WONDERFUL EUROPE

อิตาลี โปรโมชั่น 8 วัน 5 คืน

ราคาเริ่ มต้น

45,900.บาท/ท่าน

กาหนดการเดินทาง : เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562

สุ ดคุ้ม!! เทีย่ วเจาะลึกแกรนด์ อติ าลี สั มผัสความงดงามของสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่และทรงคุณค่ า
ชมความยิง่ ใหญ่ อลังการของโคลอสเซี่ยม และหอเอนปิ ซ่ า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลก
ชมเมืองฟลอเรนซ์ ดินแดนอันน่ าหลงไหล ต้ นกาเนิดของศิลปะเรเนสซองส์
ชมเมืองเวนิส เมืองแห่ งสายนา้ และสะพาน ดื่มดา่ บรรยากาศอันงดงามสุ ดแสนโรแมนติก
ชมมหาวิหารดูโอโม่ แห่ งลาน ทีม่ คี วามงดงามและยิง่ ใหญ่ เป็ นอันดับ 3 ของโลก
ช้ อปปิ้ งสิ นค้ าแบรนด์ เนม La Reggia Designer Outlet ศู นย์ เอาท์ เล็ททีใ่ หญ่ และมีสินค้ าหลากหลายทีส่ ุ ด

วันที่1
17.30 น.
20.55 น.
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วันที่2
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เที่ยง
บ่ าย

