โรม – ปิ เอนซา – มอนตัลชิโน – เซียน่ า – ซานจิมิญาโน – ลา สเปเซีย
ซิงเคว่ เทอร์เร ลุคคา – ฟลอเร้นซ์ – เมสเตร้ – เวนิ ส – เทือกเขาโดโลไมท์
คอร์ติน่า ดิ แอมเปซโซ่ – ออร์ติเซ่ – เวโรนา – มิลาน 11 วัน
ทีส่ ุดของรายการเทีย่ วอิตาลี ประเทศที่หลากหลายด้วยประวัตศิ าสตร์ อารยธรรม ศิลปกรรม ศูนย์รวมแห่งศิลปิ นที่มี
ชื่อเสียงและผลงานทีโ่ ด่งดังก้องโลก ท่องเที่ยวเส้นเมืองสวยในแคว้นทัสคานี ชมบรรยากาศของเทือกเขาโดโลไมท์ เทีย่ วหมู่บา้ น
สวยๆ เมืองเก่าแก่อนั สวยงามและเมืองมรดกโลก สัมผัสประเทศแห่งผูน้ าํ แฟชัน่ สุดยอดของยุโรป เต็มไปด้วยดีไซเนอร์ช่ือดัง
มากมาย ยูนิต้ ี 2000 ทัวร์ ขอเชิญชวนท่านสู่รายการท่องเทีย่ วดีๆ ทีเ่ ราเลือกสรรมาเฉพาะคุณๆ ทีม่ นใจในความชํ
ั่
านาญของเรา
สายการบิน
โรงแรม
อาหาร

การบินไทย บินตรงไป-กลับ
มาตรฐานยุโรป
เช้าแบบอเมริกนั กลางวัน-คํา่ แบบยุโรปและเอเชียสลับเล็กน้อย

รถไฟ
กระเช้าไฟฟ้ า
รถโค้ช
มัคคุเทศก์

เทีย่ วหมูบ่ า้ นมรดกโลกในเขตชิงเคว่ เทอร์เร
กระเช้าไฟฟ้ าขึ้นยอดเขาอัลเป ดิ ซิอูซี
มาตรฐานยุโรป 45-50 ทีน่ งั ่
รับประกันชํานาญเส้นทาง 100%

วันแรก
21.00 น.

กรุงเทพฯ
พร้อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

วันที่สอง
00.20 น.

กรุงเทพฯ – โรม – ปิ เอนซา – มอนตัลชิโน – เซียน่ า
บินตรงสู่กรุงโรม โดยเทีย่ วบินที่ TG 944
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05.55 น.

