


1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ -

2 ทาอากาศยานนานาชาติมิลาโน	มัลเปนซา	-	เมืองเวโรนา	-	จัตุรัสบรา	-	เมือง
เวเนเซีย

ANTONY
PALACE
HOTEL
ระดับ	4	ดาว
หรือเทียบ
เทา

3 ทาเรือตรอนเซโต	-	เมืองเวนิส	-	จัตุรัสซานมารโค	-	พระราชวังดอจ	-	เมือง
ฟลอเรนซ	-	เมืองเกาของนครฟลอเรนซ	-	มหาวิหารฟลอเรนซ	หรือ	ซานตา
มาเรียเดลฟิออเร	-	ปาลาซโซ	เวคคิโอ	-	พิพิธภัณฑอุฟฟิซี	-	เมืองปอรโต

HOTEL
PRESIDENT
PRATO
ระดับ	4	ดาว
หรือเทียบ
เทา

4 เมืองลาสเปเซีย	-	ชิงเกว	แตรเร	หรือ	ซิงเคว	เทรา	-	หมูบานริโอแมกจิโอเร	-
หมูบานมานาโรลา	-	เมืองเวรนาซวา	-	เมืองปิซา	-	หอเอนปิซา	-	เมืองปอรโต

HOTEL
PRESIDENT
PRATO
ระดับ	4	ดาว
หรือเทียบ
เทา

5 กรุงโรมประเทศอิตาลี	-	โคลีเซียม	-	มหาวิหารเซนตฟิลลิป	หรือ	มหาวิหาร
เซนตปีเตอร	-	น้ําพุเทรวี่	-	ยานบันไดสเปน

BEST
WESTERN
HOTEL	TOR
VERGATA
ระดับ	4	ดาว
หรือเทียบ
เทา

6 ทาอากาศยานนานาชาติฟูมิชิโน -

7 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ -

6	พ.ย.	61	-	12	พ.ย.	61 ฿49,991 ฿49,991 ฿49,991 ฿8,500



คํ่า

21.00น.	คณะพรอมกันที่จุดนัดหมาย	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	ชั้น	4
เคานเตอร	D	สายการบินไทย	(TG)	เจาหนาที่ของบริษทัฯ	ตอนรับและอํานวยความสะดวกทาน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เชา

00.40น.	บินลัดฟาออกเดินทางสู	นครมิลาน	(ประเทศอิตาลี)	โดยสายการบินไทย	เที่ยวบินที่	TG	940
(เวลาทองถิ่นประเทศอิตาลี	ชากวาประเทศไทย	ประมาณ	5	ชั่วโมง)

06.50น.	เดินทาง	ถึงสนามบินมาเพลซา	นครมิลานเมืองสําคัญทางตอนเหนือของอิตาลี	และเป็นเมืองหลวง
แหงแฟชั่น	ดีไซนเนอร	ของอิตาลีหลังผานการตรวจคนเขาเมืองรับกระเปาสัมภาระและศุลกากรเป็นที่เรียบรอย
แลว
นําทานเดินทางสู	ตัวเมืองมิลาน	เพื่อใหทานเดินชมความสวยงามของบริเวณภายนอกของมหาวิหารแหง

เมืองมิลาน	หรือ	มิลาโนดูโอโม	และ	ชม	แกลเลอรี	่วิคเตอรแอมมานูเอล	ศูนยการคาแหงแรกของมิลาน
ที่ไดรับการตกแตงอยางสวยงาม
ถายรูปกับอนุสาวรียของ	ลิโอนารโด	ดาวินซี	่ศิลปินชื่อดังของอิตาลี	ใหเวลาทานเดินเลนชมเมือง	ชอปป้ิง

สินคาขึน้ชื่อของอิตาลี

บาย

จากน้ันทานเดินทางสู	เมืองเวโรนา	เมืองตนกําเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจูเลียต	ผลงานการประพันธ
ของวิลเลียมเช็คสเปียร	ที่แตงเติมจากเคาโครงเรื่องความจริงของ	2	ตระกูลใหญคาปูเลตและมองตากูรที่ไมลง
รอยกันจนเป็นเหตุใหเกิดโศกนาฎกรรมความรักของหนุมสาวทั้ง2	ตระกูล
นําทานเดิน	ผานจัตุรัสบราสู	อารีนาArenaหรือ	Amphitheatre	สนามกีฬาและโรงละครกลางแจงโบราณ