ค่า

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – โดฮาร์ – มิลาน
สมาชิ กทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้น 4 เคาน์ เตอร์ Q สาย
การบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ QATAR AIRWAYS
เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งโดฮา โดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR833
เดินทางถึง สนามบินกรุ งโดฮา รอเปลีย่ นเครื่อง ประมาณ 2 ชั่วโมง
มิลาน – ดูโอโม่ – เวโรน่ า – เมสเตร้
เหิ รฟ้ าสู่ เมืองมิลาน...โดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR123
เดินทางถึง เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองมิลาน เมืองสาคัญในภาคเหนื อของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริ เวณที่ ราบลอมบาร์ ดี จากนั้น
นาคณะเก็บภาพ “ป้ อมปราการสฟอร์ เซสโก้ ” ปราสาทสวยงามหลังนี้ ได้เคยเป็ นป้ อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ
ต่อมาเป็ นที่ พานักของผูน้ าเผด็จการในช่ วงศตวรรษที่ 15 คือ ตระกูลสฟอร์ ซา มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ
ของน้ าพุที่โพยพุ่งบริ เวณด้านหน้าปราสาทสฟอร์ เซสโก้ นาท่านชม “มหาวิหารแห่ งมิลาน หรื อดูโอโม” สัญลักษณ์ที่
โดดเด่นที่สุดของเมือง อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหิ นอ่อนสี ขาวในศิลปะแบบโกธิ ค ใช้เวลาสร้างนาน
กว่า 500 ปี ปั จจุบนั เป็ น “โบสถ์แคธอลิกที่ ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก” ลานด้านหน้าเป็ นที่ ต้ งั ของพระราชานุ สาวรี ย ์
พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานู เอลที่ 2 ทรงม้า รายล้อมด้วยอาคารที่ เก่าแก่คลาสสิ คและช้อปปิ้ งมอลล์ที่สวยที่ สุดแห่ งหนึ่ ง
ของโลก
บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเวโรน่ า” ประตูสู่อิตาลีเป็ นเมืองที่ใหญ่ และสาคัญเป็ นอันดับ 2 ในแคว้นเวเนโตรองจากเว
นิ ส นาท่ านชมเมืองเวโรนาได้รับสมญานามว่า "LITTLE ROMAN" เพราะยังคงสภาพสิ่ งก่อสร้างจากสมัยโรมันไว้
อย่างสมบูรณ์และถ้าย้อนไปในศตวรรษที่ 13-14 มีความเจริ ญสู งสุ ดถือว่าเป็ นยุดทองไม่แพ้กรุ งโรม เมืองเวโรน่ าโด่ง
ดังมาจากนิ ยายรักอมตะเรื่ องเอกของนักประพันธ์ “วิลเลี่ยมเชกส์ เปี ยร์ ” ที่ ชื่อว่า “โรมิโอ แอนด์ จูเลียต” นาคณะเดิ น
ทางเข้าชมย่านเมื อ งเก่ าที่ ยงั คงสภาพบ้านเรื อนแบบโบราณ จากนั้น นาท่ านสู่ “จตุ รัส เออร์ เบ” ที่ รายล้อมไปด้วย
คฤหาสน์, วังเก่ าของตระกูลที่ เคยปกครองเวโรน่ าระหว่างทางผ่านชมความยิ่งใหญ่ ภายนอกของ “โรมัน อารี น่า”
สนามกี ฬ ากลางแจ้งแบบโบราณในสมัยโรมัน เดิ นทางเข้าสู่ อดี ต บ้านของจูเลี ยต ปั จจุ บันหน้าบ้านจูเลี ยตคื อร้ าน
Armani ชมระเบียงหิ นอ่อนเล็กๆ ที่จูเลียตเคยยืนอยู่โดยมีโรมิโอ มาคอยเฝ้ าขอความรักอยูด่ า้ นล่างบริ เวณบ้านมีรูปปั้ น
จูเลียตที่ เป็ นบรอนซ์ป้ ั นโดย N.Costantiniว่ากันว่าใครอยากสมหวังในเรื่ องความรักก็ให้ไปจับที่ หน้าอกของจูเลียต
นอกจากนี้ ภายในบริ เวณกาแพงบ้านจูเลียตยังมีการเขียนแสดงความรักกันมากมายจนแทบไม่เห็นสี กาแพงเดิม และยัง