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่สาม
เช้า

ถึงสนามบินกรุงโรม (ROME) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแลว้ จากนัน้ นําท่านสู่
เมืองปิ เอนซา (PIENZA / 2 ชม. 30 นาที) หรือนคร
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ตั้ ง อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง เ มื อ ง ม อ น ตั ล ชิ โ น
(MONTALCINO)
และเมือ งมอนเตปู ล เซีย โน
(MONTEPULCIANO) ได้รบ
ั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก
ทางด้า นวัฒ นธรรม ในปี ค.ศ. 1996 และในปี ค.ศ. 2004
บริเวณเขตหุบเขาทัง้ หมด Val d’Orcia ได้ถกู ประกาศให้ตดิ อันดับขององค์การยูเนสโกให้เป็ น World Cultural
Landscapes ที่น่ีเคยเป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ Hollywood ที่ได้รบั รางวัลมามากมายเช่นเรื่อง “The
English Patient” อีกด้วย นําชมเมืองปิ เอนซา เดิมปิ เอนซา เป็ นหมู่บา้ นที่ใครๆ ก็หลงใหล มีช่ือว่า
“CORSIGNANO” และเป็ นเมืองเกิดของ Pope Pius II ซึง่ เป็ นผูน้ าํ ด้านการศึกษาเรื่องมนุษยชาติ นักวิชาการ
และนักปรัชญา ได้รบั คัดเลือกให้เป็ นสันตะปาปาในปี ค.ศ. 1458 หลังจากการได้รบั ตําแหน่ง เมืองนี้ได้ถูกสร้าง
ขึ้นใหม่เกือบทัง้ หมด และเปลีย่ นชื่อมาเป็ นปิ เอนซา ชมบริเวณจตุรสั เปี ยซซาปี โอที่ 2 (Piazza Pio II) จตุรสั ที่
สร้างขึ้นอย่างหรูหรา ล ้อมรอบด้วยศาลากลางจังหวัด โบสถ์ หอระฆัง และพระราชวัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านสู่เมืองมอนตัลชิโน (MONTALCINO / 30 นาที) เมืองทีแ่ วดลอ้ มด้วยความสมบูรณ์ของป่ าไม้และ
อากาศบริสุทธิ์ เป็ นชุมชนใหญ่ทอ่ี ยู่บนเนินเขา และเป็ นเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงในการผลิตไวน์
ของอิตาลี “ไวน์บรูเนลโล่” ไวน์ช่อื ดังของแควน้ ทัสคานี นําชมกําแพงเมืองมอนตัลชิโน
ที่สร้างขึ้นโดยรอบตัง้ แต่ศตวรรษที่ 14 ที่ท่าน จะมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงาม
ของเมื อ งในแบบพาโนรามา ชมอาคารสถานที่ ต่ า งๆ โบสถ์ซ านต์ อานติ โ ม
(Sant’Agostino) ในสมัยศตวรรษที่ 14, หอระฆังอิฐแดง Palazzo Communale บน
ลานสาธารณะ Piazza del Popolo ทีต่ งั้ เป็ นแท่งสูง เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จากนัน้ นําท่านสู่เมืองเซียน่ า
(SIENA / 45 นาที) เมืองแห่งสถาปัตยกรรมโกธิค และมีจตุรส
ั เดลเคมโป้ ทีเ่ ป็ นรูปทรงเกือกม้าทีส่ วยงาม
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม NH HOTEL หรือระดับเดียวกัน
เซียน่ า – ซานจิมิญาโน – ลา สเปเซีย
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมเมืองเซียน่า เมืองแห่งสถาปัตยกรรมโกธิค หนึ่งในเมือง
ที่สวยที่สุดแห่งแคว้นทัสคานี่ ได้รบั การขึ้นทะเบียนให้เป็ นเมือง
มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ในปี ค.ศ. 1995 นําชมมหาวิหาร
แห่งเซียน่ า (SIENA CATHEDRAL) หรือดู โอโมเซียน่ า
ั ยิ่งใหญ่ใน
(DUOMO DI SIENA) ที่ทาํ จากหินอ่อนสีชมพูอน
รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิค และเรเนสซองส์ สร้างในระหว่าง
ปี ค.ศ. 1215-1263 ถือได้ว่าเป็ นโบสถ์ท่สี วยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของอิตาลี นําท่านสู่จตุรสั เปี ยสซ่า เดลเคมโป้
(PIAZZA DEL CAMPO) ทีเ่ ป็ นรู ปทรงเกือกม้าทีส
่ วยงาม ถือเป็ นจัตรุ สั ยุคกลางทีย่ งั คงสมบูรณ์ทส่ี ุดแห่ง
หนึ่งในยุโรป เป็ นที่ตงั้ ของสถานที่สาํ คัญๆ ชมปาลาซโซ พับลิคโค (PALAZZO PUBBLICO) พระราชวังใน
รู ปแบบโรมาเนสก์ท่มี คี วามสวยงาม สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1297 เพื่อเป็ นสถานที่ทาํ งานของรัฐบาล ชมหอระฆัง
