โรม – ปอมเปอี – ซาเลอร์โน่ – อามัลฟี่ – ราเวลโล่ – ซอร์เรนโต้ – คาปรี – นาโปลี
เซียน่ า - ปิ ซ่า – ฟลอเร้นซ์ – เวนิ ส – เวโรนา – มิลาน – ลูกาโน่ 11 วัน
ทีส่ ุดของรายการเทีย่ วอิตาลี ประเทศที่หลากหลายด้วยประวัตศิ าสตร์ อารยธรรม ศิลปกรรม ศูนย์รวมแห่งศิลปิ นที่มี
ชื่อเสียงและผลงานทีโ่ ด่งดังก้องโลก รายการเทีย่ วทีไ่ ด้สมั ผัส 2 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก เยือนหลายสถานทีท่ ไ่ี ด้รบั การยกให้เป็ น
มรดกโลก และท่านยังได้สมั ผัสประเทศแห่งผูน้ าํ แฟชัน่ สุดยอดของยุโรป เต็มไปด้วยดีไซเนอร์ช่อื ดังมากมาย ยูนิต้ ี 2000 ทัวร์
ขอเชิญชวนท่านสู่รายการท่องเทีย่ วดีๆ ทีเ่ ราเลือกสรรมาเฉพาะคุณๆ ทีม่ นใจในความชํ
ั่
านาญของเรา
จุดเด่นของทัวร์ - เลาะเลียบเส้นทางทีว่ า่ กันว่าสวยทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก อามัลฟี โคสท์ (AMALFI COAST)
- นอนบนเกาะคาปรี มีอาหารพื้นเมืองมากมื้อกว่า
- รวมค่าเข้าชมโคลีเซี่ยมในโรม 12 ยูโร รวมค่าเรือกอนโดล่าในเวนิ ส 20 ยูโร
- โปรแกรมเขียนจากประสบการณ์ ไม่อดั แน่นเอียด เทีย่ วแบบสบายๆ มีความสุข
- คืนสุดท้ายเปลีย่ นบรรยากาศไปนอนในสวิสกับวิวสวยๆ (ค่าทัวร์แพงขึ้นบ้าง)
- เป็ นโปรแกรมทีต่ อ้ งเดินค่อนข้างเยอะ ไม่เหมาะสําหรับผูท้ ใ่ี ช้รถเข็น บอกกันตรงๆ
หมายเหตุ
- การเข้าชมโบสถ์ทส่ี าํ คัญ เจ้าหน้าทีจ่ ะไม่อนุญาติผูท้ ใ่ี ส่กางเกงขาสัน้ เสื้อแขนกุด หรือการแต่งกายทีไ่ ม่สุภาพ
- กรกฎาคม-สิงหาคม เป็ นช่วงทีร่ อ้ นทีส่ ุดโดยเฉพาะอิตาลีใต้ 34-39 องศา (งดจัด)
วันแรก
กรุงเทพฯ
21.00 น.
พร้อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย
วันที่สอง
00.01 น.
05.55 น.

เทีย่ ง
บ่าย
คํา่
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – โรม – ปอมเปอี – ซาเลอร์โน่
บินตรงสู่กรุงโรม โดยเทีย่ วบินที่ TG 944 (ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชม. / เวลาช้ากว่าไทย เม.ย.-ต.ค. 5 ชม.)
