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แกรนด์ อติ าลี 8 วัน
โรม-ปิ ซ่า-อัสซิซี่-ฟลอเรนซ์-เวนิ ส-เวโรน่ า-มิลาน-ทะเลสาบโคโม่
วาติกนั ซิตี้ มหาวิหารเซ็นต์ ปีเตอร์ นํา้ พุเทรวี่ บันไดสเปน โคลีเซี่ยม หอเอนปิ ซ่ า
เมืองศิลปะฟลอเร้ นซ์ ตลาดเครื่องหนังแท้ อติ าเลียน จตุรัสเซ็นต์มาร์ ค พระราชวังดอดจ์
โบสถ์ โมเสคทอง สะพาน Bridge of Sighs บ้ านจูเลียต มหาวิหารดูโอโม

ช้ อปปิ้ ง Fox Town Outlet ช้ อปปิ้ ง Gucci , Prada , Louis Vuitton
*** สายการบินกาตาร์ Five Star Airlines ***

*** รวมทิปคนขับรถ ***
วันที่ 21-28 มี.ค. 2558
วันเสาร์ ที่ 21 มี.ค. 58
กรุ งเทพฯ – โรม
17.30 น.
พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ P ประตู 6-7 สาย
การบินกาตาร์ พบกับเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกในเรื่ องเอกสารการเดินทาง
20.45 น.
ออกเดินทางสู่ กรุ งโรม โดยเที่ยวบินที่ QR-833 / QR-111 (แวะเปลี่ยนเครื่ องที่โดฮา)
วันอาทิตย์ ที่ 22 มี.ค. 58
โรม
07.10 น.
เดินทางถึง สนามบินโรม หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสื อเดินทางสัมภาระต่างๆ นําท่านเก็บภาพสวยบริ เวณ
รอบนอกของ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม-โคลอสซีอ้ มุ หรื อ แอมปิ เธียเตอร์ สนามกีฬา-สถานที่ฝึกรบ และยังเป็ น
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กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกในยุคประวัติศาสตร์ และ 1 ใน 7 ของ New 7 Wonders ที่ท่านอาจเคยเห็นจาก
ภาพยนตร์ เรื่ องกลาดิเอเตอร์ จากนั้นนําท่านสู่ บริ เวณ นํา้ พุเทรวี่ (Trevi Fountain) ที่นกั ท่องเที่ยวที่มาโรมต้อง
มาโยนเหรี ยญเสี่ ยงทายเพื่อให้ได้เดินทางกลับมาที่กรุ งโรมอีก เชิญเดินเล่นใน ย่านบันไดสเปน (Spanish Step)
รับประมทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านเข้าชม มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ ที่ยงิ่ ใหญ่ ชม ประติมา กรรมรู ปปิ เอต้ า หรื อรู ปแม่พระประคองร่ างพระ
เยซูหลังจากถูกปลดลงจากไม้กางเขน และ ชมความสวยงามของแท่นประกอบพิธีมิสซาที่สร้างครอบที่เก็บศพ
ของนักบุญปี เตอร์ จากนั้นนําท่านสู่ วิหารแม่ พระแห่ งหิมะ (Santa Maria Maggiore) เพื่อชมความสวยงามและ
ความยิง่ ใหญ่ของวิหารศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็ น 1 ใน 4 วิหารหลักของกรุ งโรม ที่ซ่ ึ งมีเรื่ องเล่าว่า ในคืนหนึ่งของฤดู
ร้อน พระสันตะปาปาลิเบริ อุส ได้เห็นหิมะตก จากนั้นท่านได้เห็นนิมิตแม่พระในเวลาไล่เลี่ยกัน พระ
สันตะปาปาลิเบริ อุสจึงได้สั่งให้สร้างมหาวิหารเพื่อถวายแด่แม่พระ
รับประทานอาหารคํ่า ณ.ภัตตาคารจีน / นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั BEST WESTERN T.VEREGATA หรือเทียบเท่า