มานเจีย (TORRE DEL MANGIA) หอระฆังเก่าแก่ ทีถ่ อื เป็ นสิง่ ก่อสร้างทีส่ ูงทีส่ ุดในอิตาลี ให้ท่านได้เดินเล่น
ชมเมืองเก่าตามอัธยาศัย
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เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่สี่
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
หมายเหตุ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านออกเดินทางสู่เมืองซานจิมิญาโน (SAN GIMIGNANO) เมืองโบราณเล็กๆ ในยุคกลาง ว่ากันว่าเป็ น
เมืองโรแมนติคที่สุดเมืองหนึ่งของอิตาลี เมืองแห่ง
สิง่ ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมยุคกลาง และรายลอ้ ม
ไปด้ว ยกํา แพงเก่ า เอกลัก ษณ์ข องเมือ งนี้ คือ กลุ่ม
หอคอยโบราณที่ตระหง่านอยู่ในเมืองถึง 72 หอคอย
จนได้รบั สมญานามว่าเป็ น MANHATTAN OF
ANCIENT CITY ปัจจุบน
ั เหลือเพียง 14 หลัง นําท่านชมหอคอย GREAT TOWER หรือ TORRE
GROSSA ซึ่งสู งที่สุดของเมืองนี้ เมืองเซียน่ าได้รบ
ั การขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1990 นําชม
เปี ยสซา เดลลา ซิสเทอนา (PIAZZA DELLA CISTERNA) จัตรุ สั เก่าแก่และย่านเมืองเก่าทีส่ ร้างขึ้นในรูป
สามเหลี่ยม ชมโบสถ์เซนต์ออกัสติน (ST AUGUSTINE CHURCH) โบสถ์ใหญ่อนั ดับ 2 ของเมือง
สร้างในช่วงศตวรรษที่ 13 ชมปาลาสโซโคมูนาเล (PLAAZZO COMUNALE) อาคารทีต่ งั้ ของเทศบาลเมือง
ซานจิมญ
ิ าโน ปัจจุบนั ถูกใช้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์และห้องจัดแสดงผลงานของเหล่าศิลปิ นที่มชี ่อื เสียง แลว้ อิสระเดิน
เล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จากนัน้ นําท่านสู่เมืองลา สเปเซีย (LA SPEZIA) เมืองท่าสําคัญในแควน้ ลิกูเวีย
(LIGURIA) บนชายฝัง่ ทีง่ ดงามทีส
่ ุดแห่งหนึ่งของอิตาลี
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม NH HOTEL หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
ลา สเปเซีย – ซิงเคว่ เทอร์เร – ลา สเปเซีย
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่สถานีรถไฟเพือ่ เทีย่ วหมูบ่ า้ นมรดกโลกใน
เขตชิงเคว่ เทอร์เร (CINQUE TERRE) ซึ่ง
แปลว่า 5 หมูบ่ า้ น นําท่านสู่หมูบ่ า้ นมองเตรอสโซ่
(MONTEROSSO) เป็ นเมืองทีใ่ หญ่ทส
่ี ุดของทัง้
5 เมือง เต็มไปด้วยของทีร่ ะลึก, ไวน์ทอ้ งถิน่ เป็ น
ต้น ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองและเลือกซื้อของทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านสู่หมูบ่ า้ นมานาโรล่า (MANAROLA) หมูบ่ า้ นทีต่ งั้ อยู่รมิ หน้าผาสูงชันบนฝัง่ ริเวียร่าทีม่ คี วามเก่าแก่ทส่ี ุด
ในบรรดาหมู่บา้ นทัง้ 5 ของซิงเคว่ เทอร์เร สร้างขึ้นตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1338 ให้ท่านได้เดินเล่น
ชมความงามของหมู่บา้ นแห่งนี้ แลว้ นําท่านแวะหมู่บา้ นริโอมาจิออเร่ (RIOMAGGIORE)
เมือ งที่ค น้ พบตัง้ แต่ ศ ตวรรษที่ 12 มาจากชื่อ
RIWSMAYOR หรือธารนํา้ ที่อยู่ใต้เมืองจนถึง
ทุกวันนี้ นําท่านชม CASE TORRI อาคาร
หลากสีสนั ที่ตงั้ อยู่บนถนนเล็กๆ สองข้างทางมีรา้ นขายของที่ระลึก
มากมายบนถนน VIA DELL MORE หรือ PATH OF LOVE
ก่อนขึ้นรถไฟกลับสู่เมืองลา สเปเซีย (LA SPEZIA)
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รถไฟทีน่ ่เี ป็ นรถไฟทีใ่ ช้กนั โดยทัว่ ไป ไม่รบั จองหรือล็อคโบกี้ ตูไ้ หนว่างก็เชิญขึ้น
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วันที่หา้
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่หก
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย
คํา่

