ย.2562
22พ.ย.-2ธ.ค.2562
4-14 ธ.ค.2562

107,000.-

96,900.- 85,900.- 18,000.- 14,000.-

ค่าทัวร์ รวม :

ค่าทัวร์ ไม่รวม

121,000.- 108,900.- 96,900.- 19,000.- 15,000.107,000.-

96,900.- 85,900.- 18,000.- 14,000.-

23,000/18,000

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนา้ มันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเข้ าชมพิพธิ ภัณฑ์ปอมเปอี , ค่าเรื อท่องเที่ยวเกาะคาปรี , ค่าเรื อท่องเที่ยวถ ้าบลูกร็อตโต้ , ค่าเข้ าสนามกีฬาโคลอส
เซียม, ค่าเข้ าพิพธิ ภัณฑ์วาติกนั
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double **กรุณาดู
รายละเอียดแนบท้ ายในหัวข้ อ “โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)”
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาธารณรัฐอิตาลี (เชงเก้ น)
 ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสีย
ชีวติ /อวัยวะ/สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง จากอุบตั เิ หตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึง
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพเิ ศษ เช่น หากท่าน
ทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิม่
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ท่าน
รู้จกั และเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้ วยขันตอนที
้
่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน
กรุณาจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ 30,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่งท่ ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึ่ง
เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ
คาย สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครัง้ อาจจะ
มีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชาระไว้ แล้ ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสามสิบวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้ คืน 100% ของเงินค่ าบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้ คืน 50% ของเงินค่ าบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบน้ อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ไม่ ต้องคืนเงินค่ าบริการ
2. ค่าใช้ จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ได้ จ่ายจริง เพื่อการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวต่อไปนี ้ ให้ นามาหักจากเงิน
ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้ อ 1 แต่ถ้าค่าใช้ จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวจะเรี ยกจาก
นักท่องเที่ยวไม่ได้ ทังนี
้ ้ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว แสดงหลักฐานให้ นกั ท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี ้
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
2.2 ค่ามัดจาของบัตรโดยสารเครื่ องบิน
2.3 ค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ นอื่นๆ
หมายเหตุ
หลักเกณฑ์ที่นามาใช้ นี ้ เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัตธิ รุ กิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
โดยประกาศใช้ นบั ตังแต่
้ วนั ที่ 15 มิถนุ ายน 2553 เป็ นต้ นไป
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ อง
ชาระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึ่งทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไป
แล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณา
ตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์
ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยน
แอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สาหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 1
ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความ
แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมติ ่า
เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้ บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มี
อ่างอาบน ้า ซึ่งขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หาก
ท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่ เป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE
เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ
ปิ ดทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับ
โปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ น
ผลทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้ ชาระ
Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อน
ชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม
ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริการในการยกกระเป๋ า
ขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาหรับผู้โดยสาร
ชันประหยั
้
ด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร
(18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบนิ ด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ต่ากว่า
มาตรฐานได้ ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายในน ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร
อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริการจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะ
รับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกาหนดที่
ชัดเจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่
หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว
ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศอิตาลี ใช้ เวลายื่นประมาณ 16 วันทาการ

(การขอวีซ่าประเทศอิตาลีผ้ เู ดินทางทุกท่านต้ องมา สแกนลายนิว้ มือด้ วยตนเอง ณ ศูนย์รับคาร้ องขอวีซ่าประเทศอิตาลี) อาคารสีลม
คอมเพล็ก ชัน้ 15 ถนนสีลม (ใกล้ สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง)
 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่ ประเทศ
เชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ควรนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ีซ่า
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบพื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดาและห้ ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทัง้ 2
รูป
 สาเนาทะเบียนบ้ าน / สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ / สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สาเนาทะเบียนสมรส , หย่า
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 สาเนาสูตบิ ตั ร ในกรณีอายุไม่ถึง 18 ปี บริบรู ณ์ และกรณีที่ผ้ เู ดินทางอายุเกิน 18 ปี บริบรู ณ์ แต่ยงั คงสถานะเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา
และมีบิดาหรื อมารดาเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายให้
 หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตาแหน่ง , อัตราเงินเดือนใน
ปัจจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่มทางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั
้
บมาทางานตามปกติ
หลังครบกาหนดลา (หนังสือรับรองการทางานที่ย่ นื ในแต่ ละประเทศ ต้ องออกไม่ เกิน 30 วัน ก่ อนการไปยื่นวีซ่าในแต่ ละ
ประเทศ)
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า , ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 3 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
 สเตทเม้ นท์ มีอายุไม่ เกิน 15 วันจากวันยื่นคาร้ องวีซ่า พร้ อมสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินล่ าสุดไม่ เกิน 7 วัน
โดยไม่ มีข้อยกเว้ นใดๆทัง้ สิน้
ในกรณีรับรองค่ าใช้ จ่ายให้ บุคคลในครอบครัวต้ องทาหนั งสือรับรองทางการเงินจาก
ธนาคาร (Bank Certificate Sponsor โดยระบุช่ อื ผู้ออกค่ าใช้ จ่ายให้ ) ทังนี
้ ้ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และมี
จานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับ สูภ่ มู ิลาเนา
ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย ***
สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมดนอกเหนื
้
อจากเอกสารข้ อ 1–6แล้ ว ทางบริษัท
จะต้ องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและ
เหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ พร้ อมสาเนาบัตร
นักเรี ยน/นักศึกษา
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บดิ า, มารดา จะต้ อง
ไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอ หรื อ
ผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทังนี
้ ้บริษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิม่ เติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซ่าได้
หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริ ษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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