ที่มีขนาดยอมกวาโคลอสเซี่ยมแหงกรุงโรมสมควรแกเวลา
นําทานเดินทาง	สูเมืองเวเนเซีย	เมืองหลวงของแควนเวเนโต	เป็นแควนที่มีความมั่งคั่ง	และเป็นแหลง

อุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศอิตาลี	และยังเป็นแควนหน่ึงที่มีนักทองเที่ยวมามากที่สุดแหงหน่ึงอีกดวย

	รับประทานอาหารเชา



รองรับการจราจรทางอากาศของเมืองมิลาน	เป็นทาอากาศยานที่มีจํานวนผู
โดยสารระหวางประเทศใชบริการมากที่สุดของอิตาลี	แตในสวนของจํานวนผู
โดยสารรวมทั้งหมดจะเป็นรองทาอากาศยานเลโอนารโด	ดา	วินชี-ฟิอูมิชิโน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	อาหารจีน

เวโรนา	เป็นเมืองที่ตั้งอยูในจังหวัดเวโรนา	แควนเวเนโตในประเทศอิตาลี	เป็น
สถานที่ที่ดึงดูดนักทองเที่ยวดวยเหตุที่มีความสําคัญทางศิลปะและวัฒนธรรม
ที่เห็นไดงานนิทรรศการประจําปีหลายงาน	โรงละคร	และอุปรากรในโรงละคร
กลางแจงที่สรางโดยโรมัน

จัตุรัสที่มีสถาปัตยกรรม	ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว	บริเวณรอบๆ	จะมีรานคา
รานกาแฟ	นารักใหนักทองเที่ยวไดชื่นชมบรรยากาศ	ยามพระอาทิตยขึน้จะ
สองแสงบนหินออน	เปลงประกายสีแดงสวยงามจับตา

เป็นเมืองหลวงของแควนเวเนโต	ประเทศอิตาลี	เมืองเวนิสไดรับฉายาวา
ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก	เมืองแหงสายน้ํา	เมืองแหงสะพาน	และเมืองแหง
แสงสวาง	ถูกสรางขึน้จากการเชื่อมเกาะเล็กๆ	จํานวนมากเขาดวยกันใน
บริเวณทะเลสาบเวนิเทีย	ซึ่งเป็นสวนหน่ึงของทะเลเอเดรียติก	ในภาคเหนือ
ของประเทศอิตาลี	ทะเลสาบน้ําเค็มน้ีตั้งอยูบริเวณชายฝ่ังระหวางปากแมน้ําโป
กับแมน้ําปลาวี

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	อาหารจีน

	ANTONY	PALACE	HOTEL	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

เชา

นําทานเดินทาง	สูทาเรือตรอนเคตโต	เพื่อลงเรือขามสูฝ่ัง	จัตุรัสเซนตมารค	เจาของสมญานามเจา
หญิงแหงทะเลเอเดรียติค	เมืองที่ไมมีรถยนต	การเดินทางภายในเกาะเวนิส	ตองเดินหรือใชเรือ	ลัดเลาะไปตาม
คลองเล็กคลองนอย	กวา	118	คลอง	มีสะพานเชื่อมไป	มา	กวา	400	สะพาน
นําทานเดิน	เที่ยวชมแลนดมารคที่สําคัญของเวนิส	อาทิ	สะพานสะอื้น	พระราชวังดอรดจ	มหาวิหารเซนต

มารค-หอระฆัง-หอนาฬิกาโบราณ	รวมทั้งสะพานริอัลโต	สะพานใหญที่ทอดขามแกรนดคาเนล



อิสระเดินเลนชมเมือง	ชอปป้ิงสินคาตางๆในเวนิส	อาทิ	เครื่องแกวเวนีเซีย	หนากากคารนิวัล
หรือทานอาจใชเวลาในการ	ลองเรือกอนโดลา	ชมคลองเล็ก	คลองนอยของเวนิส(มีคาใชจายเพิ่มเติม	ไมรวมใน

คาทัวร	กรุณาสอบถามหัวหนาทัวร)
อิสระใหทานไดเดินเทีย่วชมเกาะเพื่อชมมนตเสนหแหงนครโรแมนติก	และชอปป้ิงสินคาพื้นเมืองของ

