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ก ำหนดกำรเดนิทำง 
09-16 พ.ค. // 13-20 พ.ค. // 16-23 พ.ค. // 20-27 พ.ค. // 23-30 พ.ค. 

27 พ.ค. -03 ม.ิย. // 30 พ.ค.-06 ม.ิย. // 03-10 ม.ิย. // 06-13 ม.ิย. // 10-17 มิ.ย.  
13-20 ม.ิย. // 17-24 ม.ิย. // 20-27 มิ.ย. // 24 มิ.ย. – 01 ก.ค.62 

 ( กรุณำส ำรองที่น่ังล่วงหน้ำก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพ่ือควำมสะดวกในกำรย่ืนวซ่ีำ) 

วันที่1       ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ – โดฮำร์ – มิลำน 
17.30 สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้ โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศช้ัน 4 

เคำน์เตอร์ Q สำยกำรบินกำต้ำร์  แอร์เวย์ QATAR AIRWAYS 

  
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.55 เหิรฟ้ำสู่กรุงโดฮำ โดยสำยกำรบินกำต้ำร์แอร์เวย์ Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR833 
23.40 ถึงสนำมบินกรุงโดฮำ รอเปลีย่นเคร่ือง ประมำณ 2 ช่ัวโมง 

วันที่2       มิลำน – ดูโอโม่ – เวโรน่ำ – เมสเต้    
01.45 เหิรฟ้ำสู่เมืองมลิำน...โดยสำยกำรบินกำต้ำร์ แอร์เวย์ Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR123 
07.15 เดินทำงถึงเมืองมลิำน ประเทศอติำล ีหลงัผ่ำนพธิีตรวจคนเข้ำเมืองเรียบร้อยแล้ว  

น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ตัวเมืองมิลำน  เมือง
ส ำคัญในภำคเหนือของประเทศอิตำลี 
ตั้ งอยู่บริเวณท่ีรำบลอมบำร์ดี  จำกนั้นน ำ
คณะเก็บภำพ “ป้อมปรำกำรสฟอร์เซสโก้” 

http://bit.ly/2NMk5YE
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit
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ปรำสำทสวยงำมหลงัน้ีไดเ้คยเป็นป้อมปรำกำรของพวกตระกูลวิสคอนติ ต่อมำเป็นท่ีพ  ำนักของผูน้  ำเผด็จ
กำรในช่วงศตวรรษท่ี 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซำ  มีเวลำให้ท่ำนไดถ่้ำยภำพกับมุมสวยๆ ของน ้ ำพุท่ีโพยพุ่ง
บริเวณดำ้นหน้ำปรำสำทสฟอร์เซสโก ้น ำท่ำนชม “มหำวหิำรแห่งมลิำน หรือดูโอโม” สัญลักษณ์ที่โดดเด่น
ที่สุดของเมือง อนัมีขนำดใหญ่โตมโหฬำร สร้ำงข้ึนดว้ยหินอ่อนสีขำวในศิลปะแบบโกธิค ใชเ้วลำสร้ำง
นำนกว่ำ 500 ปี ปัจจุบันเป็น “โบสถ์แคธอลิกท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก” ลำนดำ้นหน้ำเป็นท่ีตั้ งของ
พระรำชำนุสำวรียพ์ระเจำ้วิคเตอร์เอ็มมำนูเอลท่ี 2 ทรงมำ้ รำยลอ้มดว้ยอำคำรท่ีเก่ำแก่คลำสสิคและชอ้ปป้ิง
มอลลท่ี์สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำคณะออกเดินทำงสู่“เมืองเวโรน่ำ”ประตูสู่อิตำลีเป็นเมืองท่ีใหญ่ และส ำคญัเป็นอนัดบั 2 ในแควน้เวเนโต

