TG ITALY PROMOTION 2016

ตามรอย ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่ งคาทอลิก
ณ ประเทศอิตาลี 7 วัน 4 คืน
โรม – มหาวิหารนักบุญฟรังซิสแห่ งอัสซีซี – เซียนา - ปาดัว
เวนิส – จตุรัสเซนต์ มาร์ ค – ปิ ซ่ า – มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์
มหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกําแพง - มหาวิหารซานตามาเรียมัจโจเร

วันเดินทาง 21-27ก.พ. / 22-28 มี.ค. ราคา 49900.วันเดินทาง 27มี.ค. -2 เม.ย. / 3-9เม.ย. / 17-23 เม.ย./ 19-25เม.ย./ 26เม.ย.-2พ.ค. 3-9 พ.ค. /
17-23พ.ค. 24-30 พ.ค. /29 พ.ค.-4มิ .ย. 2559 ราคา 52900.-

วันแรก
21.30 น.

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกัน ณ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์ เตอร์ D ประตู 2-3 เคาน์ เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าทีจ่ าก
ทางบริษทั ฯ อํานวยความสะดวกดูแลเรื่องการเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระต่างๆ

วันที่สอง
กรุงเทพฯ -โรม –อัสซีซี-เซียน่ า
00.20 น. นําท่านออกเดิ นทางบินตรงสู่สนามบินนานาชาติ โรม ประเทศอิ ตาลี โดยสายการบินไทย
เที่ยวบินที่ TG 944 (บริการอาหารดึกและอาหารเช้าบริการบนเครื่อง)
06.50 น. นําท่านเดิ นทางถึงสนามบินกรุงโรม
จากนัน้ นําท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับ
สัมภาระ นําท่านเดินทางสู่ เมืองอัสซีซี่ เมืองโบราณ อายุกว่า 900 ปี เป็นเมืองสําคัญทางศาสนาอีกเมือง
หนึ่งของอิตาลี ตัวเมือง ตัง้ อยู่บนเนินเขาสูงทีส่ ามารถป้องภัยจากข้าศึกศัตรู ในอดีตได้เป็นอย่างดี ปจั จุบนั
เป็นหนึ่งเมืองทีม่ ที ศั นียภาพทีส่ วยงาม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นําท่านเข้าชม
มหาวิ หารเซนต์ฟรานซิ ส Basilica of St. Francis เป็นมหาวิหารทีม่ ดี ว้ ยกันสามชัน้ การ
ตกแต่งของมหาวิหารทําโดยศิลปินสําคัญ ๆ ในยุคนัน้ นอกจากเป็นศาสนสถานสําคัญแล้วมหาวิหารนักบุญฟ
รานซิส จึงมีความสําคัญทางประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะของอิตาลีดว้ ย และชัน้ ล่างมี จิตรกรรมฝาผนัง ของจิตรกรผู้
มีช่อื เสียง เช่น ชิมาบูเย และจอตโต ดี บอนโดเน ผูซ้ ง่ึ วาดชัน้ บนของมหาวิหารเป็นชีวประวัตขิ อง นักบุญฟ
รานซิสด้วย หลังจากนัน้ นําท่านชม วิ หารเซนต์แคลร์ ทีเ่ ก็บพระศพของนักบุญเซนต์แคลร์ ทีส่ ร้างด้วย
สถาปตั ยกรรมแบบโกธิค กระจกสีสแตนกลาสทีส่ วยงาม สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 13 จากนัน้ นําท่าน