เวนิสตามอัธยาศัย	อาทิ	เครื่องแกวมูราโนตนตํารับของการเป าแกวของชาวมูราโน	ซึ่งเป็นเอกลักษณเฉพาะมา
ตั้งแตบรรพชนโดยเครื่องแกวแตละชิ้นมีรูปแบบและคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนักทองเที่ยวทั่วโลก	หรือจิบ
กาแฟในราน	CAFE	FLORIAN	ที่เปิดใหบริการมาตั้งแตปี	1720	ทามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก

บาย

นําทานขามเรือกลับสูฝ่ังแผนดินใหญ	เพื่อเดินทางตอสู	นครฟลอเรนซ	เมืองศูนยกลางแหงศิลปะในยุคเรอเนส
ซองส	นําทานเดินชมใจกลางเมืองเกาของฟลอเรนซ
นําทานถายรูปกับบริเวณรอบนอกของ	มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร	หรือ	Duomo	แหงนครฟลอ

เรนซ	เดินตอสู	จัตุรัสซิคนอเรีย	ที่ตั้งของพระราชวังเวคคิโอ	ที่บริเวณดานหนาของพระราชวังเคยเป็นที่ตั้ง
ของรูปแกะสลักเดวิด	ของไมเคิลแองเจโลมาเป็นเวลานาน	กอนถูกเคลื่อนยายไปเก็บไวในพิพิธภัณฑอาคาเดมี
ผานชม	พิพิธภัณฑอุฟฟิซีส	ถานที่เก็บงานศิลปะลํ้าคาในยุคกลางใกล	ชมสะพานอันเกาแกเวคคิโอ	สะพาน

แหงแรกที่ขามแมน้ําอารโน
จากน้ันนําทานเดินทางตอสู	เมืองปราโตใกลเมืองฟลอเรนซ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นครเวนิชถือวาเป็นนครอันเลื่องชื่อที่ไดยินชื่อมานานแสนนาน	เมืองที่ใชเรือ
แทนรถ	ใชคลองแทนถนนเพื่อใชเดินทางสัญจรไปมา

เวนิส	หรือ	เวเนเซีย	(Venice	Mestre)	ถูกสรางขึน้จากการเชื่อมเกาะเล็กๆ
จํานวน	118	เกาะ	เขาดวยกันในบริเวณ	ทะเลสาบเวนิเทีย	ดวยความสวยงาม
และความนาอยูของบานเมืองทําให	เวนิส	เป็นสถานที่ซึ่งไดรับฉายามากมาย
ตั้งแต	เมืองแหงสายน้ํา	เมืองแหงสะพาน	เมืองแหงแสงสวาง	ราชินีแหงทะเลอ
าเดรียตริก	และที่สําคัญ	ยูเนสโก	ยกให	เวนิส	เป็นหน่ึงในเมือง	มรดโลก

จัตุรัสซานมารโคไดรับการประกาศเป็น	หองวาดภาพของโลก	จัตุรัสซานมาร
โคหรือจัตุรัสเซนตมารคอาจเป็นสถานที่ดีที่สุดสําหรับการน่ังพักผอนและ
เพลิดเพลินไปกับชวงบายที่แสนสบายในเวนิส	ภายในบริเวณมีรานกาแฟ
กลางแจงที่ตั้งกระจายอยูริมทางเดินในจัตุรัส	เชนเดียวกับอาคารเกาแกทาง
ประวัติศาสตรที่ตั้งเรียงรายอยูรอบนอก

พระราชวังดอจ	พระราชวังสไตลโกธิคของดอจ	สรางขึน้ในศตวรรษที่	9	แตเกิด
เพลิงไหมและไดรับการบูรณะและกอสรางเพิ่มเติมในระหวางศตวรรษที่	14
และ	15	ภายในพระราชวังงดงามดวยการประดับทองคําและภาพจิตรกรรม
มากมายโดยเฉพาะภาพเขียนที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	สปาเก็ตตี้หมึกดํา



เป็นอีกหน่ึงเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี	มีความสําคัญในทาง
ประวัติศาสตร	ศิลปกรรม	สถาปัตยกรรม	ศาสนา	วัฒนธรรม	และ
อุตสาหกรรม	ของประเทศอิตาลีน่ันเอง	เมืองฟลอเรนซ	ตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําอาร
โน	ปัจจุบันเมืองแหงน้ีไดกลายเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางดานประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมมากเป็นอันดับตนๆของโลก