รองจำกเวนิส น ำท่ำนชมเมืองเวโรนำไดรั้บ
สมญำนำมว่ำ "LITTLE ROMAN" เพรำะ
ยงัคงสภำพส่ิงก่อสร้ำงจำกสมยัโรมนัไวอ้ยำ่ง
สมบูรณ์และถำ้ยอ้นไปในศตวรรษท่ี 13-14 
มีควำมเจริญสูงสุดถือว่ำเป็นยุดทองไม่แพ้
กรุงโรม เมืองเวโรน่ำโด่งดงัมำจำกนิยำยรัก
อมตะเร่ืองเอกของนักประพันธ์ “วิลเลี่ยม
เชกส์เปียร์” ท่ีช่ือว่ำ “โรมิโอ แอนด์ จูเลียต” 
น ำคณะเดินทำงเขำ้ชมย่ำนเมืองเก่ำท่ียงัคงสภำพบำ้นเรือนแบบโบรำณ จำกนั้นน ำท่ำนสู่ “จตุรัสเออร์เบ” ท่ี
รำยลอ้มไปดว้ยคฤหำสน์, วงัเก่ำของตระกูลท่ีเคยปกครองเวโรน่ำระหว่างทำงผำ่นชมควำมยิง่ใหญ่ภำยนอก

ของ“โรมัน อำรีน่ำ”สนำมกีฬำกลำงแจง้แบบโบรำณในสมยัโรมนั เดินทำงเข้ำสู่“อดีตบ้ำนของจูเลียต”
ปัจจุบนัหน้ำบำ้นจูเลียตคือร้ำนArmani ชมระเบียงหินอ่อนเลก็ๆ ท่ีจูเลียตเคยยืนอยู่โดยมีโรมิโอ  มำคอยเฝ้ำ
ขอควำมรักอยูด่ำ้นล่ำงบริเวณบำ้นมีรูปป้ันจูเลียตท่ีเป็นบรอนซป้ั์นโดยN.Costantiniว่ำกนัว่ำใครอยำกสมหวงั
ในเร่ืองควำมรักก็ให้ไปจับท่ีหน้ำอกของจูเลียต นอกจำกน้ีภำยในบริเวณก ำแพงบำ้นจูเลียตยงัมีกำรเขียน
แสดงควำมรักกนัมำกมำยจนแทบไม่เห็นสีก  ำแพงเดิม และยงัมีบริกำรโทรศพัท์ส ำหรับคนท่ีไม่ไดม้ำกบัคน
รักให้ไดเ้ซยฮ์ลัโหลหำกนัว่ำโทรมำจำกบำ้นจูเลียตแห่งน้ีน ำคณะเดินทำงขึน้สู่ทำงภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของอติำลไีปยงั “ เมืองเวนิส เมสเตร้” รำชินีแห่งทะเล เอเดียตริกเมืองหลวงของแควน้ เวเนโต  

ค ำ่ บริกำรอำหำรม้ือค ำ่ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่ :     Smart Hotel                                                              หรือเทียบเท่ำระดับใกล้เคียง                                                
วันที่3      เวนิส – ฟลอเรนซ์ – โบสถ์ซำนตำ มำเรีย – ปรำโต้ 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
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 น ำคณะเดินทำงเขำ้สู่ท่ำเรือตรอนเชโต ้จำกนั้นลงเรือเข้ำสู่“ เมืองเวนิส ”เมืองอนัแสนโรแมนติกซ่ึงเป็น
จุดหมำยปลำยทำงของคู่รักจำกทัว่โลกเมืองเว
นิสไดรั้บฉำยำว่ำรำชินี แห่งทะเลอำเดรียตริก 
(Queen of the Adriatic), เมื อ งแ ห่ งส ำยน ้ ำ 
(City of Water), เมืองแห่งสะพำน  (City of 
Bridges), และ เมืองแห่งแสงสว่ำง (The City 
of Light) เรือน ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่“เกำะซำน
มำร์โค ”ศูนยก์ลำง ของเมืองเวนิส พร้อมน ำ 
คณะเดินทำงเขำ้สู่บริเวณ “จตุรัสซำนมำโค”  
ระหว่ำงกำรเดินท ำงชมอนุสำวรียข์อง พระเจำ้วิคเตอร์เอมำนูเอลท่ี2 ถ่ำยภำพคู่กบั “ สะพำนถอนหำยใจ ” 
สะพำนแห่งสญัลกั ษณ์ท่ีเช่ือมต่อกบั พระรำชวงัดอร์จ ชมควำมสวยงำมของ “พระรำชวงัดอร์จ” (ภำยนอก)
อนัเป็นท่ีประทบัของเจำ้เมืองเวนิส ในยคุท่ียงัเป็นรัฐอิสระอีกทั้งยงัเป็นศูนยกล์ำงของกำรปกครองแควน้ ใน