ถึงกรุงโรม หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแลว้ ออก
เดินทางสู่เมืองปอมเปอี (POMPEII / 3 ชม.) นําชมเมืองปอมเปอี
เมืองโรมันโบราณที่ถูกขนานนามว่าเมืองแห่งบาป และถูกพระเจ้า
ลงโทษโดยให้ภูเขาไฟวิซุเวียสระเบิดลาวาไหลท่วมเมืองภายในเวลา
ช่วงข้ามคืน ชมเมืองเก่าทีน่ กั โบราณคดีได้ขดุ ค้น โดยสภาพภายในตัว
เมืองยังสมบูรณ์อย่างน่าอัศจรรย์ทงั้ ๆ ทีถ่ กู ฝัง่ มาเกือบ 2000 ปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านเดินทางสู่ซาเลอร์โน (SALERNO / 1 ชม.) เมืองท่าทีใ่ หญ่ทส่ี ุดแห่งหนึ่งของภาคใต้อติ าลี นําท่านเข้าที่
พักโรงแรม GRAND HOTEL หรือระดับเดียวกัน อิสระตามอัธยาศัย หรือพักผ่อนหลังเดินทางไกล
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
กรุณาจัดกระเป๋ าเล็กเพือ่ พักที่คาปรีในวันรุ่งขึ้น จะสะดวกกว่ากระเป๋ าใบใหญ่
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ซาเลอร์โน่ – อามัลฟี่ โคสท์ – โพสิ ตาโน่ – ราเวลโล่ – ซอร์เรนโต้ – คาปรี
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางเลาะเลียบชมเส้นทางริมทะเลที่ไ ด้รบั การยกย่ อ งว่าสวยงามที่สุ ดแห่ง หนึ่ง ของโลก อามัลฟี่ โคสท์
(AMALFI COAST / 30 นาที)
โดยเส้นทางจะคดเคี้ยวไปบนหน้าผาริมทะเลสู งบ้างตํา่ บ้าง ผ่านไร่สม้
ไร่มะนาว ไร่มะกอก หมู่บา้ นริมหน้าผาที่สร้างเป็ นชัน้ ๆ เรียงรายตลอดทาง ไม่มีท่ไี หนในโลกจะสร้างบ้านริม
ทะเลได้สวยงามและน่ าหวาดเสียวกว่านี้ อีกแล้ว ผ่านเมืองแสนสวยโพสิตาโน่ แวะชมตัวเมืองอามัลฟี่ และ
โบสถ์ซานอันเดรีย หรือเซนต์แอนดรู โบสถ์ประจําเมืองทีส่ วยงามและ
เก่าแก่กว่า 900 ปี สู่เมืองราเวลโล่ (RAVELLO / 25 นาที) เมือง
ตากอากาศบนเขาสู ง ด้า นหน้า เป็ น วิว ทะเลสวยมากถึง มากที่สุ ด
ด้านหลังเป็ นวิวภูเขาสู งเมืองนี้สวยสุดยอดจริงๆ ตัวเมืองเป็ นบ้าน
เก่าๆ เล็กๆ อยู่ขา้ งๆ จตุรสั มีรา้ นกาแฟน่ารักอยู่รอบๆ นําท่านเดินชม
ตั ว เ มื อ งเริ่ ม จ า ก จ ตุ ร ั ส ก ล า ง เ มื อ งเว สโคว าโด (PIAZZA
VESCOVADO) โบสถ์ประจําเมืองทีม
่ อี ายุกว่า 800 ปี ชมประตูสมั ฤทธิ์ (THE BRONZE DOOR) ทีม่ ภี าพ
สลักเรื่องราวของพระคริสต์ถงึ 54 ช่อง ชมวิวสวยรอบจตุรสั และวิลล่า รูโฟโล (VILLA RUFOLO) คฤหาสน์
บนหน้าผาริมทะเลทีส่ วยงาม ภายในมีสวนดอกไม้ริมหน้าผาทีง่ ดงามยิ่ง จุดชมวิวตรงนี้เป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง
ของเมืองราเวลโล่ **เมืองโพสิตาโน่ เข้าได้เฉพาะทางเรือเท่านัน้ (รถเล็กวิง่ ผ่านบนเขาหลังตัวเมืองเท่านัน้ )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านเดินทางสู่ซอร์เรนโต้ (SORRENTO / 1 ชม.) เมืองโรแมนติคเจ้าของเพลงรักอมตะ “คัมแบ็ค ทู
ซอร์เรนโต้” เป็ นเมืองตากอากาศที่อบอุ่นด้วยแสงแดดตลอดปี เป็ นแหล่งปลูกองุน่ ส้ม มะกอก มะนาวที่มี
ชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของยุโรป แล ้วเดินทางโดยเรือเฟอร์ร่สี ู่เกาะคาปรี (CAPRI / 30 นาที) ซึง่ ท่านจะชื่นชมกับ
ทัศนียภาพของอ่าวเนเปิ้ ลที่สวยงาม โดยมีภูเขาไฟวิสซูเวียสเป็ นฉากหลัง นํ าท่านนัง่ รถรางขึ้นสู่ยอดเขาคาปรี
(คาปรีเซนเตอร์) นํ าท่านเดินชมเขตตัวเมืองที่มีบรรยากาศน่ ารัก และแวะพักที่สวนออกุสต้า พร้อมบันทึกภาพ