ลา สเปเซีย – ลุคคา – ฟลอเร้นซ์ - เมสเตร้ (ฝัง่ แผ่นดินใหญ่เวนิ ส)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่เมืองลุคคา (LUCCA) เมืองเล็กๆ ทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์เก่าแก่ ตัง้ อยู่บนฝัง่ แม่นาํ้
แซร์คิโ อ ในแคว้นทัส คานี่ นําท่านชมเมือ งลุคคา เมืองคลาสสิคยุ คกลางของแคว้น
ทัสคานี ได้รบั การโหวตเป็ น BEST SMALL TOWN IN ITALY เมืองนี้รอบลอ้ มด้วย
กําแพงเมืองโบราณเก่าแก่ทย่ี งั คงสภาพดีอยู่จนถึงปัจจุบนั และยังเป็ นบ้านเกิดของคีตกวี
ชื่อดังของอิตาลี จาโกโม ปุชชิน่ี (GIACOMO PUCCINI) นักแต่งละครโอเปร่า เรื่อง
มาดามบัตเตอร์ฟลาย (MADAME BUTTERFLY), ทอสก้า (TOSCA) นําท่านสู่จตั รุ สั มิเคเล่ (PIAZZA
SAN MICHELE) ชมโบสถ์ซาน มิเคเล่ (SAN MICHELE IN FORO) โบสถ์เก่าแก่อายุกว่าร้อยปี สร้าง
ด้วยหินอ่อนสวยงาม แล ้วอิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเดินชมโบสถ์ทม่ี รี ูปทรงสวยงามได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ออกเดินทางสู่ฟลอเร้นซ์ (FLORENCE) เมืองถิ่นกําเนิด
ศิลปะยุคเรเนซองส์ นครโบราณซึง่ ครัง้ หนึ่งมังคั
่ ง่ รํา่ รวยยิ่งกว่า
กรุงโรม และยังเป็ นที่กาํ เนิดของศิลปิ นมีช่อื หลายท่าน อาทิ
ลีโอนาร์โด ดาวินชี, ไมเคิล แองเจลโล นําท่านเข้าสู่ตวั เมือง
เดินเล่นชมเมือง ตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของโบสถ์ประจํา
เมืองซานตามาเรียเดลฟิ ออเร หรือ DUOMO ที่ก่อสร้างด้วยหินอ่อนหลากสีและนับเป็ นหนึ่งในโบสถ์ทใ่ี หญ่
ที่สุดในโลก ชมหอระฆังและประตู “PARADISE GATE” ฝี มอื ลอเรนโซ กิแบร์ติ ชมจตุรสั ซินญอเรีย ซึ่ง
เปรียบเสมือนพิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้งที่มกี ารจัดแสดงงานปฏิมากรรมที่มชี ่ือเสียง เช่น รู ปแกะเดวิดจําลอง นํา้ พุ
เนปจูน และรู ปหล่อสําริดเปอร์ซีอุสถือหัวเมดู ซา เดินผ่านพิพธิ ภัณฑ์อุมฟิ ซ่ี ชมสถาปัตยกรรมที่งดงามของ
สิ่งก่ อสร้างในตัวเมือง ช้อปปิ้ งสินค้าเครื่องหนังที่มมี ากมายหลากหลายให้ท่านเลือก ได้เวลาสมควรนําท่านสู่
เมืองเมสเตร้ (MESTRE)
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย/ นําเข้าทีพ่ กั โรงแรม NH LAGUNA หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
เมสเตร้ – เวนิ ส – เมสเตร้
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านล่องเรือสู่เวนิ ส (VENICE) เมืองที่ใช้เท้าและเรือในการ
เดินทางข้ามสู่เกาะซานมาร์โค นํ าท่านล่องเรือกอนโดล่าชมเมือง
เวนิ ส ชมเกาะรีอลั โต้ (เกาะซานมาร์โค) ทีแ่ สนโรแมนติค ผ่านชม
โบสถ์เ ซนต์ม าร์ค , คุ ก มืด ที่เ คยขัง คาสโนว่ า นัก รัก ผู ย้ ่ิง ยง,
พระราชวังดอร์จ สะพานสะอื้น, บ้านมาร์โคโปโล ฯลฯ มีเวลาเดิน
เล่นสบายๆ ชมจตุรสั ซานมาร์โค และสะพานริอลั โต (RIALTO) ชมโรงงานเป่ าแก้วมูราโน โดยช่างผูช้ าํ นาญจะ
สาธิตการเป่ าแก้วโดยกรรมวิธแี บบโบราณให้ท่านได้ชม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เดินเล่นชมเมือง และเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ได้เวลานําท่านล่องเรือกลับสู่แผ่นดินใหญ่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
**ทัวร์เราไม่ ไปเกาะบูราโน่ เพราะทัวร์ท่ีพาไปคือพวกขอเรือฟรีจากร้านแก้ว เพื่อนํ าลูกค้าไปปล่อยทิ้งที่
ร้านแก้วร้านขายของเป็ นนานสองนาน
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เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