วันจันทร์ ที่ 23 มี.ค. 58
โรม – อัสซีซี่ - ฟลอเร้ นซ์
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองอัสซีซี่ เมืองโบราณ อายุกว่า 900 ปี เป็ นเมืองสําคัญทางศาสนาอีกเมืองหนึ่ง
ของอิตาลี ตัวเมืองตั้งอยูบ่ นเนินเขาสู งที่สามารถป้ องภัยจากข้าศึกศัตรู ในอดีตได้เป็ นอย่างดี ปัจจุบนั เป็ นหนึ่ง
เมืองที่มีทศั นียภาพที่สวยงาม และเป็ นที่รู้จกั กันดีวา่ เป็ นเมืองเกิดของนักบุญฟรานซิ ส ผูก้ ่อตั้งคณะฟรานซิ ส
กัน
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
บ่ าย
นําท่านชมวิหารเซนต์ ฟรานซิส Basilica of St Francis มหาวิหารแห่งนี้ถือเป็ น mother church ของนักบวช
นิกายฟรานซิ สกัน เริ่ มสร้างในคริ สต์ศตวรรษที่ 13 มีขนาดใหญ่ ที่สวยงามทั้งภายนอกและการตกแต่งภายใน
โดยเฉพาะ ภาพเขียนสี แบบเฟรสโก้ที่เก่าแก่มากๆ เดินเล่น-ถ่ายรู ป-ชมเมือง ก่อนนําท่านสู่ เมืองฟลอเร้ นซ์
นครที่รุ่งเรื องสุ ดในช่วงยุคทองของศิลปอิตาลี เป็ นเมืองหลวงของแคว้นทัสกานี และเป็ นถึงเมืองหลวงของ
ราชอาณาจักรอิตาลี ระหว่าง ค.ศ. 1865 ถึง ค.ศ. 1870 ตั้งอยูบ่ นฝั่งแม่น้ าํ อาร์ โน มีประชากรแค่ 400,000 คนใน
เขตเมือง แต่ด้ งั เดิมในยุคกลาง เคยเป็ นศูนย์กลางทางการค้า ,การเงิน และศิลปวิทยาการ ภายใต้การปกครอง
ของตระกูลเมดิชิ
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ.ภัตตาคารจีน / นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั NOVOTEL FIRENZE หรือเทียบเท่า
วันอังคารที่ 24 มี.ค. 58
ฟลอเร้ นซ์ – ปิ ซ่ า
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
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นําท่านเข้าสู่ เขตเมืองเก่า ของฟลอเร้นซ์ ที่ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ข้ ึนทะเบียนเป็ นมรดกโลก เมื่อปี

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

ค.ศ. 1982 เดินชมความสวยงามบริ เวณ จัตุรัสดูโอโม ทีต้ งั ของ มหาวิหารแห่ งเมืองฟิ เรนเซ่ หรื อฟลอเร้นซ์ที่
สวยงามและยิง่ ใหญ่ ซึ่ งเป็ นหนึ่งในต้นแบบที่ ไมเคิล แองเจลโล ได้ใช้ในการออกแบบยอดโดมกลางมหา
วิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุ งโรม เดินชม จัตุรัสซิกนอเรีย ที่สวยงามด้วยประติมากรรมมากมายที่ต้ งั เรี ยงรายอยู่
ด้านหน้าของพระราชวังเวคคิโอ เดินต่อจนถึง สะพานเก่า เวคคิโอที่ทอดข้ามแม่น้ าํ อาร์ โน ซึ่ งอดีตเป็ นแหล่ง
ขายทองคําที่เก่าแก่ของฟลอเร้นซ์และยังคงอนุ รักษ์ บรรยากาศแบบดัง่ เดิมไว้ได้อย่างดี ชมทัศนียภาพของตัว
เมืองที่มีแม่น้ าํ อาร์ โน ไหลผ่านนครที่ยงั คงรักษาสถาปั ตยกรรมโบราณไว้อย่างน่าชื่ นชม
นําท่านเดินเล่น ช้ อปปิ้ งสิ นค้ าเครื่องหนัง ชื่อดังของฟลอเร้นซ์ ของที่ระลึกต่างๆ และสิ นค้าแบรนด์เนม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่ า ตั้งอยูบ่ นฝั่งแม่น้ าํ อาร์ โน เป็ นเมืองท่องเที่ยวเอกของแคว้นตอสกานาของประเทศ
อิตาลี อันมีจตั ุรัสดูโอโมแห่งเมืองปิ ซา ที่ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโก้ให้ข้ ึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมื่อปี
ค.ศ. 1987 นําท่านถ่ายรู ปกับ หอเอนแห่ งเมืองปิ ซ่ า 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางที่เป็ น 1 ใน
สิ่ งก่อสร้าง ของศาสนสถานของชาวคริ สต์ ก็คือหอระฆังนัน่ เอง ที่สร้างในปี 1174 แต่เกิดการทรุ ดตัวลงเมื่อ
สร้างถึงชั้นที่ 3 จึงหยุดก่อสร้างไป จนอีกประมาณ 100 ปี ต่อมาถึงมีผสู ้ ร้างต่อได้จนครบ 8 ชั้น และได้นาํ
ระฆังไปติดในอีกร่ วม 100 ปี ต่อมา จนเสร็ จสมบูรณ์เหมือนที่เห็นในปั จจุบนั กาลิเลโอได้เคยมาพิสูจน์ทฤษฏี
การตกของวัตถุที่ยอดของหอเอนแห่งนี้ ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรู ปช้อปปิ้ ง
ไม่ มีบริการอาหารคํ่า เพือ่ ให้ ท่านได้ ลมิ้ ลองอาหารพืน้ เมือง เช่ นพิซซ่ า , สปาเกตตี้ หรืออาหารเมนูด่วนอย่ าง
แมคโดนัล / นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ ัก GALILEI หรือเทียบเท่า