กับโขดหิน FARAGLIONI สัญลักษณ์ของเกาะคาปรี
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําเข้าทีพ่ กั โรงแรม REGINA CHRISTINA หรือระดับเดียวกัน
คาปรี – นาโปลี – โรม
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านนัง่ เรือเล็กลอดเข้าชมถํ้าบลูกร๊อตโต้ท่สี ะท้อนแสงสีฟ้าเข้มจาก
แสงแดดภายนอกจนเกิดเป็ นภาพงดงามเกินบรรยาย
(การล่องเรือชมถํา้ บลูกร๊อตโต้ ต้องขึ้นอยู่กบั สภาพภูมอิ ากาศอํานวย)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านเดินทางโดยเรือเฟอร์ร่สี ู่เมืองนาโปลี (NAPOLI / 50 นาที) เมือง
ท่าใหญ่อนั ดับสองของอิตาลีริมอ่าวเนเปิ้ ล อดีตเมืองพักตากอากาศอันเลื่องชื่อในต้นศตวรรษที่ 20 ที่มาของ
เพลงซานตาลูเซีย แวะบันทึกภาพปราสาทคาสเซิลนู โวที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 จากนัน้ เดินทางต่อสู่กรุงโรม
(ROME / 3 ชม. 30 นาที) เมืองหลวงของอิตาลี
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม H10 หรือ GRAND PALAZZO หรือ
ระดับเดียวกัน 2 คืน
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โรม
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเยือนนครรัฐอิสระวาติกนั ศู นย์กลางศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคธอลิก นําท่านชม
พิพธิ ภัณฑ์วาติกนั (VATICAN MUSEUM) ที่เก็บรวบรวมบรรดาศิลปวัตถุ ภาพเขียน
ภาพวาดต่างๆ รวมทัง้ ภาพเขียน THE CREATION ภาพการสร้างโลกฝี มอื ไมเคิล แองเจลโล
ในหอสวดมนต์ซิสติน (SISTINE CHAPEL) ก่อนชมความงดงามภายในโบสถ์เซนต์ปีเตอร์
(ST.PETER BASILICA) ศาสน-สถานประจําสํานักวาติกน
ั ทีโ่ ด่งดังด้วยความงดงามและขนาดที่
ใหญ่โต รวมทัง้ รูปแกะสลักปิ เอต้าทีโ่ ด่งดังของไมเคิล แองเจลโล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําชมกรุงโรม นครหลวงของอิตาลี และอาณาจักรโรมันอันเกรียงไกรทัง้ ยังเป็ นศู นย์กลางการปกครอง
วัฒนธรรมและวิทยาการต่างๆ ในอดีต เข้าชมภายในโคลีเซียมสนามประลองยุทธทัง้ คนและสัตว์ ชมโรมัน
ฟอรัม่ ลานชุมนุมของเหล่านักปราชญ์ เซอร์คสั แม็กซิมสุ สนามแข่งรถม้าศึก นํา
ชมนํา้ พุเทรวีท่ ่มี าของบทเพลงอมตะ “ทรีคอยน์อนิ เดอะฟาวน์เท่น” (THREE
COINS IN THE FOUNTAIN) ชมจตุรสั นาโวนา จตุรส
ั ยอดนิยมของกรุง
โรม ทีต่ งั้ ของนํา้ พุแห่งแม่นาํ้ 4 สาย ได้แก่ แม่นาํ้ คงคา, ดานู บ๊ , ไนล์, พลาต้า
ผลงานของเบอร์นิน่ี ผ่านชมเพียซซ่า เวนิเซีย จตุรสั วีรบุรุษ, ศาลาว่าการกรุงโรม, ปราสาทเซนต์ แองเจโร ฯลฯ
ให้เวลาท่านเดินเล่นชมย่านแฟชัน่ ชื่อดัง“บันไดสเปน” จุดนัดหมายของหนุ่มสาวชาวโรม
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นําท่านกลับโรงแรมทีพ่ กั
-ในกรณีทเ่ี กิดฝนตกหนัก ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกพาไปชมจตุรสั นาโวนา (เดินไกล, ไม่มที ห่ี ลบฝน)
โรม – เซียน่ า – ปี ซ่า – ฟลอเร้นซ์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่เมืองเชียน่ า (SIENA / 2 ชม. 40 นาที) เมืองแห่งสถาปัตยกรรมโกธิค นําชมเมืองเซียน่า
หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดแห่งแควน้ ทัสคานี่ และมีจตุรสั เดลเคมโป้ (DEL CAMPO) ที่เป็ นรูปทรงเกือกม้าที่