มีบริ การโทรศัพท์สาหรับคนที่ไม่ได้มากับคนรักให้ได้เซย์ฮลั โหลหากันว่าโทรมาจากบ้านจูเลียตแห่ งนี้นาท่านเดินทาง
ขึ้ นสู่ ทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของอิตาลีไปยัง “เมืองเวนิส เมสเตร้ ” ราชิ นีแห่ งทะเล เอเดี ยตริ กเมืองหลวงของ
แคว้น เวเนโต
บริการอาหารมือ้ ค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ : Smart Hotel หรือเทียบเท่ าระดับใกล้ เคียง
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เวนิส – ฟลอเรนซ์ – โบสถ์ ซานตา มาเรีย – ปราโต้
บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดิ นทางเข้าสู่ ท่ าเรื อตรอนเชโต้ จากนั้นลงเรื อเข้าสู่ “เมืองเวนิ ส ” เมื องอันแสนโรแมนติ กซึ่ งเป็ นจุ ดหมาย
ปลายทางของคู่รักจากทัว่ โลกเมืองเวนิ สได้รับฉายาว่าราชิ นี แห่ งทะเลอาเดรี ยตริ ก (Queen of the Adriatic), เมืองแห่ ง
สายน้ า (City of Water), เมืองแห่ งสะพาน (City of Bridges), และ เมืองแห่ งแสงสว่าง (The City of Light) เรื อนาท่าน
เดิ นทางเข้าสู่ “เกาะซานมาร์ โค ”ศูนย์กลาง ของเมื องเวนิ ส พร้ อมนา คณะเดิ นทางเข้าสู่ บริ เวณ “จตุรัสซานมาโค”
ระหว่างการเดินทางชมอนุ สาวรี ยข์ อง พระเจ้าวิคเตอร์ เอมานูเอลที่ 2 ถ่ายภาพคู่กบั “สะพานถอนหายใจ” สะพานแห่ ง
สัญลัก ษณ์ที่เชื่ อมต่อกับ พระราชวังดอร์ จ ชมความสวยงามของ “พระราชวังดอร์ จ” (ภายนอก) อันเป็ นที่ประทับของ
เจ้าเมืองเวนิ ส ในยุคที่ ยงั เป็ นรัฐอิสระอีกทั้งยังเป็ นศูนยก์ลางของการปกครองแคว้น ในยุคสมัยนั้น ชม“โบสถ์เซนต์
มาร์ ค” ซึ่ งเป็ นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ที่ “ใหญ่ที่สุด” ในยุโรปตะวันตก ให้ท่านได้สัมผัสคลองแห่ งเวนิ สอันแสนโร
แมนติกโดยการ “นัง่ เรื อกอนโดร่ า” Gondora ที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก (ไม่ รวมในรายการทัวร์ กรุ ณาติดต่ อหัวหน้ าทัวร์ )
บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดิ นทางเข้าชม “เมืองฟลอเรนซ์ ” Florence เมื องที่ ได้รับฉายาว่า“เมื องที่ มีความงามเป็ นอมตะ” เป็ นเมื อง
ต้นแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ซ่ ึ งเป็ นเมืองที่ มีความเจริ ญสู งสุ ดในช่วงศตวรรษที่ 13-16 ทั้งทางด้านเศรษฐกิ จ
และศิลปวัฒนธรรมเป็ นนครโบราณอันยิ่งใหญ่ซ่ ึ งครั้งหนึ่ งเคยมัง่ คัง่ และร่ ารวยกว่ากรุ งโรม เป็ นถิ่นกาเนิ ดของศิลปิ น
ระดับโลก2ท่าน คือ “ลีโอนา โด ดาวินชี และ ไมเคิลแองเจลโล” นาคณะเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่า Old Town ซึ่ งได้ถูก
จัดให้เป็ นเขตเมืองปลอดมลพิษไม่อนุ ญาตให้รถยนต์วิ่งผ่านภายในเมืองสัมผัสสถาปั ตยกรรมอันแสนงดงามเต็มไป
ด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ที่หาชมได้ยากยิ่งจากเมืองไหน เที่ยวชม “จัตุรัสเพียซซ่ าซินยอเรตตา” ชมสถาปัตยกรรม
อันโดดเด่นของเมืองที่ “มหาวิหารซานตามาเรี ยเดลฟิ ออเร” เป็ นวิหารที่มียอดโดมขนาดใหญ่สญ
ั ลักษณ์แห่งเมืองฟลอ
เรนซ์ จากนั้นออกเดิ นทางเข้าสู่ ใจกลางเมื องชม “โบสถ์ ซันตาโคเช่ ” โบสถ์ขนาดใหญ่ซ่ ึ งใช้เป็ นสถานที่ ฝังศพของ