เดิ นทางต่อสู่เมืองเซียน่ า อีกหนึ่งเมืองท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงของทัสกานี ทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียน
เป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก ตัง้ แต่ปี ค.ศ.1995 นําท่านชม วิ หารเซนต์แคธเธอลีน ซึง่ เป็นอีกวิหาร
ทีส่ าํ คัญประจําเมืองเซียนาและเป็นนักบุญทีม่ ชี วี ประวัตทิ น่ี ่าสนใจ โดย นักบุญแคธเธอลีน อุทศิ ตัวช่วยเหลือ
คนเจ็บไข้และคนยากจน และมีความเฉลียวฉลาดมองการไกล โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่องราวเกีย่ วกับการเพ่ง
6 แต่งตัง้ เธอให้เป็น
ญาณ ได้รบั นิมติ “นรก แดนชําระ และ สวรรต์” จนพระสันตะปาปา เปาโลที่
"นักปราชญ์ของศาสนจักร" จากนัน้ นําท่านเดินเข้าชม จัตุรสั เดล คัมโป ( Piazza del Campo) ทีเ่ ป็น
รูปทรงคล้ายเกือกม้านับว่าเป็นจตุรสั ทีม่ คี วามสวยงามมากอีกแห่งหนึ่งในอิตาลี ให้เวลาท่านชมและเดินเล่น
ถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของ ปาลาซโซ พับบลิ โค ( Palazzo Pubblico) เป็นพระราชวังเก่าทีส่ ร้างขึน้ ด้วย
ศิลปะแบบโรมาเนสก์ ตัง้ แต่ปีค.ศ. 1297 และหอระฆังมานเจีย (Torre del Mangia) ทีเ่ ป็นอีกหนึง
สัญลักษณ์ของเซียนา จากนัน้ นําท่านชม ความงดงามบริเวณภายนอกของ มหาวิ หารเซียนา ( Siena
Cathedral) หรือ ดูโอโมดิ เซียนา (Duomo di Siena)(ท่านสามารถซือ้ ตั ๋วเข้าชมภายในมหาวิหารได้ค่าบัตร
ประมาณ 10 ยูโร) ทีถ่ ูกสร้างขึน้ ในช่วงระหว่างปี 1215 -1263 ในรูปแบบสถาปตั ยกรรมกอธิค และต่อเติม
ด้วยศิลปะแบบเรอเนซองส์ในยุคต่อมา หรือท่านอาจจะลองซือ้ ขนมแพนโฟร์เท(Pan Forte) ขนมดังของเซีย
น่า
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ.ภัตตาคารพื้นเมืองจากนัน้ นําท่านเข้าที่พกั โรงแรม
EXECUTIVE SIENA
หรือเทียบเท่า
วันที่สาม
เซียน่ า – ปาดัว – เวนิ ส จัตุรสั เซนต์มาร์ค-เวนิ ส เมสเทร
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองปาดัว หรือปาโดว่า เป็นเมืองในแคว้นเวเนโตทีต่ งั ้ อยูท่ างตอนเหนือของประเทศ
อิตาลี และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการโทรคมนาคมของบริเวณนี้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย
นําท่านเข้าชม มหาวิ หารเซนต์อนั ตน The Basilica oF Saint Anthony of Padua โบสถ์ทเ่ี ก่าแก่และมี
ชื่อเสียงของปาดัว ทีม่ อี ายุกว่า 800 ปีแลชาวอิตาลีมศี รัทธาเป็นพิเศษต่อนักบุญท่าน นี้ยงิ่ นัก โดยเรียกท่าน
ว่าเป็น “นักบุญของเรื่องที่เป็ นไปไม่ได้” จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิ ส หนึ่งในเมืองท่องเทีย่ วทีโ่ ด่ง
ดังของอิตาลี ทีไ่ ด้รบั การกล่าวขวัญว่าเป็นเมืองทีไ่ ด้ช่อื ว่าสุดแสนโรแมนติคของอิตาลี
นําท่านเดินทาง สู่ท่าเรือตรองเคตโต้ เพื่อข้ามเรือสู่ฝงั ่ จัตุรสั เซนต์มาร์ค St .Mark Square ชุมชนที่
ยิง่ ใหญ่ทส่ี ุดของเวนิส นําท่านเดินผ่านชม สะพานสะอื้น ทีท่ อดเชื่อมระหว่างศาลและคุกหลวง ผ่านชม
พิ พิธภัณฑ์ดอร์จ ชมภายในของวิ หารเซนต์มาร์ค ทีโ่ ดดเด่นด้วยการตกแต่งด้วยศิลปะยุคโมเสส นําท่าน
เดินลัดเลาะไปตามซอกเล็กซอกน้อย เพื่อ ชม สะพานริอลั โต ทีท่ อดข้ามแกรนด์คาเนลสัญลักษณ์ทส่ี าํ คัญ
ของเวนิส ท่านอาจใช้เวลาเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าชื่อดังของเวนิส อย่างเครื่องแก้วมูราโน-หน้ากากคาร์นิวลั ของทีร่ ะลึกต่างๆหรืออาจทดลองนังเรื
่ อกอนโดล่าชมบรรยากาศของคลองเล็กคลองน้อยแห่งเมืองเวนิส หรือ
นั ่งจิบกาแฟ ฟงั เพลงสบายๆชิวๆกับร้านกาแฟทีม่ อี ยู่กลางจัตุรสั เซนต์มาร์ค
จากนัน้ นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม Ambascoatori หรือเทียบเท่า
คํา่ รับประทานอาหารคํา่
ในโรงแรม
วันที่สี่ เวนิ ส เมสเทร
-ปิ ซ่า-โรม
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่า เมืองท่องเทีย่ วหลักของแคว้นทัสกานี ทีต่ งั ้ ของหอเอนแห่งเมืองปิซา ทีไ่ ด้รบั
การขึน้ ทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ. 1987 จากองค์การยูเนสโก้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน

นําท่านสู่บริเวณจตุรสั มิ ราเคล เพื่อชมความสวยงามบริเวณรอบนอกของ มหาวิ หารแห่งเมืองปิ ซ่า หอเอนแห่งเมืองปิ ซา-หอแบบไทส์สาํ หรับประกอบพิ ธีศีลจุ่ม ทีไ่ ด้รบั เลือกโดยองค์การยูเนสโก้ให้ขน้ึ
ทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค .ศ. 1987 นําท่านถ่ายรูปกับ หอเอนแห่งเมืองปิ ซ่า 1ใน7สิง่ มหัศจรรย์ของ
โลกในยุคประวัตศิ าสตร์ สถานทีก่ าลิเลโอ เคยมาพิสจู น์ทฤษฎีการตกของวัตถุ ให้ท่านเดินเล่นถ่ายภาพ
แอคชั ่นในหลากหลายรูปแบบกับหอเอนปิซา่ ไม่ว่าจะผลักจะดันหรือจะพึงหอเอน รวมทัง้ ให้เวลาท่านเลือก
ซือ้ ของทีร่ ะลึก จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ กรุงโรม นครหลวงแห่งสาธารณรัฐอิตาลี อดีตแห่งจักรวรรดิโรมัน
โบราณทีย่ งิ่ ใหญ่
คํา่ รับประทานอาหารคํา่
ณ.ภัตตาคารจีน
นําท่านเข้าที่พกั โรงแรม HOLIDAY INN ROME PISANA หรือเทียบเท่า