สวยงามแปลกตา รวมถึงโบสถ์ดูโอโม (DUOMO) ที่ทาํ จากหินอ่อนสีชมพูอนั ยิ่งใหญ่สร้างตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1136
จนถึงปี ค.ศ. 1382 ถือได้ว่าเป็ นโบสถ์ทส่ี วยทีส่ ุดอีกแห่งหนึ่งของอิตาลี ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
และช้อปปิ้ งในย่านโอลด์ทาวน์ (OLD TOWN)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ออกเดินทางสู่เมืองปี ซ่า (PISA / 1 ชม. 15 นาที) ระหว่างทางเป็ นทุ่ง
เกษตรที่สาํ คัญของประเทศ ผ่านหมู่บา้ นของพวกอิทรัสคัน ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับทัศนีภาพสองข้างทาง นําชมหอเอนปี ซ่า หนึ่งในเจ็ดสิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคประวัตศิ าสตร์ ทีส่ ร้างขึ้นเมือ่ ปี ค.ศ. 1174 และถูก
ทิ้งอยู่ 90 ปี จึงสร้างต่อจนเสร็จ ในอดีตกาลิเลโอ เคยพิสูจน์ทฤษฎี
เกี่ยวกับการตกของวัตถุจากหอเอนแห่งนี้ จากนัน้ เดินทางสู่ฟลอเร้นซ์ (FLORENCE / 1 ชม.) เมืองถิน่ กําเนิด
ศิลปะยุคเรเนซองส์และเมืองทีเ่ ต็มไปด้วยงานศิลปะและพิพธิ ภัณฑ์ นครโบราณซึ่งครัง้ หนึ่งมังคั
่ ง่ รํา่ รวยยิ่งกว่า
กรุงโรม และยังเป็ นทีก่ าํ เนิดของศิลปิ นมีช่อื หลายท่าน อาทิ ลีโอนาร์โด ดาวินชี, ไมเคิล แองเจลโล
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม HILTON หรือระดับเดียวกัน
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วันที่เจ็ด
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย
คํา่
วันที่แปด
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่เก้า
เช้า

ฟลอเร้นซ์ – เวนิ ส
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมเมืองฟลอเร้นซ์ นําชมจตุรสั ดูโอโม (DUOMO SQUARE) ที่
ยิ่งใหญ่และงดงามเป็ น 1 ในต้นแบบที่ไมเคิล แองเจลโล นํามาเป็ นรูป
แบบอย่างในการสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งวาติกนั ก่อนเดินชมจตุรสั
ซิกนอเรียที่ตงั้ ของพระราชวังเก่า (PALAZZO VECCHIO) ที่เปรียบ
สเมือนพิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้งจัดแสดงปฏิมากรรมที่มชี ่ือเสียงมากมาย เช่น
เฮอคิวลิส, เปอร์ซอี ุส ฯลฯ ซึ่งนับว่าเป็ นจุดที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของฟลอเร้นซ์ นําท่านชมสะพาน VECCHIO
สะพานเก่าที่เป็ นร้านขายของโดยเฉพาะร้านขายทอง และเครื่อง ประดับที่โด่งดังในอดีต เดินเล่นชมเมือง ชม
โบสถ์ทย่ี ง่ิ ใหญ่และสวยงามของฟลอเร้นซ์และจตุรสั หน้าโบสถ์ อิสระเดินเล่นช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ฟลอเร้นซ์เป็ น
อีกหนึ่งเมืองที่เป็ นแหล่งผลิตเครื่องหนังคุณภาพดี มีรา้ นขายเครื่องหนังอยู่ทวั ่ ไป จากนัน้ แวะถ่ายรูปที่จตุรสั
ไมเคิล แองเจลโล บนเนินสูงชมรูปหล่อสัมฤทธิ์จาํ ลองรูป “เดวิด” ทีโ่ ด่งดังในตํานาน และท่านจะได้ชมภาพวิวที่
งดงามทีส่ ุดของกรุงฟลอเร้นซ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านเดินทางสู่เวนิ ส (VENICE / 3 ชม. 30 นาที) เมืองแสนโรแมนติค เมืองทีเ่ ป็ นฉากถ่ายทําภาพยนตร์และ
โฆษณามากมาย ตลอดทางเป็ นทุ่งเกษตรและอุตสาหกรรมจากหินอ่อน อันเป็ นอุตสาหกรรมทีส่ าํ คัญของแถบนี้
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม NH LAGUNA หรือระดับเดียวกัน