ศิลปิ นชื่ อก้องโลก“ไมเคิลแองเจลโล และ กาลิเลโอ” และศิลปิ นชื่ อดังของเมือง จากนั้นนาท่านข้ามแม่น้ าอาร์ โน ออก
เดินทางสู่เมืองปราโต้
บริการอาหารมือ้ ค่า ณ ภัตตาคาร / นาคณะเดินทางเข้ าสู่ ที่พกั
พักที่ : CHARME HOTEL หรือที่พกั ระดับใกล้ เคียง
ปราโต้ – ปิ ซ่ า – หอเอนแห่ งเมืองปิ ซ่ า – เซียน่ า
บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ “เมืองปิ ซ่ า” เมืองแสนสวยริ มฝั่งแม่น้ าอาร์โน และยังเป็ นบ้านเกิด “กาลิเลโอ” ศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยง
ของอิตาลีนาคณะเปลี่ยนเป็ นรถ Shutter Bus เข้าชมความมหัศจรรย์ของ “หอเอนแห่ งเมืองปี ซ่ า” 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์
ของโลก ถูกสร้ างด้ว ยหิ น อ่ อน สู ง 181 ฟุ ต มี 8 ชั้นโดยเริ่ ม สร้ างเมื่ อปี ค.ศ.1174 แล้วเสร็ จเมื่ อ ค.ศ.1350 ใช้เวลา
ก่อสร้างนานถึง 176 ปี สาหรับหอเอนปิ ซ่ านี้ ภายในมีเสาหิ นอ่อนทีสลักลวดลายด้วยฝี มือจิตรกรชื่ อดังแห่ งยุคได้สลัก
ลวดลายไว้สวยงามมากส่ วนสาเหตุ ที่เอี ยงนั้นเกิ ด ขึ้ นหลังจากเมื่ อสร้ างเสร็ จแล้ว ฐานได้ทรุ ดไปข้างหนึ่ งเมื่ อวัด ดู
ปรากฏว่าเอียงออกจากแนวดิ่ งของฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยงั ไม่ลม้ ยังคงเอียงอยู่เช่ นทุกวันนี้ เมืองแห่ งนี้ ยงั เป็ นบ้านเกิ ด
ของนักวิทยาศาสตร์ และนักดาราศาสตร์ เอกของโลก “กาลิเลโอ” ซึ่ งเขาได้พิสูจน์กฎการณ์ดึงดูดของโลกโดยปล่อย
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วัตถุให้ตกมาจากที่สูงเขาสังเกตพบว่าไม่วา่ วัตถุหนักหรื อเบา ต่างตกถึงพื้นดินพร้อมกัน และให้ชาวโลกรู ้ โดยทาการ
ทดลองปล่อ ยลูกบอลจากหอเอนปิ ซ่ าแห่ งนี้ แ ละเขายังเป็ นคนแรกที่ ใช้กล้องโทรทัศน์ (Telescope) ส่ องดูด าวเมื่ อ
ประมาณ 400 ปี ก่อนและได้ประกาศสิ่ งที่คน้ พบซึ่ งท้าทายความเชื่ อของคนในสมัยนั้นซึ่ งเชื่อกันว่าโลกเป็ นศูนย์กลาง
ของสุ ริยะจักรวาลแต่กาลิเลโอยืนยันว่าดวงอาทิตย์ต่างหากเป็ นศูนย์กลางของสุ ริยะจักรวาล จนทาให้เขาถูกจับคุมขัง
ในที่ สุ ด ชมความสวยงามของ “หอสวดมนต์ ที่ สร้ างในสไตล์ โรมันเนสก์ ” จตุ รัส ดู โอโมแห่ งปิ ซาได้รับเลื อกโดย
องค์การยูเนสโกให้ข้ ึนทะเบียนเป็ นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1987
บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านออกเดิ นทางสู่ “เมืองเซี ยน่ า” เมืองดังแห่ งยุคกลางของอิตาลีและเป็ นเมืองที่ มีศิลปะโกธิ ค ตลอดทั้งใจกลาง
เมืองเก่าของเซี ยนาได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ข้ ึ นทะเบี ยนเป็ น โลกเมื่อปี ค.ศ.1995 เชิ ญเยี่ยมจตุรัสเปี ยซซ่ า
เดล คัมโป Piazza del Campo ซึ่ งได้รับยกย่องว่าเป็ นมรดกโลก และ เคยเป็ นบ้านของาลิโอนักแข่งม้าที่ มีชื่อกระฉ่ อน
ที่สุดในโลก จตุรัสเปี ยซซ่า เดล คัมโป ที่ได้ชื่อว่าสวยแปลกตาเพราะมีรูปทรงเป็ นรู ปพัด ลาดเอียงแบบขั้นบันได ตั้งอยู่
ด้านหน้าศาลาว่าการเมืองเซี ยน่า เดินเล่นชมเมือง บ้านเรื อนต่างๆ ถึงแม้ดูเก่าแก่ แต่ยงั คงถูกใช้งานเป็ นที่อยูอ่ าศัยและ
ร้านค้า มีศาลากลางจังหวัดสไตล์โกธิ ค น้ าพุเกีย โบสถ์พระแม่นิรมล ที่นี่มีเทศกาลพาลิโอแสดงในชุดพื้นเมืองทุกปี มี