ยานเมืองเกาของนครฟลอเรนซ	ซึ่งตั้งอยูริมน้ํา	มีประวัติศาสตรที่ยาวนานและ
ทัศนียภาพที่เทียบไดยาก

มหาวิหารที่ตั้งอยูในเขตจัตุรัสเปียซซา	เดล	ดูโอโม	ถูกสรางขึน้ในชวงปลาย
คริสตศตวรรษที่	13	ออกแบบโดยฟีลิปโป	บรูเนลเลสกี	ดานหนาโบสถประดับ
ตกแตงดวยหินออนสีขาว	เขียว	และชมพู	มหาวิหารฟลอเรนซ	เป็นมหาวิหารที่
มีขนาดใหญเป็นลําดับที่	4	ของทวีปยุโรป	ปัจจุบันมหาวิหารอยูภายใตการดูแล
ของสังฆมณฑลโรมันคาทอลิกแหงฟลอเรนซ

จตุรัสซิกนอเรีย	จัตุรัสที่สวยงามไปดวยประติมากรรมมากมายที่ตั้งเรียงราย
อยูดานหนาของพระราชวังเวคคิโอ	ที่บริเวณดานหนาของพระราชวังเคยเป็นที่
ตั้งของรูปแกะสลักเดวิด	ของไมเคิลแองเจโลมาเป็นเวลานาน

เป็นพิพิธภัณฑที่เกาที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุด	อันดับ8	ของโลก	ในบรรดา
พิพิธภัณฑศิลปะในโลก	ตั้งอยูที่เมืองฟลอเรนซในประเทศอิตาลี

เมืองปอรโต	(Porto)	ทางเหนือของประเทศโปรตุเกส	เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงถึง
“ไวนปอรโต”	ซึ่งเป็นแหลงไวนชั้นดีของคนที่มีรสนิยมในการดื่มไวน	และเป็น
เมืองที่ใหญเป็นอันดับสองและตั้งอยูริมแมน้ําโดรู	และเมืองน้ียังไดรับการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก	ในปี	ค.ศ.1996	อีกดวย	นําทานชมเมือง
มรดกโลกปอรโต

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	อาหารจีน

	HOTEL	PRESIDENT	PRATO	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา



เชา

นําทานเดินทางสู	เมืองลาสเปเซีย	เมืองในเขตลิกูเรียชายฝ่ังทางตะวันตกของคาบสมุทรอิตาลี
นําทานโดยสารรถไฟสู	ชิงเควเตรเรหมูบานเล็กๆทัง้	5	ในเขตแควนลิกูเรียที่ตั้งอยูบริเวณริมชาย	ฝ่ังริ

เวียราของอิตาลี	Cinque	Terre	มีความหมายวา	“ดินแดนทั้งหา	”	ที่ตั้งอยูตามไหลเขา	หนาผาสูงริมทะเลเมดิเต
อรเรเน่ียน	รถไฟเดินทางถึงหมูบานแรก	คือ	ริโอแมกจิโอเรเป็นหมูบานประมงเล็กๆ	ที่มีเสนหและมีบรรยากาศ
เหมือนเมืองตุกตาบานเรือนที่ตั้งลดหลั่นกันบนหนาผาที่ปกคลุมดวยตนไมเขียวขจีตัดกับน้ําทะเล
เมดิเตอรเรเนียนสีเทอรควอยซ
จากน้ัน	นัง่รถไฟตอสู	หมูบานมานาโรลา	อาจไดเชื่อวาเป็นหมูบานที่เล็กเป็นอันดับสอง	แตเกาแกที่สุดใน

บรรดาหมูบานทั้ง	5
นําทานชม	หมูบานแวนาสซา	เป็นหมูบานที่คงเหลือความเป็นหมูบานชาวประมงสูงสุดในบรรดาทั้ง	5