ยคุสมยันั้น ชม“โบสถเ์ซนตม์ำร์ค” ซ่ึงเป็นโบสถแ์บบไบเซ็นไทน์ท่ี “ใหญ่ท่ีสุด” ในยโุรปตะวนัตก ให้ท่ำน
ได้สัมผัสคลองแห่งเวนิสอันแสนโรแมนติกโดยกำร “ น่ังเรือกอนโดร่ำ” Gondora ที่มีช่ือเสียง
ระดับโลก (ไม่รวมในรำยกำรทัวร์กรุณำตดิต่อหัวหน้ำทัวร์) 

 
 

 
เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงเขำ้ชม “เมืองฟลอเรนซ์”Florence เมืองท่ีไดรั้บฉำยำว่ำ“เมืองท่ีมีควำมงำมเป็นอมตะ” เป็น

เมืองต้นแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ซ่ึง
เป็นเมืองท่ีมีควำมเจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษท่ี 
13-16 ทั้งทำงดำ้นเศรษฐกิจและศิลปวฒันธรรม
เป็นนครโบรำณอนัยิง่ใหญ่ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยมัง่คัง่
และร ่ ำรวยกว่ำกรุงโรม เป็นถ่ินก ำเนิดของ
ศิลปินระดบัโลก2ท่ำน คือ “ลีโอนำ  โด ดำวินชี
และ ไมเคิลแองเจลโล” น ำคณะเดินเท่ียวชมเขต
เมืองเก่ำ Old Town ซ่ึงไดถู้กจดัใหเ้ป็นเขตเมืองปลอดมลพิษไม่อนุญำตให้รถยนตว์ิ่งผำ่นภำยในเมืองสมัผสั
สถำปัตยกรรมอนัแสนงดงำมเต็มไปดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ท่ีหำชมไดย้ำกยิ่งจำกเมืองไหน เท่ียวชม 
“จัตุรัสเพียซซ่ำซินยอเรตตำ” ชมสถำปัตยกรรม อนัโดดเด่นของเมืองท่ี “มหำวิหำรซำนตำมำเรียเดลฟิ
ออเร” เป็นวิหำรท่ีมียอดโดมขนำดใหญ่สัญลกัษณ์แห่งเมืองฟลอเรนซ์ จำกนั้นออกเดินทำงเขำ้สู่ใจกลำง
เมืองชม “โบสถ์ซันตำโคเช่” โบสถข์นำดใหญ่ซ่ึงใชเ้ป็นสถำนท่ีฝังศพของศิลปินช่ือกอ้งโลก“ไมเคิลแองเจล
โล และ กำลิเลโอ” และศิลปินช่ือดงัของเมือง จำกนั้นน ำท่ำนขำ้มแม่น ้ ำอำร์โน ออกเดินทำงสู่เมืองปรำโต ้
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ค ำ่ บริกำรอำหำรม้ือค ำ่ ณ ภัตตำคำร  / น ำคณะเดินทำงเข้ำสู่ที่พกั  