ชื่อเสี ยงมา
บริการอาหารมือ้ ค่า ณ ภัตตาคาร / นาคณะเดินทางเข้ าสู่ ที่พกั
พักที่ : HOTEL ANNA SIENA NORD หรือเทียบเท่ าระดับใกล้ เคียง
เซียน่ า – ทิโวรี่ – La Reggia Designer Outlet
บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองทิโวรี่ ดินแดนที่เป็ นส่ วนหนึ่งของแคว้นลาซิ โอ (Lazio) ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง เหนือแม่น้ าอา
เนี ยน (Aniene)ชมเนิ นเขา TIBURTINE ท่านจะได้พบว่าทิ วทัศน์สวยงามสุ ดลูกหู ลูกตาจะเปิ ดต้อนรับปลุกประสาท
สัมผัสทุกอย่างให้สดชื่น มีชีวิตชีวา โดยเฉพาะเหล่าวิลล่าพักร้อนของชนชั้นสูงในสมัยก่อนเพื่อสัมผัสกับความโรแมน
ติกจับใจ
บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคา
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ La Reggia Designer Outlet ศูนย์เอาท์เล็ทที่ใหญ่และมีสินค้าหลากหลายที่สุด มีเวลาให้
ท่ า นช้ อ ปปิ้ งสิ นค้า แบรนด์ เนม อาทิ เช่ น BIALETTI, Calvin Klein, D&G,DIESEL, Paul Smith, POLO, LEVI'S,
REPLAY ฯลฯ
อิสระกับอาหารมือ้ ค่าตามอัธยาศัยเพือ่ ความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง
พักที่ : RAMADA , NAPLES หรือเทียบเท่ าระดับใกล้ เคียง
เนเปิ ลส์ – ซอร์ เรนโต้ - ปอมเปอี – โรม
บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดิ นทางสู่ “เมืองซอร์ เรนโต้ ” (SORRENTO) ที่ มาของเพลง “คัมแบค ทู ซอร์ เรนโต้” และเป็ นบ้านเกิ ดของ
เอนริ โ ก คารู โซ (ENRICO CARUSO) นักร้ อ งโอเปราชื่ อ ดัง เป็ นเมื องในฝั น ที่ งดงามล้ าเลิ ศ เมื องที่ มีทัศ นี ย ภาพ
สวยงาม นาท่านเดิ นทางต่อสู่ เมืองเนเปิ ลส์ (Naples) หรื อที่ นิยมเรี ยกเป็ นภาษาอิตาลีว่า เมืองนาโปลี (Napoli) คืออีก
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หนึ่ งเมื องท่ องเที่ ยวที่ มีชื่อเสี ยงและมี ความสาคัญ ทางประวัติศาสตร์ ศิ ลปะ วัฒ นธรรม สถาปั ตยกรรม ดนตรี และ
ศาสตร์การทาอาหาร ที่ได้รับการยอมรับจากทัว่ โลก อีกทั้งยังเป็ นเมืองหลวงของจังหวัดเนเปิ ลส์ (Province of Naples )
และ แคว้นกัมปาเนี ย (Campania) แคว้นที่ ต้ งั อยู่ทางทิ ศใต้ของประเทศอิ ตาลี นนั่ เอง จากนั้นนาท่ านออกเดิ นทางสู่
“เมืองปอมเปอี”
บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม “เมืองปอมเปอี” นาชมเมืองโบราณ 2,000 ปี ที่ถูกทาลายโดยลาวาของภูเขาไฟ วิโซเวียส ซึ่ งภูเขาไฟลูกนี้
ระเบิดเอาดินโคลนเถ้าถ่าน และหิ นละลายทับถมจมลงไปในดินในชัว่ เวลาไม่กี่นาทีเมื่อ พ.ศ.662 ประชาชนนับหมื่น
ต้องถูกฝังทั้งเป็ นตายด้วยความทุกข์ทรมาน โดยไม่มีโอกาสหนี รอดออกมาได้เลย และปอมเปอี ก็ถูกลืมไปจากความ
ทรงจาของชาวโลกต่อมาได้มีการฟื้ นฟูศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณชื่ อปอมเปอีจึงถูกค้นพบแต่ไม่มีใครทราบว่าอยู่ที่
ไหน จนกระทัง่ พ.ศ.2291 ได้พบร่ องรอยของซากเมือง เมื่อรื้ อดิ นที่ ทบั ถมออกมาหมดแล้วก็พบซากเมืองที่ ใหญ่โต
และสร้างด้วยหิ นอย่างแข็งแรง บางแห่งพบ “ซากชาวปอมเปเอียน และสัตว์เลี้ยงของเขาที่ตายกลายเป็ นหิ นยังคงสภาพ