หมูบาน

บาย

นําทานเดินทางโดยรถโคชสู	เมืองปิซา	เมืองที่เต็มไปดวยสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกโลก	ใหทานได
ถายรูปคู	หอเอนปิซาสิง่มหัศจรรย	1ใน	7	ของโลก	สรางดวยหินออนสูง	181	ฟุต	มี	8	ชั้น	โดยเริ่มสรางขึน้
ในปี	ค.ศ.1174	ชาวโลกรูจักกันดีจากการทดลองเกี่ยวกับแรงโนมถวงโดยนักวิทยาศาสตรเอก	กาลิเลโอ	และ	อีก
สิ่งหน่ึงที่กาลิเลโอทาทายความเชื่อของคนในสมัยน้ันก็คือเขาไดพิสูจนวาของสองชิ้นซึ่งหนักไมเทากัน	ถาปลอย
ลงจากที่สูงจะตกถึงพื้นพรอมกันสวนสาเหตุที่เอียงน้ันเกิดจากฐานที่ทรุดไปขางหน่ึง	หลังจากการสรางเสร็จ	เมื่อ
วัดดูปรากฎวาเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง	14	ฟุต	แตก็ยังไมลม	ยังคงเอียงอยูเชนทุกวันน้ีสมควรแกเวลา
นําทานเดินทางสู	เมืองปราโต

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี	อยูระหวางเมืองเจนัวและปิซา	บน
ทะเลลิกูเรียและเป็นหน่ึงในอาวที่มีความสําคัญทางดานการคา	และการทหาร

เป็นหมูบานมรดกโลกหาเเหง	มีอายุหลายรอยปี	ตั้งอยูบนหนาผาสูงชันเหนือ
ทะเลเมดิเตอรเรเน่ียน	ตะวันตกเฉียงเหนือของอิตาลี	เป็นที่ทองเที่ยวที่กําลัง
มาแรงและนาสนใจในหมูนักทองเที่ยวที่ชอบผจญภัย	ชิงเกว	แตรเร	คือ	เป็น
สวนประกอบของหมูบานหลากสีทั้งหาแหง	ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมของนัก
ทองเที่ยวจากทั่วโลก	ที่ชอบการชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของตึกรามบาน
ชองที่ถูกฉาบไวดวย	สีสันสะดุดตามากมาย

เป็นหมูบานประมงเล็กๆ	ที่มีเสนหและมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุกตา	บาน
เรือนที่ตั้งลดหลั่นกันบนหนาผาที่ปกคลุมดวยตนไมเขียวขจีตัดกับน้ําทะเล
เมดิเตอรเรเนียนสีเทอรควอยซ



อาจไดชื่อวาเป็นหมูบานที่เล็กเป็นอันดับสอง	แตมีความเกาแกที่สุดในบรรดา
หมูบานทั้ง	5	ที่สรางมาตั้งแตปี	ค.ศ.	1338

เวอรนาสซา	เป็นหมูบานที่กอตั้งขึน้มาพรอมๆ	กับมอนเตรอสโซ	เป็นหมูบานที่
คงเหลือความเป็นหมูบานชาวประมงสูงสุดในบรรดาทั้ง	5	หมูบาน	เป็นที่ตั้ง
ของปราสาทโดเรีย	(Doria	Castle)	ซึ่งถูกสรางขึน้เพื่อไวสังเกตการณเหลาโจร
สลัดที่จะเขามาโจมตีหมูบาน	วากันวาที่น่ีเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด	และถาเดิน
ออกไปทางอาว	มองยอนกลับเขามาทางดานซายจะไดเห็นโบสถซานตามาร
เกหริตา	(La	Chiesa	di	Santa	Margherita	d’Antiochia)	ซึ่งเป็นหอคอยสีเหลือง
รับกับวิวของภูเขาดานหลังที่เป็นไรองุนสําหรับทําไวน	พรอมกับวิวของหมูบาน
ตรงกลาง	และเรือประมงที่จอดอยูในอาวเป็นภาพที่เรียกไดวาดังที่สุดของชิง
เคว	เตเร	คอรนีเลียเป็นหมูบานที่แตกตางจากที่อื่นๆ	ที่น่ีเคยเป็นสวนหน่ึงของ
เวอรนาสซา	เป็นหมูบานริมผาที่ถูกลอมรอบดวยไรองุน	ที่น่ีคอนขางเงียบสงบ
ผูคนเป็นมิตร	และรูจักกันแทบทั้งหมูบาน	โดยมีของขึน้ชื่อคือเจลาโต	หรือ
ไอศกรีมที่ทําจากน้ําผึง้ธรรมชาติ	หรือที่คนที่น่ีเรียกกันวา	Miele	di	Corniglia
สวนวิวของที่น่ีจะสวยที่สุด	หากลองเรือออกไปกลางทะเลแลวถายรูปกลับเขา
มา