พกัที่ :      CHARME HOTEL                                                                หรือที่พกัระดับใกล้เคียง                 
วันที่4      ปรำโต้ – ปิซ่ำ – หอเอนแห่งเมืองปิซ่ำ - เซียน่ำ  
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่“เมืองปิซ่ำ” เมืองแสนสวยริมฝ่ังแม่น ้ ำอำร์โน และยงัเป็นบำ้นเกิด “กำลเิลโอ” ศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียงของอิตำลีน ำคณะเปล่ียนเป็นรถ Shutter 
Bus เขำ้ชมควำมมหศัจรรยข์อง “หอเอนแห่งเมือง
ปีซ่ำ”1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก  ถูกสร้ำงดว้ย
หินอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเร่ิมสร้ำงเม่ือปี 
ค.ศ.1174 แลว้เสร็จเมื่อ ค.ศ.1350 ใชเ้วลำก่อสร้ำง
นำนถึง 176 ปี ส ำหรับหอเอนปิซ่ำน้ีภำยในมีเสำ
หินอ่อนทีสลกัลวดลำยดว้ยฝีมือจิตรกรช่ือดงัแห่ง
ยคุไดส้ลกัลวดลำยไวส้วยงำมมำกส่วนสำเหตุท่ีเอียงนั้นเกิดข้ึนหลงัจำกเม่ือสร้ำงเสร็จแลว้ ฐำนไดท้รุดไป
ขำ้งหน่ึงเม่ือวดัดูปรำกฏว่ำเอียงออกจำกแนวด่ิงของฐำนถึง 14 ฟุต แต่ก็ยงัไม่ลม้ยงัคงเอียงอยู่เช่นทุกวนัน้ี 
เมืองแห่งน้ียงัเป็นบำ้นเกิดของนักวิทยำศำสตร์ และนกัดำรำศำสตร์เอกของโลก “กำลเิลโอ” ซ่ึงเขำไดพ้ิสูจน์
กฎกำรณ์ดึงดูดของโลกโดยปล่อยวตัถุให้ตกมำจำกท่ีสูงเขำสังเกตพบว่ำไม่ว่ำวตัถุหนักหรือเบำ ต่ำงตกถึง
พ้ืนดินพร้อมกนั และใหช้ำวโลกรู้ โดยท ำกำรทดลองปล่อยลูกบอลจำกหอเอนปิซ่ำแห่งน้ีและเขำยงัเป็นคน
แรกท่ีใชก้ลอ้งโทรทศัน์(Telescope) ส่องดูดำวเม่ือประมำณ 400 ปีก่อนและไดป้ระกำศส่ิงท่ีคน้พบซ่ึงทำ้ทำย
ควำมเช่ือของคนในสมยันั้นซ่ึงเช่ือกันว่ำโลกเป็นศูนยก์ลำงของสุริยะจกัรวำลแต่กำลิเลโอยืนยนัว่ำดวง
อำทิตยต่์ำงหำกเป็นศูนยก์ลำงของสุริยะจกัรวำล จนท ำใหเ้ขำถูกจบัคุมขงัในท่ีสุด ชมควำมสวยงำมของ“หอ
สวดมนต์ที่สร้ำงในสไตล์โรมันเนสก์”จตุรัสดูโอโมแห่งปิซำได้รับเลือกโดยองค์กำรยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ.1987 

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองเซียน่ำ” เมืองดงัแห่งยคุกลำงของอิตำลีและเป็นเมืองท่ีมีศิลปะโกธิค ตลอดทั้ง

ใจกลำงเมืองเก่ำของเซียนำไดรั้บเลือกโดยองค์กำรยูเนสโกให้ข้ึนทะเบียนเป็น  โลกเมื่อปี ค.ศ.1995 เชิญ
เยี่ยมจตุรัสเปียซซ่ำ เดล คัมโป Piazza del 
Campo ซ่ึงได้รับยกย่องว่ำเป็นมรดกโลก 
และ เคยเป็นบ้ำนของำลิโอนักแข่งมำ้ท่ีมีช่ือ
กระฉ่อนท่ีสุดในโลก จตุรัสเปียซซ่ำ เดล คมั
โป ท่ีได้ช่ือว่ำสวยแปลกตำเพรำะมีรูปทรง
เป็นรูปพัด ลำดเอียงแบบขั้นบันได ตั้ งอยู่
ดำ้นหน้ำศำลำว่ำกำรเมืองเซียน่ำ เดินเล่นชม

http://www.hotelscombined.com/Hotel.aspx?fileName=Abba_Acteon_Hotel_Valencia&languageCode=EN&currencyCode=THB&tabId=Rates&checkin=2008-05-22&checkout=2008-05-24&Adults=1&Rooms=1
http://www.hotelscombined.com/Hotel.aspx?fileName=Abba_Acteon_Hotel_Valencia&languageCode=EN&currencyCode=THB&tabId=Rates&checkin=2008-05-22&checkout=2008-05-24&Adults=1&Rooms=1
http://www.hotelscombined.com/Hotel.aspx?fileName=Abba_Acteon_Hotel_Valencia&languageCode=EN&currencyCode=THB&tabId=Rates&checkin=2008-05-22&checkout=2008-05-24&Adults=1&Rooms=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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เมือง บำ้นเรือนต่ำงๆ ถึงแมดู้เก่ำแก่ แต่ยงัคงถูกใชง้ำนเป็นท่ีอยูอ่ำศยัและร้ำนคำ้ มีศำลำกลำงจงัหวดัสไตล์
โกธิค น ้ ำพุเกีย โบสถพ์ระแม่นิรมล ท่ีน่ีมีเทศกำลพำลิโอแสดงในชุดพ้ืนเมืองทุกปีมีช่ือเสียงมำ 