วันพุธที่ 25 มี.ค. 58
ปิ ซ่ า - เวนิส
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ นครเวนิส ซึ่ งได้รับการขนานนามว่า ราชินีแห่ งทะเลอาเดรียติก เวนิสเป็ นเมืองด้านการ
เดินเรื อและศูนย์กลางการค้าขายที่สาํ คัญที่สุดของทวีปยุโรป และยังเป็ นบ้านเกิดของนักเดินทางผูย้ งิ่ ใหญ่ มาร์
โคโปโล
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่ าย
นําท่านข้ามเรื อสู่ ฝั่งจัตุรัสเซนต์ มาร์ ค ชุมชนที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของเวนิส ด้วยบรรยากาศของ คลองเล็ก-คลอง
น้อย-สะพานมากมายที่เชื่อมเกาะต่างๆ รวมทั้งบ้านเรื อนที่ซบั ซ้อนในซอยแคบๆ นําท่านชม สะพานสะอืน้ ที่
ทอดเชื่ อมระหว่างศาลและคุกหลวง นําท่านเดินทางสู่ ใจกลาง เซนต์ มาร์ ค หรื อ ซานมาร์ โก้สแควร์ ผ่านชม
พิพธิ ภัณฑ์ -ดอร์ จ ชม วิหารเซนต์ มาร์ คที่โดดเด่นด้วยการตกแต่งด้วยโมเสคหลากสี นําท่านชม สะพานริอลั โต
ที่ทอดข้ามแกรนด์คาเนล สัญลักษณ์ที่สาํ คัญของเวนิส ท่านอาจใช้เวลาเดินเล่นช้อปปิ้ งสิ นค้าชื่อดังของเวนิสอ
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ย่าง เครื่ องแก้วมูราโน หน้ากากคาร์ นิวลั ของที่ระลึกต่างๆ และสิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดัง, หลุยส์ วิตตอง ฯลฯ
หรื อจะเลือกนัง่ เรื อกอนโดล่า ท่องชมคลองเวนิส ก่อนจะนําท่านเดินทางกลับสู่ ฝั่ง
(หมายเหตุ ค่ าใช้ จ่ายในการนั่งเรือกอนโดล่ า ประมาณท่ านละ 20 ยูโร)

คํ่า

ไม่ มีบริการอาหารคํ่า เพือ่ ให้ ท่านได้ ลมิ้ ลองอาหารพืน้ เมือง สปาเกตตีเ้ ส้ นหมึกดํา ซอสอาหารทะเล , หรือ
แซนด์ วชิ หน้ ากุ้ง หน้ าปลา / นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั AMBASCIATORI & DELFINO หรือเทียบเท่า