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	อาหารจีน

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดปิซา	อยูในแควนทัสกานี	ฝ่ังแมน้ําอารโน	ประเทศ
อิตาลี	อยูทางตะวันตกของเมืองฟลอเรนซ	ประมาณ	100	กิโลเมตร	และทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเซียนาปรมาณ	130	กิโลเมตร

ตั้งอยูที่เมืองปีซา	ประเทศอิตาลี	เป็นหอคอยสรางดวยหินออน	สูง	181	ฟุต	มี	8
ชั้น	ใชเวลาการกอสรางถึง	176	ปี	ตามประวัติกลาววา	ขณะกอสรางเสร็จ	ฐาน
ทรุดไปขางหน่ึง	จะเป็นดวยการคํานวณผิดพลาดหรือประการใดก็ไมทราบ
เมื่อวัดปรากฏวาเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง	18	ฟุต	แตกระน้ันก็ยังไมลม
ยังเอียงอยูจนถึงทุกวันน้ี	จนไดชื่อวาเป็น	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลก

เมืองปอรโต	(Porto)	ทางเหนือของประเทศโปรตุเกส	เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงถึง
“ไวนปอรโต”	ซึ่งเป็นแหลงไวนชั้นดีของคนที่มีรสนิยมในการดื่มไวน	และเป็น
เมืองที่ใหญเป็นอันดับสองและตั้งอยูริมแมน้ําโดรู	และเมืองน้ียังไดรับการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก	ในปี	ค.ศ.1996	อีกดวย	นําทานชมเมือง
มรดกโลกปอรโต

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	อาหารจีน

	HOTEL	PRESIDENT	PRATO	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา



เชา

นําทานเดินทางสู	กรุงโรม	(ROME)	เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซีโอ	ประเทศอิตาลี	ตั้งอยู
ทางตอนกลางของประเทศ	มีประวัติศาสตรแหงจักรวรรดิโรมันที่ยาวนานถึง	2,000	ปี	มีคําพูดที่วา	“ถนนทุกสาย
มุงสูกรุงโรม”	เพราะนอกจากจะมีสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญแลว	โรมยังเป็นเมืองหลวงดานแฟชั่นของโลก	ที่เต็ม
ไปดวยสินคาแบรนดเนมมากมาย	เชน	ARMANI,	VERSACE	และ	FERRE

บาย

นําทานถายรูปดานนอกของ	สนามกีฬาโคลีเ่ซีย่ม	หรือ	โคลอสซีอุม	หรือเรียกอยางเป็นทางการวาแอมปิ
เธียเตอรที่สรางขึน้ในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซี่ยนตั้งแตชวงปี	ค.ศ.71	นับเป็น	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลกในยุค
ประวัติศาสตรและยังเป็น	1	ใน	7	ของNew	7	Wonders	อีกดวย
นําทานเขาชมภายใน	มหาวิหารเซนตปีเตอร	ในเขตนครรัฐวาติกัน	รัฐอิสระที่ประทับขององคสมเด็จพระ

สันตะปาปาประมุขแหงคริสตศาสนาในนิกายโรมันคาทอลิค	ที่มีความสวยงามดวยศิลปะในยุคเรเนซองสและ
เป็นฝีมือของศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายทาน	อาทิ	ไมเคิลแองเจลโล–เบอรนิน่ี	ทานจะไดชมรูปแกะสลัก	ปิเอตา	รูป
พระแมมาเรีย	ประคองรางของพระเยซูที่ปลดลงมาจากไมกางเขน
ชมประตูศักดิส์ิทธิ	์ที่เปิดใหชาวคริสตเดินลอดผาน	เฉพาะปีที่ประกาศใหเป็นปีศักดิส์ิทธิจากองคพระ

สันตะปาปา
นําทานเก็บภาพความสวยงามของ	น้ําพุเทรวี	่(TREVI	FOUNTAIN)	เป็นสถาปัตยกรรมบาร็อกที่บงบอกถึง