ค ำ่ บริกำรอำหำรม้ือค ำ่ ณ ภัตตำคำร  / น ำคณะเดินทำงเข้ำสู่ที่พกั 

พกัที่ :      HOTEL ANNA SIENA NORD                                      หรือเทียบเท่ำระดับใกล้เคียง                                
วันที่5      เซียน่ำ – ทิโวร่ี – La Reggia Designer Outlet               
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองทิโวร่ี ดินแดนที่เป็นส่วนหนึ่งของแคว้นลำซิโอ (Lazio) ตั้งอยูบ่นหนำ้ผำสูง เหนือ

แ ม่ น ้ ำ อ ำ เนี ยน  (Aniene)ชม เนิ น เข ำ 
TIBURTINE  ท่ำนจะได้พบว่ำทิวทัศน์
สวยงำมสุดลูกหูลูกตำจะเปิดตอ้นรับปลุก
ประสำทสัมผ ัสทุกอย่ำงให้สด ช่ืน  มี
ชีวิตชีวำ โดยเฉพำะเหล่ำวิลล่ำพักร้อน
ของชนชั้นสูงในสมยัก่อนเพื่อสัมผสักับ
ควำมโรแมนติกจบัใจ  

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภัตตำคำ 
บ่ำย จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ La Reggia Designer Outlet ศูนย์เอำท์เลท็ที่ใหญ่และมสิีนค้ำหลำกหลำยที่สุด 

มีเวลำให้ท่ำนช้อปป้ิงสินค้ำแบรนด์เนม อำทิเช่น BIALETTI, Calvin Klein, D&G,DIESEL, Paul Smith, 
POLO, LEVI'S, REPLAY ฯลฯ   

ค ำ่ อสิระกบัอำหำรม้ือค ำ่ตำมอธัยำศัยเพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง 

พกัที่ :     RAMADA , NAPLES                                                        หรือเทียบเท่ำระดับใกล้เคียง            
วันที่6       เนเปิลส์ – ซอร์เรนโต้ - ปอมเปอี – โรม   
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองซอร์เรนโต้” (SORRENTO) ท่ีมำของเพลง “คมัแบค ทู ซอร์ เรนโต้” และ
เป็นบำ้นเกิดของ เอนริโก คำรูโซ (ENRICO CARUSO) นักร้องโอเปรำช่ือดงั เป็นเมืองในฝัน ท่ีงดงำมล ้ ำ
เลิศ  เมืองท่ีมีทัศนี ยภำพสวยงำมน ำท่ ำน
เดินทำงต่อสู่เมืองเนเปิลส์ (Naples) หรือท่ี
นิยมเรียกเป็นภำษำอิตำลีว่ำ  เมืองนำโปล ี
(Napoli) คืออีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง
และมีควำมส ำคัญทำงประวติัศำสตร์ ศิลปะ 
วฒันธรรม สถำปัตยกรรม ดนตรี และศำสตร์
กำรท ำอำหำร ท่ีไดรั้บกำรยอมรับจำกทัว่โลก 

https://www.wonderfulpackage.com/article/v/394/
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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อีกทั้งยงัเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัเนเปิลส์ (Province of Naples ) และ แควน้กมัปำเนีย (Campania)แควน้
ท่ีตั้งอยูท่ำงทิศใตข้องประเทศอิตำลีนัน่เอง น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “ เมืองปอมเปอ ี” 

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนชม “ เมืองปอมเปอี ” น ำชมเมืองโบรำณ 2,000 ปี ท่ีถูกท ำลำยโดยลำวำของภูเขำไฟ วิโซเวียส ซ่ึง