เดิ มทุกประการ” แต่ ทว่าภาพนั้นจะเห็นลักษณะของความหวาดกลัวต่อความตายได้เป็ นอย่างดี บางคนนั่งเอามือปิ ด
หน้าตายบางคนนัง่ ซบกับกาแพงบ้านตายก็มี ปอมเปอีจึงได้ ชื่ อว่า “ซากเมืองแห่ งความตาย” จากนั้นนาคณะออก
เดินทางสู่ “กรุ งโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซี โอและประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลาง
ของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี
บริการอาหารมือ้ ค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ : IH HOTELS ROMA Z3 หรือเทียบเท่ าระดับใกล้ เคียง
โรม – ชมเมือง – กรุ งวาติกัน – โคลอสเซียม – นา้ พุเทรวี่ – ช้ อปปิ้ งบันไดสเปน – สนามบิน – กรุ งโดฮา
บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดิ นทางเข้าสู่ “นครรั ฐวาติกัน ” ประเทศเอกราช หรื อ รัฐอิ สระที่ เล็กที่ สุดในโลก นาท่านเข้าชมภายในของ
“มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ ” ซึ่ งเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่ใหญ่และสาคัญที่สุดในนครรัฐวาติกนั เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธ์ของพระศา
สนจักรโรมันคาทอลิกที่ มีขนาด “ ใหญ่ที่สุดในโลก ” ได้รับการออกแบบโดย “ ไมเคิ ลแองเจลโล ” นาคณะเข้าสู่
ภายในมหาวิหารซึ่ งประดับประดาไปด้วยงานศิลปะชิ้นเอกมากมาย อาทิเช่น “ ปิ เอต้า ” ( The Pieta ) รู ปแกะสลักหิ น
อ่ อ นแม่ พ ระมารี อุ ้ม พระศพของพระเยซู เจ้า ไว้บ นตัก จากนั้ น รถโค้ช แล่ น ผ่ า นสถานที่ ส าคัญ ต่ า งๆ พร้ อ มชม
สถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่ภายในกรุ งโรม อาทิ “จัตุรัสเวเนเซี ย” Piazza Venezia จตุรัสที่ยิ่งใหญ่ใจกลางกรุ งโรม ผ่ าน
ชมระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใช้กล่าวสุ นทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ “ อนุสาวรี ย์พระเจ้ าวิคเตอร์ เอ็มมานู
เอ็ลที่ 2 ” ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ นพระบิดาของชา อิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลักษณ์แห่ งชัยชนะและที่มาของ “ถนน
ทุกสายมุ่งสู่ กรุ งโรม” จากนั้นชมร่ องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ “โรมันฟอรั่ม”
อิสระกับอาหารมือ้ กลางวันเพือ่ ความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง
ให้คณะได้ลงจากรถพร้อมถ่ายภาพคู่กบั “สนามกีฬาโคลอสเซี ยม” 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬากลางแจ้ง
ขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างเกื อบสมบูรณ์ต้ งั อยู่ใจกลางกรุ งโรม โดยนับเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่ มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่ เคยมี
การสร้างขึ้นมาในสมัยอาณาจักรโรมัน ระหว่างทาง ท่านจะสามารถชมความงดงามสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่ของกรุ ง
โรม นาคณะท่านชมความสวยงามของ “น้าพุเทรวี่” ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่ งสัญลักษณ์ของกรุ งโรม น้ าพุแห่ งนี้ เริ่ มเป็ นที่ รู้จกั