เวนิ ส (ล่องเรือกอนโดล่า) – เวโรนา
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมเมืองเวนิส เมืองที่ใช้เท้าและเรือในการเดินทางข้ามสู่เกาะ
ซานมาร์โค นํ าท่านล่องเรือกอนโดล่าชมเมืองเวนิ สชมเกาะรีอลั โต้ (เกาะ
ซานมาร์โค) ที่แสนโรแมนติค ผ่านชมโบสถ์เซนต์มาร์ค, คุกมืด ที่เคยขัง
คาสโนว่า นักรักผู ย้ ่ิงยง, พระราชวังดอร์จ สะพานสะอื้น, บ้าน
มาร์โคโปโล ฯลฯ มีเวลาเดินเล่นสบายๆ ชมจตุรสั ซานมาร์โค และสะพานริอลั โต (RIALTO) ชมโรงงานเป่ า
แก้วมูราโน โดยช่างผูช้ าํ นาญจะสาธิตการเป่ าแก้วโดยกรรมวิธแี บบโบราณให้ท่านได้ชม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นัง่ เรือกลับสู่ฝงั ่ แผ่นดินใหญ่ จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่เมืองเวโรนา
(VERONA / 1 ชม. 20 นาที)
เมืองต้นกําเนิดนิยายรักอมตะ
“โรมิโอและจูเลียต” ซึง่ ประพันธุโ์ ดย วิลเลียม เช็คสเปี ยร์กวีเอกจาก
อังกฤษ ชมบ้านจูเลียตและระเบียงทีท่ งั้ สองใช้เป็ นทีพ่ ลอดรัก ถ่ายรูป
กับ รู ป หล่ อ ของจู เ ลีย ต
ชมโรงละครกลางแจ้ง แบบโรมัน
“AMPHITHEATRE” ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลการสร้างมาจากกรีกโบราณ
รับ ประทานอาหารคํา่ ณ ภัต ตาคารแบบเอเชีย / นําท่ านเข า้ ที่พกั โรงแรม CROWNE PLAZA หรือ
ระดับเดียวกัน
เวโรนา – มิลาน – ลูกาโน่ (สวิตเซอร์แลนด์)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
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13.00 น.
14.00 น.

คํา่

ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน (MILAN / 2 ชม.) เมืองใหญ่สุดทางภาคเหนือของ
อิตาลีนาํ ชมมิลาน เมืองผูน้ าํ ด้านแฟชัน่ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการ
เดินทางของประเทศด้วย ชมมหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม อันมีขนาด
ใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้าง
นานกว่า 500 ปี ชมอาคารแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมานู เอลทีส่ อง ทีเ่ ป็ น
อาคารศูนย์การค้าทรงโบราณ ตัง้ ชื่อตามพระนามกษัตริยท์ ท่ี รงรวบรวมอาณาจักรต่างๆ ให้เป็ นประเทศอิตาลีทกุ
วันนี้ และรอบๆ ยังเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งของเมือง มีเวลาช้อปปิ้ งจนถึงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่พรมแดนอิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ (ประมาณ 1 ชม.) ผ่านเขตแดนที่สวยทีสุดแห่งหนึ่งของยุโรป
เพราะอยู่บนเขาทีเ่ บื้องล่างเป็ นทะเลสาบแสนสวย “โคโม่” จากนัน้ เดินทางสู่ลูกาโน (LUGANO) อีกหนึ่งเมือง
พักผ่อนของชาวสวิสและชาวอิตาเลียน นําเข้าที่พกั โรงแรม DE LA PAIX หรือระดับเดียวกันใกล ้
ทะเลสาบลูกาโน่ แล ้วอิสระให้ท่านพักผ่อนเดินเล่นริมทะเลสาบ หรือช้อปปิ้ งสินค้าสวิส
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
** พรมแดนสวิตเซอร์แลนด์อยู่ใกล ้ๆ เปลีย่ นบรรยากาศมานอนชมวิวสวยๆ (โรงแรมแพงกว่าอิตาลี)

วันที่สิบ
เช้า
13.05 น.

ลูกาโน่ – มิลาน – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / นําท่านเดินทางสู่สนามบินมิลาน (1 ชม.)
บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ TG 941

วันที่สิบเอ็ด
05.55 น.

กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )
 แกรนด์อต
ิ าลี 3 (11 วัน) TG..28/06/17

หมายเหตุ หากโรงแรมในเมืองทีจ่ ะเข้าพักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสินค้า หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการนําท่านเข้าพักเมืองใกล ้เคียง และโรงแรมดีมมี าตรฐานระดับเดียวกัน
กําหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการ **กรุณารีบจอง และส่งสําเนาพาสปอร์ต เพือ่ จองคิววีซ่าเพราะคิวแน่ นมาก **
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ
.-บาท
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ
.-บาท
.-บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม) ราคาท่านละ
พักห้องเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
.-บาท
หมายเหตุ
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีหอ้ ง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนํ าว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
๋ วเลื่อนไม่ได้
**ท่านที่จะไม่ใช้ตวกรุ
ั ๋ ป๊ กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จา่ ย / ตัวกรุ
๋ ป๊ เมื่อออกตัวแล้
ทุกกรณี
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หมายเหตุ (เกี่ยวกับประเทศอิตาลี )
- คิววีซ่ายื่นอิตาลีค่อนข้างน้อย ต้องใช้ช่ือและนามสกุลจริงตามหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เท่านั้นจึงจะจองได้
(ช่วงเทศกาลคิวหมดก่อนเป็ นเดือนๆ) กรุณาจองทัวร์แต่เนิ่ นๆ
- ในเขตเมืองเก่าของทุกเมืองในอิตาลี ไม่อนุ ญาตให้รถทัศนาจรเข้าไปและทางราชการได้กาํ หนดจุดรับ-ส่ง ไว้เฉพาะ
แห่ง ซึ่ ง อาจจะไกลบ้า ง หากท่ า นจะชมของดี -ของสวยงามที่มี ช่ื อ เสีย งของประเทศนี้ จึง หลีก เลี่ย งการเดิ น ไม่ ไ ด้ (อากาศดี
เดินเพลินๆ)
- เนื่ อ งจากความหนาแน่ น ของประชากรมี มาก หากเปรีย บเทีย บกับพื้น ที่ข องประเทศอิต าลีดงั นั้น โรงแรมและ
ห้องอาหารอาจจะคับแคบบ้างในความรูส้ กึ ของคนไทย และอาจดูเก่าๆ ไม่เหมือนในเอเชีย โปรดทําความเข้าใจ
-อาหารเช้าในโรงแรมของอิตาลีไม่มีให้เลือกมากมายเหมือนในเมืองไทย โปรดทําความเข้าใจ (โรงแรมระดับ 4 ดาว)
* หากท่านเข้าใจและอยากไป กรุณาส่งใบจองและมัดจํา ** หากท่านยังไม่เข้าใจ กรุณาพิจารณาโปรแกรมทัวร์อน่ื
*บริษทั ต้องกราบขออภัยท่านที่จะต้องแจ้งข้อมูลอย่างตรงไป-ตรงมาแก่ท่าน เพือ่ ความชัดเจนและถูกต้อง
อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับเป็ นหมูค่ ณะสายการบินไทย
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการ และค่าขนกระเป๋ าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมโคลีเซียม 12 ยูโร
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
- ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ชาํ นาญงานอํานวยความสะดวก
- ค่ารถ-รับส่งและนําเทีย่ วตามรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
- ค่าเรือที่เวนิ ส
- ค่าเช้าชมภายในโคลีเซียม
- ค่าเรือกอนโดล่าท่านละ 20 ยูโร
- นํา้ ดืม่ ท่านละ 1 ขวด/วัน
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คมุ ้ ครองโรคประจําตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทวั ่ ไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุม้ ครองแต่อบุ ตั ิเหตุ เป็ นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็ นหมื่นหัว และเบี้ย
ประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิต้ เี รามีซ้ ือประกัน ALLIANZ เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่ วยจากการ
เดินทางจากอุบตั เิ หตุหรือสาเหตุอน่ื ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุม้ ครองได้มากกว่าทัวร์ทวั ่ ไป ยกเว้นโรคประจําตัวหรือโรค
ร้ายแรงที่แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าเป็ นมาก่อนเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดืม่ พิเศษ , ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
- ค่าสัมภาระที่มีน้ํ าหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็ นกรณีพเิ ศษจากเดิม 20 กก. เท่านัน้ แต่หากการบินไทยมีการ
ปรับลดลง บริษทั ฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษทั
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
การจองและชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 10 วัน
- **กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
การยกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจํา 15,000.-บาท
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- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-40 วัน ไม่คนื มัดจํา (30,000.-บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเขา้ -ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