วันพฤหัสฯที่ 26 มี.ค. 58
เวนิส – เวโรน่ า - มิลาน
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรน่ า เมืองที่โด่งดังมาจากนิยายรักอมตะเรื่ องเอกของ วิลเลี่ยม เชกส์เปี ยร์ ชื่อ โรมิโอ
และจูเลียต นําท่านชมย่านเมืองเก่า ที่ยงั คงสภาพบ้านเรื อนแบบโบราณ สู่ จตุรัส เออร์ เบ ที่รายล้อมไปด้วย
คฤหาสน์ วังเก่าของตระกูลที่เคยปกครองเวโรน่า ระหว่างทางผ่านชม โรมัน อารีน่า สนามกีฬากลางแจ้งแบบ
โบราณในสมัยนั้น แล้วนําท่านถ่ายรู ปกับ บ้ านของจูเลียต จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ภาคเหนือ ซึ่งเป็ นเขต
ทะเลสาบนํ้าจืดที่ใหญ่ที่สุดของอีตาลี เป็ นแหล่งพักผ่อนของชาวเมือง และเศรษฐีชาวอิตาเลี่ยน
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่ าย
นําท่านเดินทางสู่ มิลาน (Milan) หรื อ มิลาโน (Milano)ในภาษาอิตาเลียน ซึ่งป็ นเมืองสําคัญในภาคเหนือของ
ประเทศอิตาลี ชม ย่านมิลาโน ดูโอโม่ ชม มหาวิหารแห่ งเมืองมิลาน ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่
ผสมผสานกัน เป็ น สถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ชมความงดงามอันน่าอัศจรรย์ของวิหาร นําท่านถ่ายรู ปกับ
แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่นบั ว่าเป็ นช้อปปิ้ งมอลล์ที่สวยงาม หรู หราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน มีร้าน
หลุยส์ วิตตองอยูด่ า้ นใน ถัดไปเป็ น อนุสาวรี ยข์ องศิลปิ นชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือลิโอนาร์ โด ดาร์
วินซี่ ที่อยูใ่ นบริ เวณ ด้านหน้าของโรงละครสกาล่า
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ.ภัตตาคารจีน / นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั CROWNE PLAZA LINATE หรือเทียบเท่า
วันศุกร์ ที่ 27 มี.ค. 58
มิลาน – ทะเลสาบโคโม – ช้ อปปิ้ ง OUTLET กรุ งเทพฯ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ ทะเลสาบโคโม่ ที่ได้ชื่อว่าเป็ นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี มีความยาวถึง 46 กิโลเมตร กว้าง
ตั้งแต่ 3-4 กิโลเมตร ทะเลสาบถูกล้อมรอบด้วยภูเขาสู งที่ยงั มีป่าไม้เขียวชะอุ่ม หลายจุดบนชายฝั่ง เป็ นช่องเขา
แคบ และหน้าผาที่สวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบ คือเทือกเขาแอลป์ ยาวเหยียดสุ ดสายตาเป็ นกําแพง
ธรรมชาติที่สร้างฉากหลังอันงดงาม ก่อนนําท่านสู่ เมืองเมนดริ สซิ โอ ในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
กลางวัน
ไม่ มีบริการอาหารกลางวัน เพือ่ ให้ ท่านได้ มีเวลาช้ อปปิ้ งอย่างเต็มที่
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บ่ าย

21.30 น.

ช้อปปิ้ งยัง FoxTown Outlet สวรรค์สาํ หรับนักช้อป เชิญช้อปปิ้ งสิ นค้าในเอ๊าท์เลทใหญ่ซ่ ึ งเป็ นศูนย์รวม
ร้านค้ากว่า 130 ร้าน และสิ นค้าคุณภาพดี อาทิเช่น ของใช้ในครัวเรื อน, eyewear ผลิตภัณฑ์เครื่ องหนังอิตาลี ,
รองเท้า กระเป๋ า อุปกรณ์กีฬา แฟชัน่ แบรนด์แนมชื่อดังอาทิ เช่น Adidas, Armani, Bally, Benetton, BOSS,
Burberry, CK, Dior, Dolce & Gabbana, FENDI, Esprit, Gant, GEOX, Gucci, Guess, Lacoste, Nike,
Missoni, Polo, Prada, PUMA, Saint Laurent, Samsonite, Swatch, The North Face, Timberland, Tommy
Hilfiger, Versace และอื่นๆอีกมากมาย ราคาจากโรงงานและยังให้ส่วนลดจาก 30% ถึง 70% อีกด้วย / จากนั้น
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินมิลาน เพื่อเดินทางกลับกรุ งเทพ นําท่านทําพิธีการคืนภาษีและผ่านพิธีการต่างๆ
ของสนามบิน
ออกเดินทางจาก มิลาน โดยเที่ยวบินที่ QR-122 / QR-832 (แวะเปลี่ยนเครื่ องที่โดฮา)