บ่าย

วันที่ห้า โรม-มหาวิ หารทัง้ 4-ชมเมือง
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเข้าชมภายใน
มหาวิ หารเซนต์ปีเตอร์ St.Peter Basilica ในเขตนครรัฐวาติกนั รัฐอิสระทีป่ ระทับ
ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาประมุขแห่งคริสต์ศาสนาในนิกายโรมันคาทอลิค ทีม่ คี วามสวยงามด้วยศิลปะ
ในยุคเรเนซองส์และเป็นฝีมอื ของศิลปินทีม่ ชี ่อื เสียงหลายท่าน อาทิ ไมเคิลแองเจลโล่ –เบอร์นิน่ี ชมประตู
ศักดิสิ์ ทธิ ์ทีจ่ ะเปิดให้คริสต์ศาสนิกชนเดินเข้าสู่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในทุกๆ 25 ปี ถ่ายรูปกับปิ เอต้ารูปแม่
พระประคองร่างของพระเยซูหลังจากที่ถกู ปลดลงจากไม้กางเขน ชมความสวยงามภายในทีต่ กแต่ง
อย่างวิจติ รตระการตา และนับเป็นมหาวิหารทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในยุโรปอีกด้วย เดินชมความสวยงามและ
เลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกบริเวณด้านหน้ามหาวิหาร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
บ่าย นําท่านชม
มหาวิ หารซานตามาเรียมัจโจเร เป็นมหาวิหารทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดของโรม และเป็นทีช่ ุมนุมของ
คริสต์ศาสนิกชนยุคแรก และเป็นมหาวิหารแห่งเดียวในโรมทีย่ งั ทรงลักษณะสถาปตั ยกรรมทีส่ ร้างไว้แต่
ดัง้ เดิมถึงแม้ว่าจะได้รบั ความเสียหายจากแผ่นดินไหวเมื่อ ค.ศ. 1348 และมีการบูรณะปฏิสงั ขรณ์หลายครัง้ ก็
ตามจากนัน้ นําท่านชม มหาวิหารน ักบุญจอห์น ลาเตร ัน (St. John Lateran) ซึง่ เป็นอีกวิหารทีม่ คี วามสวย
งดงามศิลปะทีโ่ ดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และชาวคาทอลิกยังเชื่อกันว่า ท่านเป็นนักเทศน์ชาวยิวในคริส
ศตวรรษที่ 1 และผูเ้ ผยพระวจนะในสีศ่ าสนาคือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาบาไฮ และ
“Mandaeanism” ท่านยังได้ถูกกล่าวถึงในพระวรสาร คัมภีรอ์ ลั กุรอาน และคัมภีรข์ องศาสนาบาไฮ และบางที
ก็ยงั รูจ้ กั กันในชื่อ “ยอห์นผูม้ าก่อน” เพราะถือกันว่านักบุญยอห์นเป็นผูม้ าล่วงหน้าก่อนพระเยซู และนําท่าน
ชม มหาวิ หารนักบุญเปาโลนอกกําแพง สร้าขึน้ โดยจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 ณ จุดทีเ่ ชื่อกันว่าเป็นที่
ั
ฝงศพของนั
กบุญเปาโลอัครทูตหลังจากทีถ่ ูกตัดศีรษะ สาวกของท่านก็สร้างอนุสรณ์ทเ่ี รียกว่า
“Cella
ั
memoriae” เหนือทีฝ่ งศพนั
น้ อนุสรณ์น้ีถูกขยับขยายในรัชสมัยจักรพรรดิวาเลนติเนียนที่ 1 นําท่านแวะชม
บริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลี่เซี่ยมหรือโคลอสซีอ้มุ หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า แอมปิเธีย
เตอร์ทส่ี ร้างขึน้ ในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซีย่ นตัง้ แต่ช่วงปี ค.ศ.71 นับเป็น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกในยุค
ประวัตศิ าสตร์และยังเป็น 1 ใน 7 ของ New 7 Wonders อีกด้วย ก่อน นําท่านสู่บริเวณ นํ้าพุเทรวี่ Trevi
Fountain หนึ่งในสัญลักษณ์ทส่ี าํ คัญของกรุงโรม สถานทีน่ กั ท่องเทีย่ วมาโยนเหรียญเสีย่ งทายตามเรื่องราว
จากภาพยนตร์เรื่อง Three Coins in The Fountain จากนัน้ นําท่านเดินชม ย่านบันไดสเปน Spanish
Step แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของโรม
คํา่ รับประทานอาหารคํา่
ณ.ภัตตาคารจีน
นําท่านเข้าที่พกั โรงแรม
HOLIDAY INN ROME PISANA หรือเทียบเท่า

วันที่หก โรม-สนามบินฟูมิชิโน
-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่สนามบินฟูมิชิโนเพื่อผ่านขัน้ ตอนการทําคืนภาษี – เช็คบัตรโดยสาร ตรวจหนังสือเดินทาง
เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
13.30 น.
ออกเดิ นทาง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 941 บินตรงสู่กรุงเทพฯ (บริการอาหารเย็นและ
อาหารเช้าบริการบนเครื่อง)
วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ
0605 น.
เดิ นทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ...

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสําคัญ

อัตราค่าบริการสําหรับจํานวนผู้เดินทางขัน้ ตํา่ 30 ท่าน

วันเดินทาง 21-27ก.พ. / 22-28 มี.ค
พักห้องคู่ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

49,900 บาท
5,000 บาท

อัตราค่าบริการสําหรับจํานวนผู้เดินทางขัน้ ตํา่ 30 ท่าน
วันเดินทาง 27มี.ค. -2 เม.ย. / 3-9เม.ย. / 17-23 เม.ย./ 19-25เม.ย./ 26เม.ย.-2พ.ค.
3-9 พ.ค. / 17-23พ.ค. / 24-30 พ.ค. /29 พ.ค.-4มิ.ย. 2559

พักห้องคู่ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

52,900 บาท
6,000 บาท

*** บัตรโดยสารของการบิ นไทยที่เสนอเป็ นราคาพิ เศษไม่มีราคาเด็ก ***
*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษีนํ้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ ม ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตาํ่ กว่า 5 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
*** รายการทัวร์นี้ไม่เหมาะสําหรับเด็กอายุตาํ่ กว่า 5 ปี และผูส้ งู อายุที่ต้องนัง่ รถเข็น ***