**นี่คอื กฏเกณฑ์ทวั ่ ๆ ไป แต่ในความเป็ นจริง บริษทั เราจะคืนเงินท่านให้มากทีส่ ุดเพราะเราต้องการกําไรจากการทําธุรกิจ ไม่ใช่จาก
ความเดือดร้อนของลูกค้า
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทางตํา่ กว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ ะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
อย่างน้อย 20 วัน และยินดีทจ่ี ะจัดหาคณะทัวร์อน่ื ทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การ
ประท้วงจลาจล ภัยธรรมชาติทกุ ชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก, นํา้ ท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
-บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว กรณีทเ่ี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้วงจลาจล, ภัยอันเกิดจากการเมือง, ภัยสงคราม, ภัยธรรมชาติ, อุบตั เิ หตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้จะรักษา
ผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
- เนื่องจากการท่องเทีย่ วนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ ะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี
ทีท่ ่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีก่อนเดินทาง
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ที ่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้ ออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
- สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บคุ คลซึง่ สงสัยว่าจะไปลักลอบทํางานในยุโรป (และจะแจ้งเจ้าหน้าที)่
- บริษทั ฯ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกเทพ หรือกุมารทอง กุมารี หรืออย่างอื่นทีม่ ลี กั ษณะใกลเ้ คียงกัน และไม่อนุญาติให้ท่านนําสิง่ เหล่านี้มา
ตัง้ บนรถหรือทีโ่ ต๊ะอาหาร เพราะอาจก่อความลําบากใจ หรือความหวาดกลัวแก่ท่านอืน่
- ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํา้ มันทีข่ ้นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
- สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 2,800 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี หากมีการยีน่ วีซ่าแล ้ว)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รงั เกียจของคนส่วน
ใหญ่ เช่น ไม่รกั ษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ น่ื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่
แล้วไม่เกรงใจผูอ้ น่ื ชักชวนผูอ้ น่ื ให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่)
**บริษทั ฯ ต้องขออนุ ญาตกราบเรียนว่า เรามิได้หยิ่งจองหองแต่ประการใด ตรงกันข้ามการไม่ขายก็คอื ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
หายไปมากมายมหาศาล แต่ท่ีเราจําเป็ นต้องทําก็เพราะเราอยากให้ลูกค้ามีเพื่อนร่วมทางที่ดี เที่ยวแล้วมีความสุข คุม้ ค่ากับเงิน
และเวลาที่เสียไป (หากท่านต้องเจอเพือ่ นร่วมทางดังกล่าว ท่านจะเที่ยวสนุ กหรือไม่ ลองคิดดู)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 4 เดือน(เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่มเี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน่
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่ วมกัน
สถานทีเ่ ทีย่ วบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุป๊ เฉพาะครอบครัว ท่านจะเทีย่ วแบบสบายๆ และไม่ตอ้ งเกรงใจท่านอืน่ )
- ในกรณีบางเมืองมีงานประชุมใหญ่ หรือมีงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่แลว้ โรงแรมเต็มมากๆ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายไป
พักเมืองใกล ้เคียง

แกรนด์อติ าลี 3 (TG) 11 วัน หน้า 8

- ในกรณี ท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้ หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
๋
เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยันการ
- ท่านที่จะออกตัวภายในประเทศ
เดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันแล ้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้ กรณี CHECKTHROUGH (เช็คจากต่างจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋ าเดินทาง ต้องออกตัวให้
๋ ถูกต้องตรงกับหนังสือเดินทางเท่านัน้ แต่ขอเรียน
แนะนําว่าท่านควรเช็คกระเป๋ ามาสุวรรณภูมแิ ลว้ เช็คไปยุโรปอีกครัง้ จะดีกว่า เพราะจากสถิตลิ ูกค้าทีก่ ระเป๋ าหลงไม่ไปกับเจ้าของจะ
เป็ นลูกค้าทีเ่ ช็คมาจากต่างจังหวัดมากทีส่ ุด
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
- เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
เอกสารยื่นวีซ่าอิตาลี (จํานวน 1 ชุด)
*ท่านทีเ่ คยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้ายุโรป กรุณาแจ้งฝ่ ายขายก่อนจองทัวร์
**กรณีทท่ี ่านมีวซี ่าแล ้ว และไม่รู ้ หรือไม่แน่ใจว่าวีซ่าทีม่ ยี งั สามารถใช้เดินทางได้หรือไม่ กรุณาซีลอ็ คและแฟ็ กซ์หน้าวีซ่าแจ้งให้ทาง
บริษทั ทราบเพือ่ ตรวจสอบได้ถกู ต้อง