วันเสาร์ ที่ 28 มี.ค. 58
กรุ งเทพฯ
18.45 น.
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
***********************************************************************
อัตราค่ าบริการ ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ ราคาเด็กเท่ ากับผู้ใหญ่
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 -3 ท่าน
ท่านละ
59,900
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
ท่านละ
59,900
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ท่านละ
59,900
พักเดี่ยว เพิ่ม
ท่านละ
7,000
หมายเหตุ ขอสงวนสิ ทธิ์ปรับอัตราค่ าบริการกรณีผ้ เู ดินทางมีไม่ ถึง 25 ท่าน (ผู้ใหญ่ )

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตรานีร้ วมบริการ
* ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับชั้นประหยัดตามรายการที่ระบุ
* ค่าภาษีน้ าํ มันเชื้ อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน ซึ่ งเป็ นอัตราเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 01 ก.พ.58
ขอสงวนสิ ทธิ์ปรับราคาทัวร์ หากมีการเพิม่ ค่ าภาษีนํา้ มันจากสายการบิน
* ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
* ค่ารถรับ-ส่ งระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
* ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
* ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป
* ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
* ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
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* ค่าทิปคนขับรถ
อัตรานีไ้ ม่ รวมบริการ
* ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
* ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าโรงแรมและสนามบิน

* ค่าธรรมเนียมการทําหนังสื อเดินทาง
* ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณี ที่ตอ้ งการใบเสร็ จเต็มรู ปแบบ)
* ค่าทิปมัคคุเทศก์
การชําระเงิน
* ทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 20,000 บาท ต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่านสําหรับการจองทัวร์
* ทางบริ ษทั ฯจะขอเก็บเงินค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้ อย 15 วันทําการ (ยกเว้ นช่ วง HIGH
SEASON ต้ องชําระล่วงหน้ า 21 วันทําการ) มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด
การยกเลิกการจองทัวร์
* หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 25 วันทําการ คืนเงินมัดจําทั้งหมด (ยกเว้นช่ วง HIGH SEASON ต้ องยกเลิก
ก่อนออกเดินทาง 40 วันทําการ)
* หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 15-24 วันทําการ หักมัดจํา 10,000 บาท (ยกเว้นช่ วง HIGH SEASON ต้ อง
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วันทําการ)
* หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันทําการ หัก 50% ของราคาทัวร์ (ยกเว้ นช่ วง HIGH SEASON
ต้ องยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20 วันทําการ หัก 50%ของราคาทัวร์ )
* หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 06-วันเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นช่ วง HIGH SEASON
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 10 วันทําการ)
* หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยืน่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชําระค่ามัดจําที่นงั่ 3,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูต
เรี ยกเก็บ (ยกเว้นช่ วง HIGH SEASON ต้ องชําระค่ ามัดจําทีน่ ั่ง 5,000 บาท และค่ าวีซ่าตามทีส่ ถานทูตเรียกเก็บ)
*บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู้ ดินทาง ตํ่ากว่า 25 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อน 14 วันทําการ และทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวรวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณี ที่เกิด
เหตุสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายาการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อการจลาจล อุบตั ิเหตุฯลฯ และบริ ษทั จะไม่
6

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กรุงเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd. Ladprao, Bangkok 10230 www.countertour.com
Tel : 02-539-5558 , 081-350-9245 E-mail : info@countertour.com

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรื อหลบหนี
เข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระมาแล้ว
หมายเหตุ
* รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ หรื อ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ

* บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อสิ่ งของ ห้ามนําเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย หรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ ตามที่กองตรวจคนเข้า
เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทั้งหมดหรื อบางส่ วน
* บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่ องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
* บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย
หลักฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตอิตาลี
ประกาศจากประเทศในกลุ่มเชงเก้น ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ผู้สมัครทุกท่ านต้ องมาแสดงตัวทุกครั้ งทีม่ ีการยืน่
ขอวีซ่า เพื่อเก็บข้อมูลทางกายภาพของผูเ้ ดินทาง โดยการเก็บข้อมูล ภาพถ่ายดิจิตอล ใบหน้าและข้อมูลสแกนลายนิ้วมือ 10 นิ้ว
ที่เรี ยกว่า ไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) ซึ่งข้อมูลของผูส้ มัคร จะถูกบันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า VIS เป็ นระยะเวลา
5 ปี และท่านสามารถรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมและคําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบการรักษาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า VIS ได้บนเว็บ
ไซด์ http://ec.europa.eu/vis
หมายเหตุ ตั้งแต่น้ ี เป็ นต้นไป นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าทุกประเทศในยุโรป จะต้องสแกนลายนิ้วมือที่สถานฑุตฯ ทุกท่าน ทุก
คณะ ทุกบริ ษทั ทัวร์ ไม่มีขอ้ ยกเว้น
สิ่ งทีท่ ่านควรทราบก่อนยืน่ วีซ่า
1. สถานทูตอิตาลีไม่อนุญาตให้ผสู ้ มัครดึงเล่มพาสปอร์ ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวีซ่า
2. สําหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรื อทํางานอยูต่ ่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่ องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพํานัก
หรื อศึกษาอยูเ่ ท่านั้น
3. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริ ษทั ทัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา
ของสถานทูตง่ายขึ้น
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เอกสารในการขอวีซ่า (กรุ ณาจัดส่ งภายใน 20 วันก่อนวันเดินทาง)
1. หนังสื อเดินทางมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน (มีหน้ าว่างที่ยงั ไม่ ประทับตรา 2 หน้ าขึน้ ไป) หากมีหนังสื อเดินทางเล่มเก่า
ให้แนบมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า

2. รู ปถ่ ายสี ขนาด 1.5 x 2 นิว้ หรือ 3.5 x 4.5 เซนติเมตร หรือ มีขนาดเท่ ารู ปใบหน้ าใน
หนังสื อเดินทาง (PASSPORT)
จํานวน 3 รู ปต่ อท่าน ถ่ ายไม่ เกิน 6 เดือน(ใบหน้ าจากศรีษะถึงคางต้ องยาว 3 ซ.ม.)
ข้ อควรระวัง : รู ปถ่ายที่ใช้ในการยืน่ ขอวีซ่านั้นจะต้องตรงตามมาตรฐานที่กาํ หนด
ดังต่อไปนี้:
*** หากรู ปถ่ายไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ขา้ งต้น อาจจะส่ งผลต่อการพิจารณาคําร้อง
ขอวีซ่าของท่านได้ ดังนั้น ควรระมัดระวังในการปฎิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ ***
ฉากหลังเป็ นสี อ่อน (ขาว หรื อ ครี ม) ที่สามารถทําให้มองเห็นใบหน้าของผูย้ นื่ ได้อย่างชัดเจน
โฟกัสที่ใบหน้าของผูย้ นื่ และ มีความคมชัดสู ง
พิมพ์บนกระดาษที่ใช้สาํ หรับการถ่ายรู ปที่มีคุณภาพดี
มองเห็นใบหน้าทั้งหมด ไม่ยมิ้ (ไม่สวมแว่นตา หมวก หรื อ ผ้าคลุมศีรษะใดๆ) อย่างไรก็ตาม ทางสถานทูตยังคงอนุ ญาตให้
ผูย้ นื่ สามารถใส่ ผา้ คลุมผมทางศาสนาได้
กรุ ณาติดรู ปถ่ายด้วยกาวเท่านั้นที่ใบคําร้องขอวีซ่า (ไม่ใช้ที่เย็บกระดาษ) และสําหรับรู ปถ่ายใบที่ 2 นั้นให้ยนื่ พร้อมกับ
เอกสารอื่นๆแก่เจ้าหน้าที่ในขณะที่ทาํ การยืน่ ขอวีซ่า ณ ศูนย์รับคําร้องขอวีซ่า
3. หลักฐานการทํางาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุ ณาระบุ “ TO WHOM IT MAY CONCERN “ แทนการใช้ชื่อของแต่ละ
สถานทูต)
* พนักงานบริ ษทั : ใช้หนังสื อรับรองจากสถานที่ทาํ งานเป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น ระบุตาํ แหน่ง อัตราเงินเดือน
และวันเริ่ มทํางาน (เอกสารต้ องออกไม่ เกิน 1 เดือนนับจากวันยืน่ วีซ่า เช่ น ยื่นวีซ่า 22 พ.ย. เอกสารต้ องออก 22 ต.ค.
เป็ นต้ นไป)
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* ข้าราชการ: ใช้หนังสื อรับรองตําแหน่งจากหน่วยงานต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
* กรณี เกษียณอายุ: ใช้สาํ เนาบัตรข้าราชการบํานาญ
* เจ้าของกิจการ
- เจ้าของบริ ษทั : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั , หนังสื อจดทะเบียนห้างหุ ้นส่ วน (คัดสํ าเนาไม่ เกิน 3 เดือนนับจากวัน
ยืน่ วีซ่า)
- เจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ (ทพ.4) , พค. 0403
- ประกอบอาชีพอิสระ : พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน พร้อมหลักฐานแสดงอาชีพ
ตัวเอง เช่น ภาพถ่าย , สัญญาเช่า , ใบเสร็ จแสดงการซื้ อขาย , เอกสารการเสี ยภาษี
- นักเรี ยน/นักศึกษา : ใช้หนังสื อรับรองจากสถานศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ ง ระบุช้ นั เรี ยน (เอกสารต้ องออกไม่ เกิน
1 เดือนนับจากวันยืน่ วีซ่า เช่ น ยืน่ วีซ่า 22 พ.ย. เอกสารต้ องออก 22 ต.ค. เป็ นต้ นไป)

4. หลักฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุ ณาระบุ “ TO WHOM IT MAY CONCERN “ แทนการใช้ชื่อของแต่ละ
สถานทูต)
4.1 หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน ตัวจริง (เอกสารต้ องขอมาจากธนาคารล่ าสุ ดไม่ เกิน 15 วัน นับจากวันยื่น
เอกสาร) คู่กบั สํ าเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใช้ บญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น ที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวของ
บัญชียอ้ นหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ปรับสมุดบัญชี ล่าสุ ด ไม่ เกิน 7 วันนับจากวันยืน่ เอกสาร)
หมายเหตุ *** สถานทูตไม่ รับบัญชี ฝากประจาและบัญชี กระแสรายวันในการยืน่ วีซ่า
4.2 กรณี ไม่มีบญั ชีส่วนตัว หรื อ เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี ให้บุคคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกัน เช่น บิดา,มารดา,พี่,น้อง
ทํา หนังสื อรับรองการันตี โดยออกจากธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุวา่ จะออกค่าใช้จ่ายให้ โดยมีผ้ อู อกค่ าใช้ จ่ายและ
ชื่ อผู้ทอี่ อกค่ าใช้ จ่ายให้ พร้ อม สํ าเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใช้ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เท่านั้น ที่แสดงถึงการ
เคลื่อนไหวของบัญชียอ้ นหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ปรับสมุดบัญชี ล่าสุ ด ไม่ เกิน 7 วันนับจากวันยืน่ เอกสาร) และเอกสาร
ผูอ้ อกค่าใช้จ่าย 1. สําเนาพาสปอร์ ตหรื อบัตรประชาชน 2.จดหมายระบุความสัมพันธ์ของผูอ้ อกค่าใช้จ่าย 3.เอกสาร
แสดงความสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนบ้าน , ใบสู ติบตั ร
หมายเหตุ *** สถานทูตไม่ รับบัญชี ฝากประจาและบัญชี กระแสรายวันในการยืน่ วีซ่า
4.3 บุคคลที่ทาํ งานแล้วทุกท่าน จะต้องแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากส่ วนตัวทุกกรณี
5. สําเนาทะเบียนบ้าน และ สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรสู ติบตั ร (สําหรับเด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์)
6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า (กรณี ที่สมรส หรื อหย่า) / สําเนาใบมรณะบัตร / สําเนาบัตรเปลี่ยนชื่อ หรื อ
นามสกุล (ถ้ามี) / เอกสารเพิ่มเติมกรณี อื่นๆ
7. หนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศที่ออกจากเขตหรื ออําเภอเท่านั้น พร้อมสําเนาพาสปอร์ ตหรื อสําเนาบัตร
ประชาชนของบิดาและมารดา ในกรณี ที่เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา หรื อเดินทางกับท่านใด
ท่านหนึ่ง **กรณี บุตรอยูใ่ นความดูแลของบิดาหรื อมารดาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสื อรับรองการปกครองบุตร และเอกสาร
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การหย่าร้าง โดยมีขอ้ ความระบุวา่ “มีอาํ นาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว”
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