ผู้เดิ นทางทุกท่านกรุณาส่งสําเนาหนังสือเดิ นทางเมื่อท่านจองทัวร์และยืนยันแน่ นอนว่าจะเดิ นทาง เพื่อบริษทั ฯ
จะบริการแก่ท่านในการนัดยื่นวีซ่าให้ก่อน พร้อมทัง้ กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มข้อมูลเบือ้ งต้น เพื่อนําข้อมูล
เหล่านัน้ มาทําการนัดหมายการยื่น
เงื่อนไขการจองทัวร์
1. กรุณาวางเงินมัดจํา ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ทีน่ ั ่งจะยืนยันเมื่อได้รบั ค่ามัดจําแล้วเท่านัน้
2. หากมีการยกเลิการจอง หลังจากทีช่ าํ ระค่ามัดจําเรียบร้อยแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่ามัดจํา เนื่องจากเป็นทัวร์
์
ราคาพิเศษ บริษทั ฯ ได้ชาํ ระค่าตั ๋วเครื่องบินล่วงหน้า (โดยยังมิได้รวมภาษีสนามบิน และภาษีน้ํามัน) ให้กบั สายการบิน
ไทยเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
•

3. หลังจากชําระค่ามัดจําแล้ว สามารถเปลีย่ นชื่อผูเ้ ดินทางได้ ก่อนทีบ่ ริษทั ฯ จะทําการยื่นวีซ่า ซึง่ จะทําการยื่นวีซ่า ล่วงหน้า
1 เดือนครึง่ - 2 เดือน ก่อนการเดินทาง หากยื่นวีซ่าและออกบัตรโดยสารแล้ว จะต้องชําระค่าเปลีย่ นชื่อและค่าภาษีน้ํามันที่
ปรับเปลีย่ น โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และต้องยื่นวีซ่าเดีย่ วในกรณีทส่ี ถานฑูตมีควิ ให้ย่นื และต้องชําระค่าวีซ่า
ใหม่ท่านละ 4,000 บาท
4. การชําระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ ต้องชําระก่อนการเดินทาง ภายใน 15 วันทําการ
5. บริษทั ฯ สงวนสิทธิในการคื
นค่าทัวร์ทงั ้ หมด กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวน
์
ทีบ่ ริษทั ฯ กําหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯ และผูเ้ ดินทางอื่นทีเ่ ดินทางในคณะเดียวกันบริษทั ฯ ต้อง
นําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่วย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่ามัดจําทัง้ หมด เนื่องจากเหตุผลในข้อ 2 และหากมียกเลิกหลังจากออกบัตร
โดยสารและทําการยื่นวีซ่าแล้ว บริษทั ฯ จะทําการคืนเงินได้หรือไม่ ขึน้ อยู่กบั สายการบิน, วีซ่า ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ ณ ประเทศทีเ่ ราเดินทาง
7. กรณีย่นื วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั วิ ซี ่าจากทางสถานฑูต บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื ค่ามัดจํา และค่าทัวร์
8. กรณีวซี ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือ หลังออกบัตรโดยสาร บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ไม่คนื ค่ามัดจํา และค่าทัวร์
อัตรานี้ รวมบริการ
• ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชัน้ ประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-โรม -กรุงเทพฯ
• ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สอง-สามท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามรายการทีร่ ะบุ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
• ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าทิปคนขับรถในอิตาลี
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สําหรับเด็กอายุต่ํากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่เกิน 75 ปี กรมธรรมพ์
500,000 บาท
• ค่าภาษีน้ํามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่
1 ม.ค. 59 และท่านต้องชําระเพิม่ หากมีการเรี ยกเก็บเพิม่ จากสายการบิน
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
• ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
• ค่าพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบิน
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ต้องเก็บเพิม่ จากราคาทัวร์อกี ท่านละ 700 บาท
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ั ่งเพิม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
• ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าทําใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
• สําหรับราคานี้บริษทั ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่ วหากมีการเก็บเพิม่
• ค่าประกันการเดินทางทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์
• ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
หมายเหตุ
• รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ
่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็นสําคัญ
• กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน
้ และมี
เหตุทาํ ให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
์
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้

• บริษท
ั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนําเข้า

ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
• บริษท
ั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
• บริษท
ั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ าํ นักอยู่ในประเทศไทย
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่
ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่
กับ 1 เตียงพับเสริม หรือแยกพักแบบ 1 ห้องคู่ และ 1 ห้องเดี่ยว โดยท่านจะต้องชําระค่า
พักเดี่ยวเพิ่ ม ประมาณ 1,500 บาทหรือแล้วโรงแรมเรียกเก็บของคืนที่พกั นัน้ ๆ
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ าํ
้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์
3. กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน
ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบนํ้า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