*** เอกสารทุกชุดทีม่ ชี ่อื ภาษาอังกฤษของผูเ้ ดินทาง จะต้องตรงกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทุกตัวอักษร **
1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างคู่ท่ยี งั ไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป
โปรดตรวจดูอย่างละเอียด
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ห้ามสวมแว่นสายตาและคอนแทคเลนส์, ห้ามยิ้มเห็นฟัน,
ห้ามสวมต่างหูและตกแต่งภาพ พื้นหลังฉากสีขาวเท่านั้น ขนาด 3.5 X 4.5
เซนติเมตร ขนาดของใบหน้าต้องมีขนาดใหญ่ 80% ของพื้นที่ ต้องรวบผมให้
เห็นใบหูและคิ้วทัง้ 2 ข้างและต้องเห็นไหล่ทง้ั 2 ข้าง จํานวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน
6 เดือน
3. หลักฐานการทํางาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “To whom it
may concern” แทนการใช้ช่ือของแต่ละสถานทูต)
- เจ้าของบริษทั : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษทั ฯ, หนังสือจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วน
(ต้องมีอายุไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- เจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ. 4), พค. 0403)
- พนักงานบริษทั ฯ : ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากสถานทีท่ าํ งานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุวนั ทีอ่ อกจดหมาย ตําแหน่ง
อัตราเงินเดือน วันเข้าทํางานและวันทีอ่ นุญาตให้ลางาน (ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- ข้าราชการ:ใช้หนังสือรับรองตําแหน่งจากหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ(ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- นักเรียน/นักศึกษา: หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ระบุชน้ั เรียน ละวันที่ออกหนังสือต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน
นับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า ฉบับภาษาอังกฤษ
- ประกอบอาชีพอิสระ: ใช้เอกสารสัญญาเช่าร้าน เอกสารแสดงถึงอาชีพ พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ
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4. หลักฐานการเงิน
รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) 3 เดือนจากธนาคารหรือสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ 3 เดือนติดต่อกัน ถ้า
ไม่มียอดเคลื่อนไหว ให้ไปทําการฝากหรือถอนเงินพร้อมทัง้ ปรับสมุดบัญชีก่อนที่จะถึงวันนัดยื่นวีซ่า 7 วัน
กรณี ให้บคุ คลในครอบครัวเดียวกัน รับรองค่าใช้จ่ายให้กบั ผูเ้ ดินทางต้องมี สําเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทางและ
ผูร้ บั รองค่าใช้จ่ายเพือ่ แสดงความสัมพันธ์
5. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิม่ เติมกรณีอน่ื ๆ
6. สําเนาทะเบียนบ้าน / สูตบิ ตั ร (สําหรับเด็กตํา่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์)
7. หนังสือยินยอมให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศ (ในกรณีเด็กอายุตาํ ่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่)
** ต้องไปขอหนังสือยินยอมจากทีว่ า่ การเขตหรืออําเภอเท่านัน้ และระบุช่อื บุคคลทีเ่ ด็กจะเดินทางไปด้วยและ
ความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางทีม่ ตี ่อเด็ก พร้อมสําเนาหนังสือเดินทางและสําเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
**กรณีบตุ รอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตรและเอกสารการ
หย่าร้างต้องมีข ้อความระบุวา่ มีอาํ นาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
หมายเหตุ สําหรับผูท้ ่ถี อื หนังสือเดินทางต่างชาติ จะใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าอย่างน้อย 7-15 วันทําการ
**กรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์มอื ถือของทุกท่านให้ทราบ เพือ่ สะดวกในการกรอกเอกสารยืน่ วีซา่ และการติดต่อ
- การพิจารณาว่าจะได้รบั วีซ่าหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านัน้ มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดแี ละถูกต้อง จะ
ช่วยให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่านง่ายขึ้น
- สําหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาและทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องขอวีซ่าทีป่ ระเทศทีต่ นเองพํานักอยู่เท่านัน้
- กรณี ท่ผี ูเ้ ดินทางต้องใช้หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ระหว่างการยื่นวีซ่า กรุณาแจ้งบริษทั ให้ทราบก่อนล่วงหน้าก่อนการยื่น
วีซ่า และกรณีทท่ี ่านต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยื่นวีซ่า หรือนําหนังสือเดินทางกลับมายื่นวีซ่าไม่ทนั ท่านจะต้องทํา
การยืน่ วีซ่าเดีย่ ว