ภูเขำไฟลูกน้ีระเบิดเอำดินโคลนเถำ้ถ่ำน และหินละลำยทบัถมจมลงไปในดินในชัว่เวลำไม่ก่ีนำทีเม่ือ พ.ศ.
662 ประชำชนนับหม่ืนตอ้งถูกฝังทั้งเป็นตำย
ด้วยควำมทุกข์ทรมำน โดยไม่มีโอกำสหนี
รอดออกมำได้เลย และปอมเปอี ก็ถูกลืมไป
จำกควำมทรงจ ำของชำวโลกต่อมำได้มีกำร
ฟ้ืนฟูศึกษำประวติัศำสตร์โบรำณช่ือปอมเปอี
จึงถูกค้นพบแต่ไม่มีใครทรำบว่ำอยู่ท่ีไหน 
จนกระทั่ง พ.ศ.2291 ได้พบร่องรอยของซำก
เมือง เม่ือร้ือดินท่ีทบัถมออกมำหมดแลว้ก็พบ
ซำกเมืองท่ีใหญ่โต และสร้ำงดว้ยหินอยำ่งแข็งแรง บำงแห่งพบ “ซำกชำวปอมเปเอยีน และสัตว์เลีย้งของเขำ
ที่ตำยกลำยเป็นหินยงัคงสภำพเดิมทุกประกำร ” แต่ทว่ำภำพนั้นจะเห็นลกัษณะของควำมหวำดกลวัต่อควำม
ตำยได้เป็นอย่ำงดีบำงคนนั่งเอำมือปิดหน้ำตำยบำงคนนั่งซบกบัก ำแพงบำ้นตำยก็มี ปอมเปอีจึงได  ้ ช่ือว่ำ 
“ ซำกเมืองแห่งควำมตำย ”  จำกนั้นน ำคณะออกเดินทำงสู่ “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่
ท่ีสุดของแควน้ลำซีโอและประเทศอิตำลี ตั้งอยูท่ำงตอนกลำงของประเทศ มีประวติัศำสตร์ยำวนำนมำกกว่ำ 
2,800 ปี 

ค ำ่               บริกำรอำหำรม้ือค ำ่ ณ ภัตตำคำร   
พกัที่ :        IH HOTELS ROMA Z3                                                              หรือเทียบเท่ำระดับใกล้เคยีง          
วันที่7       โรม – ชมเมือง – กรุงวำติกัน – โคลอสเซียม – น ้ำพเุทรวี่  
                 ช้อปป้ิงบันไดสเปน – กรุงเทพฯ              
เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น ำคณะท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ “ นครรัฐวำติกัน ” “ ประเทศเอกรำช ” หรือ “ รัฐอิสระท่ีเล็กท่ีสุดในโลก ” น ำ
คณะท่ำนเขำ้ชมภำยในของ “มหำวิหำรเซนต์ปีเตอร์” ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้ำงท่ีใหญ่และส ำคญัท่ีสุดในนครรัฐ
วำติกนั เป็นสถำนท่ีศกัด์ิสิทธ์ของพระศำสนจกัรโรมนัคำทอลิกท่ี  มีขนำด “ ใหญ่ท่ีสุดในโลก ” ไดรั้บกำร
ออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” น ำคณะเขำ้
สู่ภำยในมหำวิหำรซ่ึงประดบัประดำไปดว้ยงำน
ศิลปะช้ินเอกมำกมำย อำทิเช่น “ ปิเอตำ้ ” ( The 
Pieta ) รูปแกะสลกัหินอ่อนแม่พระมำรีอุม้พระ
ศพของพระเยซูเจำ้ไวบ้นตกั จำกนั้นรถโคช้แล่น

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
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ผำ่นสถำนท่ีส ำคญัต่ำงๆ พร้อมชมสถำปัตยกรรมอนัเก่ำแก่ภำยในกรุงโรม อำทิ “ จัตุรัสเวเนเซีย ” Piazza 
Venezia จตุรัสท่ียิง่ใหญ่ใจกลำงกรุงโรม ผ่ำนชมระเบียงปำลำสโซ สถำนท่ีใชก้ล่ำวสุนทรพจน์ของมุสโสลินี
ในโอกำสต่ำงๆ  “ อนุสำวรีย์พระเจ้ำวิคเตอร์ เอ็มมำนูเอ็ลที่ 2 ” ซ่ึงได้ช่ือว่ำเป็นพระบิดำของชำ   อิตำลี 
“ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลกัษณ์แห่งชัยชนะและท่ีมำของ “ถนนทุกสำยมุ่งสู่กรุงโรม” จำกนั้นชม
ร่องรอยของศูนยก์ลำงแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ “โรมนัฟอร่ัม” 