หลักฐานการยืน่ วีซ่าสถานทูตอิตาลี

***การยืน
่ วีซา่ อิตาลี ทุกท่านต ้องแสดงตัวทุกครัง้ ทีม
่ ก
ี ารเดินทางเพือ
่ สแกน
ลายนิว้ มือทีศ
่ น
ู ย์ยน
ื่ VFS ITALY ***

้
ใชเวลาพิ
จารณาอนุมัตวิ ซ
ี า่ 15 วันทําการ

เอกสารในการขอวีซา่ (กรุณาจัดสง่ ภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง)
่ ***
***สงิ่ ทีท
่ า่ นควรทราบก่อนยืน
่ วีซา

1. สถานทูตอิตาลีไม่อนุญาตให ้ผู ้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างทีส
่ ถานทูตพิจารณาวีซา่
ึ ษาหรือทํางานอยูต
2. สําหรับผู ้เดินทางทีศ
่ ก
่ า่ งประเทศ จะต ้องดําเนินเรือ
่ งการขอวีซา่

ึ ษาอยูเ่ ท่านัน
ด ้วยตนเองในประเทศทีต
่ นพํานักหรือศก
้
่ เป็ นดุลยพินจ
่ ริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารทีด
3. การพิจารณาวีซา
ิ ของสถานทูต มิใชบ
่ ี
และถูกต ้องจะชว่ ยให ้การพิจารณาของสถานทูตง่ายขึน
้
้
หมายเหตุ กรณีลก
ู ค ้าท่านใดมีการใชพาสปอร์
ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยืน
่ วีซา่ ลูกค ้าต ้องแจ ้ง
ให ้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน ้าเพือ
่ วางแผนในการขอวีซา่ ของท่าน
่ นต ัว
1. เอกสารสว
ื เดินทางมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างทีย
้ ไป)
*หนั งสอ
่ ังไม่ประท ับตรา 2 หน้าขึน
ิ ธิใ์ นการขอเก็บ พาสปอร์ตเพียงเล่มปัจจุบ ันเท่านน
** ทางบริษ ัทฯขอสงวนสท
ั้
ในกรณีทม
่ี พ
ี าสปอร์ตเล่มเก่าและซอง (ปก) ไม่ตอ
้ งแนบมาเพือ
่ ป้องก ันการสูญหาย
หากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทางบริษ ัทจะไม่ร ับผิดชอบในทุกกรณี **
่ เชงเก้นทีเ่ คยใชเ้ ดินทางภายใน 3 ปี น ับจากปัจจุบ ัน
** ในสว่ นของพาสปอร์ตเก่าถ้ามีวซ
ี า
่ อเมริกาและวีซา
่ อ ังกฤษ ให้ถา่ ยสําเนาหน้าพาสปอร์ตและหน้าวีซา
่
วีซา
่ **
แนบมาด้วยเพือ
่ ประกอบการพิจารณาวีซา