เมสเตร้ – เทือกเขาโดโลไมท์ – คอร์ติน่า ดิ แอมเปซโซ่
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่เทือกเขาโดโลมิต้ ี (DOLOMITI) หรือทีเ่ รียกกันง่ายๆ ตามภาษาอังกฤษว่าโดโลไมท์ (DOLOMITES)
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของเทือ กเขาแอลป์ ท่ีท อดตัว อยู่ ใ นเขต
ตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี ครอบคลุมอาณาบริเวณ
ของแควน้ ทิโรลใต้ (SOUTH TIROL) ของออสเตรีย
และแควน้ เวเนโต้ (VENETO) ของอิตาลี เทือกเขาแห่งนี้
ได้ช่อื ว่าเป็ นแนวเขาทีง่ ดงามทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก ยอด
เขาหินปูนสู งตระการตาตัดกับขอบฟ้ า สร้างความสวยงามแปลกตา เกิดจากการกัดกร่อนของธารนํา้ แข็งและ
เกล็ดนํา้ ค้าง เกิดรูปทรงต่างๆ พื้นทีแ่ ห่งนี้จงึ ได้รบั การรับรองให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติทม่ี คี วามงดงามอีก
หนึ่งที่ ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ของเทือกเขาแห่งนี้มพี ้ นื ที่มากกว่า 140,000 เฮกตาร์ และเทือกเขาแห่งนี้ยงั เป็ น
แหล่งอนุรกั ษ์ฟอสซิลทีส่ าํ คัญอีกแห่งของโลก จึงเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วยอดนิยมจากนักท่องเทีย่ วทีม่ คี วามสําคัญ
อันดับต้นๆ ของอิตาลี ในช่วงหน้าร้อนเมือ่ หิมะละลายจะมี
ทุ่งหญ้าและดอกไมส้ สี วยปรากฏขึ้นตลอดแนวภูเขา ตลอด
ทางจะเป็ นไร่ผลไม้ อาทิ แอปเปิ ล ลูกแพร์ เชอร์ร่ี ฯลฯ แลว้
นําท่านเดินทางสู่ทะเลสาบมิซูลิน่า (MISURINA LAKE)
ทะเลสาบแสนสวยขนาดใหญ่ท่ซี ่อนตัวอยู่ในหุบเขา อยู่สูง
จากระดับนํา้ ทะเลประมาณ 1,754 เมตร ให้ท่านได้เดินเล่นชมความงามของทะเลสาบที่สะท้อนภาพราวกระจก
ใสโดยมีฉากหลังเป็ นเทือกเขาอันสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ทะเลสาบเบรียส (LAKE BRAIES) อยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติ FANES SENNES BRAIES เทือกเขา
โดโลไมท์ ชมความสวยงามของทะเลสาบสีเ ขีย วมรกต
สวยงาม ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับเดินเล่นชมทะเลสาบและ
บัน ทึ ก ภาพตามอัธ ยาศัย แล ว้ นํา ท่ า นสู่ เ มื อ งคอร์ติ น า
ดิ แอมเปซโซ (CORTINA D’AMPEZZO) เมืองที่ตงั้
อยู่เชิงเขาโดโลไมท์ ก่ อนสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ดินแดนแถบนี้ได้เป็ นอาณาจักรของออสเตรีย-ฮังการี หลัง
สงครามอาณาจัก รออสเตรีย -ฮัง การีล่ม สลาย ดินแดนแห่ ง นี้ ไ ด้ต กมาอยู่ ในประเทศอิต าลี แต่ ว ฒั นธรรม
ประเพณี ภาษายังคงเป็ นเอกลักษณ์ของออสเตรีย มีการบริหาร การจัดการ ระบบภาษีของตนเอง นําชมเมืองอัน
ทรงเสน่หท์ ซ่ี ่อนตัวอยู่ในหุบเขาโดโลไมท์ทส่ี ูงชัน เมืองนี้มชี ่อื เสียงในด้านสกีรสี อร์ท แฟชัน่ ลํา้ สมัยและเป็ นเมือง
ตากอากาศที่บรรดาผูน้ าํ เทรนด์ช่ืนชอบ ถนนสายหลักคอร์โซ ที่คลาคลําไปด้วยร้านค้าแฟชัน่ และแบรดน์ดงั
มากมาย มีรา้ นค้าขายของและโบสถ์ประจําเมืองอันสวยงาม
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม .............................. หรือระดับเดียวกัน