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และมี ชื่อเสี ยงจากภาพยนตร์ เรื่ อง "Three Coins in the Fountain" นักท่ องเที่ ยวที่ ได้เดิ นทางมาเยี่ยมชมน้ าพุ แห่ งนี้ มี
ความเชื่ อกันว่า การโยนเหรี ยญลงไปแล้วจะได้กลับมาเยือนกรุ งโรมอีกครั้งจากนั้นนาคณะท่าน เดิ นทางชม “ช่ องโอ
คูลูส” ช่องแสงซึ่ งเป็ นวงกลมขนาดใหญ่อยูต่ รงกลางหลังคาโดมของ “วิหารแพนธีออน” ภายในวิหารแพนธี ออนยังใช้
เป็ นสถานที่ฝังศพกษัตริ ย ์ บุคคลในราชวงศ์และบุคคลสาคัญ เช่น พระศพของกษัตริ ย ์ 2 พระองค์สุดท้ายของอิตาลีคือ
พระเจ้าวิกเตอร์ เอมมานูเอลที่ 2 และพระเจ้าอุมแบร์ โตที่ 1 และยังมีศพของราฟาเอล จิตรกรชาวอิตาลีที่อายุนอ้ ยที่สุด
ในบรรดาจิ ต รกรผูย้ ิ่ งใหญ่ ในยุค ฟื้ นฟู ศิ ลปวิท ยา น าท่ านคณะท่ านเดิ น ทางต่ อไปยัง “ย่ านบั นไดสเปน” สถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง และเป็ นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุ งโรม เป็ นสถานที่นดั พบของหนุ่มสาววัยรุ่ นของอิตาลีซ่ ึ ง
ในเขตบริ เวณนี้ เต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมโรมันที่ สวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็ นที่ ระลึกหรื ออิสระเลือกช้อปปิ้ ง
สิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดังนานาชนิด อาทิ Gucci ,Louis Vuitton ,Prada ,Bally ,Chanel สิ นค้าพื้นเมืองอันเลื่องชื่อ
อิสระกับอาหารมือ้ ค่าตามอัธยาศัยเพือ่ ความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
เหิ รฟ้ ากลับสู่ กรุ งโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR114
กรุ งโดฮา – กรุ งเทพฯ
ถึง สนามบินกรุ งโดฮา รอเปลีย่ นเครื่อง ประมาณ 2 ชั่วโมง
เหิ รฟ้ ากลับสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR832
เดินทางถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ
❖ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ฟ้ า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน
และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดิ นทางในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษทั ฯ ได้
มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผนู ้ าทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ การตัดสิ นใจ จะคานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม
และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ
❖ กรุ ณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ แล้วทาง
บริ ษทั ถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั
❖ สาหรับท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทาการออกตัว๋ ก่อน
ทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรื อเวลาบิน
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
❖ ร้านค้าในยุโรปส่ วนใหญ่ จะปิ ดทาการในวันอาทิ ต ย์ , ขอสงวนสิ ทธิ์ การย้ายเมื องที่ เข้าพัก เช่ น กรณี ที่เมื องนั้นมี การจัดงาน
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
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ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
( มีเตียงเสริม )