ี นาด 3.5 x 4.5 ซม.จํานวน 2 รูป ขนาดของใบหน้าว ัด
* รูปถ่ายสข
จากศรีษะถึงคาง 3 ซม. (ต ัวอย่า งขนาดรูป ด า้ นขวาม อ
ื ) และฉากหลังต ้อง
ี าวเท่านั น
เป็ น สข
้ (ไม่สวมแว่นตา,ไม่สวมเครือ
่ งประดับ)
* สําเนาทะเบียนบ ้าน/บัตรประจําตัวประชาชนพร ้อมหมายเลขโทรศัพท์ท ี่
สามารถติดต่อได ้ (เบอร์มอ
ื ถือ)
ํ
* สาเนาสูตบ
ิ ัตร (ในกรณีทอ
ี่ ายุยังไม่ครบ 20 ปี บริบรู ณ์ต ้องแนบมาด ้วย)
* สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ ้ามี)
ื่ -สกุล (ถ ้ามี)
* ใบเปลีย
่ นชอ
ํ
* สาเนาบัตรข ้าราชการ
2. หล ักฐานการทํางาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “ TO WHOM IT MAY
ื่ ของแต่ละสถานทูต)
CONCERN “ แทนการใชช้ อ
้ งสอ
ื รับรองจากสถานทีท
* พนั กงานบริษัท
: ใชหนั
่ ํางานเป็ นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั น
้
ื่ นามสกุล ตรงตามหน ้าพาสเท่านั น
คํานํ าหนา่ ้ นาม ชอ
้ ระบุตําแหน่ง อัตราเงินเดือน และวันเริม
่ ทํางาน
พร ้อมตราประทับบริษัท และ ลายเซ็นของผู ้ออกจดหมายรับรองการทํางาน (เอกสารต้องออกไม่เกิน
่ เช่น ยืน
่ 22 ก.พ. เอกสารต้องออก 22 ม.ค. เป็นต้นไป)
1 เดือนน ับจากว ันยืน
่ วีซา
่ วีซา
้ งสอ
ื รับรองตําแหน่งจากหน่วยงานต ้นสงั กัดเป็ นภาษาอังกฤษตัว
* ข ้าราชการ
: ใชหนั
จริงเท่านั น
้
* กรณีเกษี ยณอายุ
: ใชส้ ําเนาบัตรข ้าราชการบํานาญ
* เจ ้าของกิจการ
้ งสอ
ื จดทะเบียนบริษัท , หนั งสอ
ื จดทะเบียนห ้างหุ ้นสว่ น (ค ัด
- เจ ้าของบริษัท
: ใชหนั
่ )
สําเนาไม่เกิน 3 เดือนน ับจากว ันยืน
่ วีซา
้
- เจ ้าของร ้านค ้า
: ใชทะเบี
ยนพาณิชย์ (ทพ.4) , พค. 0403
ี
- ประกอบอาชพอิสระ
: พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได ้ต่อเดือน
ี ภาษี (แปลเป็นภาษาอ ังกฤษ) และหลักฐานแสดงอาชพ
ี ตัวเอง เชน
่ ภาพถ่าย ,
พร ้อมเอกสารการเสย
ั ญาเชา่ , ใบเสร็จแสดงการซอ
ื้ ขาย
สญ
้ งสอ
ื รับรองจากสถานศก
ึ ษาเป็ นภาษาอังกฤษตัวจริง ระบุชน
ั ้ เรียน
ึ ษา
- นั กเรียน/นั กศก
: ใชหนั
ื่ นามสกุล ตรงตามหน ้าพาสเท่านั น
คํานํ าหนา่ ้ นาม ชอ
้ พร ้อมตราประทับ และ ลายเซ็นของผู ้ออก
่ เช่น ยืน
่ 22 ก.พ.
จดหมายรับรอง (เอกสารต้องออกไม่เกิน 1 เดือนน ับจากว ันยืน
่ วีซา
่ วีซา
เอกสารต้องออก 22 ม.ค. เป็นต้นไป)
3. หล ักฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “ TO WHOM IT MAY CONCERN
ื่ ของแต่ละสถานทูต)
“ แทนการใชช้ อ
ื ร ับรองสถานะทางการเงินต ัวจริง ออกคํานําหน้านาม ชอ
ื่ สกุล ตรงตาม
3.1 หน ังสอ
หน้าพาสเท่านน
ั้ (เอกสารต้องขอมาจากธนาคารล่าสุดไม่เกิน 15 ว ัน น ับจากว ันยืน
่
ื่ สกุล ตรงตาม
เอกสาร) คูก
่ ับ สําเนาสมุดบ ัญช ี หรือ STATEMENT ออกคํานําหน้านาม ชอ
้
ี ้อนหลัง
หน้าพาสเท่านน
ั้ ใชบ ัญชเี งินฝากออมทร ัพย์เท่านน
ั้ ทีแ
่ สดงถึงการเคลือ
่ นไหวของบัญชย
ี า
อย่างน ้อย 6 เดือน (ปร ับสมุดบ ัญชล
่ สุด ไม่เกิน 7 ว ันน ับจากว ันยืน
่ เอกสาร)
ี ากประจํา และบ ัญ ช ก
ี ระแสรายว ันในการย น
หมายเหตุ *** สถานทูต ไม่ร ับบ ัญ ช ฝ
ื่ ว ซ
ี า่
ํ เนาสมุดบ ัญช ี หรือ Statement ย้อนหล ัง 6 เดือน ต้องมีการเคลือ
่ นไหวเรียง
3.2 สา
ทุกเดือนห้ามกระโดดเดือน ถ้ามีการกระโดดเดือนหรือเดือนไหนไม่มก
ี ารเคลือ
่ นไหวต้องมี
ี้ จงเหตุผล
จดหมายชแ