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คอร์ติน่า ดิ แอมเปซโซ่ – ออร์ติเซ่ - ยอดเขาอัลเป ดิ ซิอูซี – โบลซาโน่
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่ออร์ติเซ่ (ORTISEI) เมืองเล็กๆ น่ ารักในหุบเขา และเป็ นเมืองท่องเที่ยวเล่นกีฬาสกีในฤดู หนาว
นําท่านนัง่ กระเช้าไฟฟ้ า (CALBE CAR) ขึ้นสู่ยอดเขาอัลเป ดิ ซิอูซี (ALPE DI
SIUSI) หนึ่งในภูเขาแสนสวยของเทือกเขาโดโลไมท์ เป็ นทุ่งหญ้าราบเลียบบนภูเขา
ทีไ่ ด้ข้นึ ชื่อว่ากว้างใหญ่ท่สี ุดในยุโรป กลายเป็ นเหมือนดินแดนขนาดใหญ่ท่มี คี วาม
สวยงามแปลกตา มีความกว้างประมาณ 56 ตารางกิโลเมตร เทือกเขาโดโลไมท์
ได้รบั การยกย่องให้เป็ น UNESCO WORLD HERITAGE ในปี ค.ศ. 2009 ให้
ท่านมีเวลาเก็บภาพสวยๆ อันประทับใจกับบรรยากาศสุดที่จะบรรยาย อิสระให้ท่านเดินเล่น ถ่ายรู ปตาม
อัธยาศัย จากนัน้ นําท่านนัง่ กระเช้ากลับลงสู่ดา้ นล่าง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านสู่ออร์ติเซ่ (ORTISEI) เมืองเล็กๆ น่ ารัก ในเขตเทือกเขา
โดโลไมท์ ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย แลว้ นําท่านสู่
โบลซาโน่ (BOLZANO) เมืองในหุบเขา เป็ นส่วนหนึ่งของ
เทือกเขาแอลป์ ท่พี าดผ่านตอนเหนือของอิตาลี เมืองนี้เป็ นแหล่ง
ปลูกผลไม้ใหญ่ทส่ี ุดของยุโรปแหล่งหนึ่ง
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม GRAND หรือระดับเดียวกัน
โบลซาโน่ – เวโรน่ า – มิลาน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่เมืองเวโรนา (VERONA / 2 ชม.) เมืองต้นกําเนิดนิยาย
รักอมตะ “โรมิโอและจูเลียต” ซึง่ ประพันธุโ์ ดย วิลเลียม เช็คสเปี ยร์
กวีเ อกจากอัง กฤษ นํา ท่ า นชมเมือ งเวโรนา ชมบ้า นจู เ ลีย ตและ
ระเบียงทีท่ งั้ สองใช้เป็ นทีพ่ ลอดรัก ถ่ายรูปกับรูปหล่อของจูเลียต ชม
โรงละครกลางแจ้งแบบโรมัน “AMPHITHEATRE” ที่ได้รบั
อิทธิพลการสร้างมาจากกรีกโบราณ เดินเล่นชมเมือง เลือกซื้อสินค้า
บนถนนทีค่ ลาคลํา่ ไปด้วยร้านค้ามากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน (MILAN / 2 ชม.) เมืองใหญ่สุดทางภาคเหนือของอิตาลี เมืองผูน้ าํ ด้านแฟชัน่
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการเดินทางของประเทศด้วย นําชมมหาวิหารแห่งมิลาน หรือ
ดูโอโม อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลา
สร้างนานกว่า 500 ปี ชมอาคารแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมานู เอลทีส่ อง ทีเ่ ป็ นอาคาร
ศูนย์การค้าทรงโบราณ ตัง้ ชื่อตามพระนามกษัตริยท์ ท่ี รงรวบรวมอาณาจักรต่างๆ ให้เป็ น
ประเทศอิตาลีทกุ วันนี้ ชมอนุสาวรียล์ โี อนาโด ดาร์วนิ ชี่ และโรงละครสกาล่า และช้อปปิ้ งที่
มิลาน เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งดีทส่ี ุดในอิตาลี
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม ATA หรือระดับเดียวกัน
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วันที่สิบ
เช้า
13.55 น.