พักท่ านเดียว / ห้ อง
จ่ ายเพิม่

47,900

47,900

14,900

49,900

49,900

15,900

45,900

45,900

14,900

49,900

49,900

15,900

57,900

57,900

18,900

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-มิลาน//โรม-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12
ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มี
อุณหภูมิต่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่
ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

 ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่านเนื่ องจากป้ องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามา
ในโรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าห้องพักสาหรับทุกท่าน)
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ ท่ า นจะผ่ า นการ
พิจารณาหรื อไม่กต็ าม 4,000 บาท)
 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริ การแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน
เงือ่ นไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
❖กรุ ณ าจองล่ วงหน้าพร้ อมชาระงวดแรก 30,000 ก่ อนการเดิ นทาง พร้ อมแฟกซ์ หรื อส่ ง E-MAIL ส าเนาหน้าหนังสื อเดิ นทาง
Passport มายังบริ ษทั และค่าใช้จ่ายส่ วนที่ เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทาง
❖บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดิ นทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิ ดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน
และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมด
หักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
❖บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่ นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัย
บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
❖เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และ
ออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
❖เมื่ อท่านได้ชาระเงิ นมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
• ทางบริ ษัท จะท าการยื่น วีซ่ าของท่ านก็ต่ อ เมื่อในคณะมีผ้ ู ส ารองที่ นั่ งครบ 20 ท่ าน และได้ รับ คิ วการตอบรั บ จากทางสถานทู ต
เนื่องจากบริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์มมาจากทางยุโรป ,ประกัน
การเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
• หากในช่ วงที่ ท่ านเดิน ทางคิว วีซ่ ากรุ๊ ป ในการยื่น วีซ่ าเต็ม ทางบริ ษ ท
ั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ ยว ซึ่ งทางท่ านจะต้อง
เดิ นทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความ
สะดวก
• เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยืน
่ วีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มีความ
ประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถกู ต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อ
การพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวี
ซ่าให้กบั ทางท่าน
• กรณีวซ
ี ่ าที่ท่านยืน่ ไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าและค่ าดาเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา

- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ
พิจารณา ตัว๋ เครื่ องบิ นถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่
เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2 คื น
แรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่าน
ทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
• หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
• ทางบริ ษัทเริ่ มต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสารอง
ตัว๋ เครื่ องบิน หรือพาหนะอย่ างหนึ่งอย่ างใดที่ใช้ ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในส่ วนนี้ เพราะ
เป็ นค่ าใช้ จ่ายที่ น อกเหนื อ จากโปรแกรมการเดิน ทางของบริ ษัท ฉะนั้ นท่ านควรจะให้ ก รุ๊ ป FINAL 100% ก่ อ นที่ จะสารอง
ยานพาหนะ
เงือ่ นไขการยกเลิก
❖ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสาย
การบิน หรื อ กรุ๊ ปที่มีการการั นตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืน
เงินได้
❖ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจาทั้งหมด
❖ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
❖ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยืน่ ขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ตวั ที่สถานทูตเพือ่ สแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด
* ค้ าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3
เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้ น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรอง
กรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่ านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรั บบัญชีออมทัพย์ เท่ านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรั พย์ และเอกสาร
แส ด งท างก ารเงิ น อื่ น ๆ ส าม ารถ ยื่ น แน บ เพิ่ ม เติ ม ได้ ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ ห ลั ก ฐ าน ก ารเงิ น ข อ งท่ าน ส ม บู รณ์ ท่ สุ ด )
* หนังสื อรั บรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่
ละสถานทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรั พย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกดชื่อให้ตรง
กับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทาการ)

* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริ บูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน
ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาสู ตบิ ัตร 1 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุด
สาเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ า 1 ชุด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่
ทุกครั้ง
หากสถานทู ตมีการเรี ยกสั มภาษณ์ ทางบริ ษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิ ญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุ ภาพ ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม
ทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณี ที่ ท่ านยกเลิกการเดิน ทางภายหลังจากได้ วีซ่ าแล้ ว ทางบริ ษัท ฯขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการแจ้ งสถานทู ตยกเลิก วีซ่ าของท่ าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรั บพิจารณาเฉพาะท่ านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่ านั้น การปฏิ เสธวีซ่าอันเนื่ องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่ องเที่ ยว ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ ออกเดินทางภายใน 30 วัน
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะคานึ งถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ น
หลัก