3.3 ควรมีเงินคงเหลือสะสมในบ ัญช ี ไม่ตา
ํ่ กว่า 1 แสนบาท
ี ว่ นตัว หรือ เด็กอายุตํา่ กว่า 20 ปี ให ้บุคคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกัน
3.4 กรณีไม่มบ
ี ัญชส
่ บิดา,มารดา,พี,่ น ้อง ทํา หน ังสอ
ื ร ับรองการ ันตี โดยออกจากธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุวา่
เชน
้ า่ ยและชอ
้ า่ ยให้ พร้อม สําเนาสมุดบ ัญช ี
ื่ ผูท
จะออกค่าใชจ่้ ายให ้ โดยมีผอ
ู ้ อกค่าใชจ
้ อ
ี่ อกค่าใชจ
้ ัญชเี งินฝากออมทร ัพย์เท่านน
หรือ STATEMENT ใชบ
ั้ ทีแ
่ สดงถึงการเคลือ
่ นไหวของบัญช ี
ี า
ย ้อนหลังอย่างน ้อย 6 เดือน (ปร ับสมุดบ ัญชล
่ สุด ไม่เกิน 7 ว ันน ับจากว ันยืน
่ เอกสาร) และ
เอกสารผู ้ออกค่าใชจ่้ าย มีดังนี้
1. สําเนาพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชน
ั พันธ์ของผู ้ออกค่าใชจ่้ าย
2. จดหมายระบุความสม
ั พันธ์ เชน
่ ทะเบียนบ ้าน , ใบสูตบ
3. เอกสารแสดงความสม
ิ ัตร

ี ากประจํา และบ ัญ ช ก
ี ระแสรายว ันในการย น
หมายเหตุ *** สถานทูต ไม่ร ับบ ัญ ช ฝ
ื่ ว ซ
ี า่
3.5 บุคคลทีท
่ ํางานแล ้วทุกท่าน จะต ้องแนบสําเนาสมุดบัญชเี งินฝากสว่ นตัวทุกกรณี **
4.กรณีทผ
ี่ เู ้ ดินทางเป็นเด็กอายุตา
ํ่ กว่า 20 ปี
* เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี บริบรู ณ์ ไม่ได ้เดินทางพร ้อมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกับท่านใด
ท่านหนึง่
ื ให้ความยินยอมจากอําเภอ โดยทีบ
จะต ้องทํา หน ังสอ
่ ด
ิ า-มารดาจะต ้องไปยืน
่ เรือ
่ งแสดงความจํานง
ในการอนุญาตให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึง่ ได ้ ณ ทีว่ า่ การอําเภอหรือเขต โดยมี
ื่ และประทับตราจากทางราชการอย่างถูกต ้อง
นายอําเภอหรือผู ้อํานวยการเขตลงลายมือชอ
ื รับรองการ
* กรณีบต
ุ รอยูใ่ นความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ จะต ้องมีหนั งสอ
ปกครองบุตร และเอกสารการหย่าร ้าง โดยมีข ้อความระบุวา่ “มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว”

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมกี ารเปลี่ยนชื่อหรื อชื่อ-สกุลเดิม ก่อนแต่งงาน (ภาษาไทย)....................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง...................................... วันเกิด ..........................................................................
วันออกหนังสือเดินทาง ........................................ วันหมดอายุหนังสือเดินทาง .............................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ................................................ สถานที่เกิด .............................................
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2. สถานภาพ ...... โสด ...... แต่งงานจดทะเบียน ...... แต่งงานไม่จดทะเบียน ...... หย่า ...... หม้าย

3. กรณีทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่กต็ าม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี-ภรรยา

สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล.........................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .......................................
4. ที่อยูป่ ั จจุบนั (ภาษาอังกฤษ)...........................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ์ ......................
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โทรศั
�
พท์�
บา้ น �
...........................
� �
โทรศั�
พท์มือถือ ......................................... ��

5. ชื่อสถานที่ทาํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
6. ที่อยูส่ ถานที่ทาํ งาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
.................................................................................................................................................................
ตําแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
โทรศัพท์
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..................................... หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) ........................

7. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผู เ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)...................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปครั้งสุ ดท้ายหรื อไม่
ตัง้ แต่วนั ที่
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....... ไม่เคย
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�

....... เคย (กรณีท่ เี คยให้ระบุวนั ที่)
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............................ ถึงวันที่ ............................ รวม .......................... วัน
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