มิลาน – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่สนามบินมิลาน
บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ TG 941

วันที่สิบเอ็ด
05.55 น.

กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )
 แกรนด์อต
ิ าลี 2 (11 วัน) TG.24/04/18

กําหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการ **กรุณารีบจอง และส่งสําเนาพาสปอร์ต เพือ่ จองคิววีซ่าเพราะคิวแน่ นมาก **
รายการ
ก.ย.
ต.ค.
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม) ราคาท่านละ
พักห้องเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
หมายเหตุ
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีหอ้ ง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนํ าว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตวกรุ
ั ๋ ป๊ กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จา่ ย / ตัวกรุ
๋ ป๊ เมื่อออกตัวแล้
๋ วเลื่อนไม่ได้
ทุกกรณี
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
-ในเขตเมืองเก่าไม่อนุ ญาตให้รถใหญ่เข้า และสถานที่เที่ยวต่างๆ หลายแห่ง ต้องใช้การเดินเท้า เป็ นทัวร์ท่ีเดินเยอะ
พอสมควร
-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
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- ค่ามัคคุเทศก์ชาํ นาญงานอํานวยความสะดวก
- ค่ารถ-รับส่งและนําเทีย่ วตามรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
- ค่าเรือที่เวนิ ส
- 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 (สงกรานต์ 60 วัน)
การยกเลิ ก
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจํา 15,000.-บาท
- 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

แกรนด์ อติ าลี 2 (ROMANTIC NORTHERN ITALY) / 11 วัน TG หน้ า 9

- 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)
- การที่วซี ่าจะออกหรือไม่ เราไม่สามารถฟ้ องร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทง้ั สิ้น เพราะมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุม้ ครองตามข้อตกลงของ
ทุกประเทศ โปรดทําความเข้าใจ
- 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)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 5 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 )
- ในกรณี ท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้ หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
- ท่านที่จะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยันการ
เดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันแล ้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้ กรณี CHECK๋ ถูกต้องตรงกับหนังสือเดินทางเท่านัน้ แต่ขอเรียน
THROUGH (เช็คจากต่างจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋ าเดินทาง ต้องออกตัวให้
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
- หากโรงแรมในเมืองทีจ่ ะเข้าพักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสินค้า หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
นําท่านเข้าพักเมืองใกล ้เคียง และโรงแรมดีมมี าตรฐานระดับเดียวกัน
- 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
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2. รู ปถ่ายสี 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 และวันที่ออกหนังสือต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน
นับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า ฉบับภาษาอังกฤษ
- ประกอบอาชีพอิสระ: ใช้เอกสารสัญญาเช่าร้าน เอกสารแสดงถึงอาชีพ พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ
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