เที่ยง อสิระกบัอำหำรม้ือกลำงวนัเพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง  
บ่ำย ใหค้ณะไดล้งจำกรถพร้อมถ่ำยภำพคู่กบั “สนำมกีฬำโคลอสเซียม” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก สนำมกีฬำ

กลำงแจ้งขนำดใหญ่ท่ีมีโครงสร้ำงเกือบ
สมบูรณ์ตั้งอยูใ่จกลำงกรุงโรม  โดยนับเป็น
ส่ิงก่อสร้ำงท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดเท่ำท่ีเคยมีกำร
สร้ำงข้ึนมำในสมยัอำณำจกัรโรมนั ระหว่ำง
ท ำง  ท่ ำน จะสำม ำรถชมคว ำมงด งำม
สถำปัตยกรรมอันเก่ำแก่ของกรุงโรม  น ำ
คณะท่ำนชมควำมสวยงำมของ “น ้ำพุเทรวี่” 
ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของกรุงโรม น ้ ำพุแห่งน้ี เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัและมีช่ือเสียงจำกภำพยนตร์เร่ือง " Three 
Coins in the Fountain " นกัท่องเท่ียวท่ีไดเ้ดินทำงมำเยี่ยมชมน ้ ำพุแห่งน้ีมีควำมเช่ือกนัว่ำ กำรโยนเหรียญ
ลงไปแลว้จะไดก้ลบัมำเยือนกรุงโรมอีกคร้ังจำกนั้นน ำคณะท่ำน เดินทำงชม ช่อง “โอคูลูส” ช่องแสงซ่ึงเป็น
วงกลมขนำดใหญ่อยูต่รงกลำงหลงัคำโดมของ “วหิำรแพนธีออน” ภำยในวิหำรแพนธีออนยงัใชเ้ป็นสถำนท่ี
ฝังศพกษตัริย ์บุคคลในรำชวงศแ์ละบุคคลส ำคญั เช่น พระศพของกษตัริย ์2 พระองค์สุดทำ้ยของอิตำลีคือ 
พระเจำ้วิกเตอร์ เอมมำนูเอลท่ี 2 และพระเจำ้อุมแบร์โตท่ี 1 และยงัมีศพของรำฟำเอล จิตรกรชำวอิตำลีท่ีอำยุ
น้อยท่ีสุดในบรรดำจิตรกรผูย้ิ่งใหญ่ในยคุฟ้ืนฟูศิลปวิทยำ น ำท่ำนคณะท่ำนเดินทำงต่อไปยงั “ ย่ำนบันได
สเปน ” สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และเป็นสัญลกัษณ์อีกอยำ่งหน่ึงของกรุงโรม  เป็นสถำนท่ีนดัพบของ
หนุ่มสำววยัรุ่นของอิตำลีซ่ึงในเขตบริเวณน้ีเต็มไปดว้ยสถำปัตยกรรมโรมนัท่ีสวยงำม ใหท่้ำนไดถ่้ำยภำพไว้
เป็ น ท่ี ระ ลึ กห รือ อิสระ เลือกช้อป ป้ิ ง สิน ค้ ำแบ รนด์ เน ม ช่ื อดังน ำน ำช นิ ด  อ ำทิ  Gucci ,Louis 
Vuitton ,Prada ,Bally ,Chanel สินคำ้พ้ืนเมืองอนัเล่ืองช่ือ 

22.40 เหิรฟ้ำกลบัสู่กรุงโดฮำ โดยสำยกำรบินกำตำร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR114 

วันท่ี8      กรุงเทพฯ 
05.10 ถึงสนำมบินกรุงโดฮำ รอเปลีย่นเคร่ือง ประมำณ 2 ช่ัวโมง 
08.00 เหิรฟ้ำกลบัสู่สนำมบินสุวรรณภูม ิโดยสำยกำรบินกำตำร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR832 
19.00 เดินทำงถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทับใจ 
หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ,ฟ้ำ , อำกำศ,กำรล่ำช้ำอันเน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และ

สถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศทีท่ำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพ่ือควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำ
ทวัร์ผู้น ำทวัร์ มีอ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ำรตัดสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 

 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%E1%BE%B9%B8%D5%CD%CD%B9
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อตัรำค่ำบริกำร 

ออกเดินทำงช่วง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่ำน 

เด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  
( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่ำนเดียว / ห้อง 
                      จ่ำยเพิ่ม 

 

พ.ค.-มิ.ย. 2562 47,900 47,900 47,900 14,900 

ต้องกำรเดนิทำงโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณำสอบถำมรำคำเพิม่เตมิจำกเจ้ำหน้ำที่บริษทัฯ 
อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลำน//โรม-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถที่ช  ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมที่พกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลที่ท  ำ
ใหต้อ้งมีกำรปรับเปลี่ยนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเที่ยวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซักรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมที่พกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพที่แฝงตวัเขำ้มำ
ในโรงแรมที่พกั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำยุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำ
 ท่ำนจะผ่ำนกำรพจิำรณำหรือไม่กต็ำม 4,000 บำท) 

 ค่ำทิปพนักงำนขับรถในยุโรปท่ำนละ 12 ยูโร 
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ตำมวัฒนธรรมกำรบริกำรแบบสำกลโลก ท่ำนละ 100 บำทต่อวัน  

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก  30,000 ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์หรือส่ง E-MAIL ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง 

Passport  มำยงับริษัท และค่ำใช้จ่ำยส่วนที่เหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ  30 วนั มิฉะนั้ นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำร
เดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ย่ำงน้อย 20 ท่ำน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจดัหำคณะทวัร์อื่นให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 
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 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดกต็ำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมำยเหตุ 
 ทำงบริษัทจะท ำกำรย่ืนวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ำรองที่น่ังครบ 20 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วีซ่ำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หำกในช่วงที่ท่ำนเดินทำงควิวีซ่ำกรุ๊ปในกำรย่ืนวีซ่ำเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำง
มำยืน่วีซ่ำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ที่ของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรย่ืนวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนที่มีควำม
ประสงคจ์ะยืน่วีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมที่สถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจำรณำว่ำวีซ่ำใหก้บั
ทำงท่ำน 

 กรณีวีซ่ำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปน้ี  
-  ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำรทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่ำจะผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 
-  ค่ำมัดจ ำต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมำจริง ณ วันย่ืนวีซ่ำ ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนที่เหลือจะ
คืนใหท้่ำนภำยใน 120 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่ำห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัที่เขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยดึค่ำหอ้ง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจ้งใหท้่ำนทรำบ 
และมีเอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยดึค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 
 ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองต๋ัว

เคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็น

ค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษัท ฉะน้ันท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยดุ หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เกบ็ค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 
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เอกสำรที่ใช้ในกำรย่ืนขอวีซ่ำ VISA  (ต้องมำโชว์ตัวท่ีสถำนทูตเพ่ือสแกนลำยน้ิวมือทุกท่ำน) 
 หนังสือเดนิทำงที่เหลืออำยใุช้งำนไม่ต ำ่กว่ำ 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตว่ำงอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำนั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ ำนวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* ค้ำขำย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่
เกิน 3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออก
จดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้ำรำชกำรและนกัเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่ำนั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพย์และเอกสำร
แสดงทำงกำรเงินอ่ืนๆ สำมำรถย่ืนแนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อ

แต่ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้ำ ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือ

ใหต้รงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วีซ่ำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำ
กำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมกีำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอำยุต ำ่กว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้ง
สองคน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีว่ำกำรอ  ำเภอ 

 ส ำเนำบตัรประชำชน หรือ ส ำเนำสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่ำ 1 ชุด 
 ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ำม)ี 1 ชุด 
  กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธ
วีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ไดช้  ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำง
บริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวน
ท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวี
ซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยงัประเทศตำมที่ระบุเท่ำน้ัน กำร
ปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรคืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