ความหรูหราโออาและความมีอํานาจ	น้ําพุเทรวี่แหงน้ี	เริ่มเป็นที่รูจักและมีชื่อเสียงจากภาพยนตรเรื่อง	“THREE
COINS	IN	THE	FOUNTAIN”	นักทองเที่ยวที่มาชมน้ําพุเทรวี่แหงน้ีมีความเชื่อวา	หากโยนเหรียญลงไปแลวจะได
กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหน่ึง	(ทานสามารถลิ้มลองไอครีมโฮมเมด	เจลลาโต	ตนตําหรับสไตลอิตาเลี่ยนไดที่
น่ี)

นําทาน	อิสระเดินเลนเลือกซื้อสินคาตาง	ๆ	ทีย่านบันไดสเปน	(SPANISH	STEPS)	จัตุรัสแหงน้ีถูกเรียก
ชื่อตามสถานทูตสเปนซึ่งตั้งอยูใกลๆ	กับบริเวณน้ัน	ปัจจุบันเป็นแหลงพบปะพักผอน	เป็นแหลงชอปป้ิงที่มีสินคา
แบรนดเนม	และสินคาของที่ระลึกตางๆมากมายใหทานเลือกชอปป้ิง

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซีโอและประเทศอิตาลี	ตั้งอยู
ทางตอนกลางของประเทศ	ในเขตตัวเมืองมีประชากรอาศัยอยูประมาณ	2.5
ลานคน	ถารวมเมืองโดยรอบจะมีประมาณ	4.3	ลานคน	โดยมีจํานวนประชากร
ใกลเคียงกับมิลานและเนเปิลส	นอกจากน้ี	โรมยังเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน
ซึ่งเป็นดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแหงศาสนาคริสตนิกาย
โรมันคาทอลิกอีกดวยโรมเป็นเมืองที่มีผูมาเยือนมากเป็นอันดับที่	11	ของโลก
มากเป็นอันดับสามในสหภาพยุโรป	และเป็นแหลงทองเที่ยวที่เป็นที่นิยมมาก
ที่สุดในอิตาลี[3]	ศูนยกลางทางประวัติศาสตรใจกลางเมืองไดรับการขึน้
ทะเบียนจากองคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลก[4]	นอกจากน้ี	อนุสรณสถาน
และพิพิธภัณฑอยางพิพิธภัณฑวาติกันและโคลอสเซียมยังจัดอยูในแหลงทอง
เที่ยวที่มีนักทองเที่ยวเยี่ยมชมมากที่สุด	50	อันดับแรกของโลก	(พิพิธภัณฑ
วาติกันมีนักทองเที่ยว	4.2	ลานคนตอปี	และโคลอสเซียมมี	4	ลานคนตอปี)

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	อาหารจีน



เป็นสนามประลองในกรุงโรมเมื่อ	2000ปีมาแลว	ซึ่งตั้งอยูที่ใจกลางเมืองใหคน
เขามาไดไมใกลไมไกล	แตไดเสียหายไปมากจากแผนดินไหวเมื่อปี	ค.ศ.2000

มหาวิหารเซนตปีเตอรเป็นมหาวิหารที่มีขนาดใหญโตโออา	สวยงามตระการ
ตาเต็มไปดวยผลงานศิลปะชิ้นเยี่ยมมากมาย	และทามกลางความงดงามและ
ความยิ่งใหญของมหาวิหารแหงน้ีก็แฝงไปดวยประวัติศาสตรและเรื่องราวที่มี
คุณคาสําคัญทางศาสนาในยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ

เป็นน้ําพุที่น้ําน้ันมาจากแหลงน้ําธรรมชาติ	ซึ่งมีตํานานวามี	เด็กผูหญิงนําทาง
ทหารโรมันไปหาแหลงน้ํา

เป็นยานบันไดที่ติดกับแหลงชอปป้ิงยอดนิยม	เพราะทั้งสวยและมีที่เดินเที่ยว
สรางตั้งแตสมัย	ค.ศ.1717

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	ภัตตาคารจีน

	BEST	WESTERN	HOTEL	TOR	VERGATA	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

เชา

10.00น.	สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	สนามบินลีโอดารโน	ดารวินชี	ฟูมิชิโน	เพื่อผานขั้นตอนการ
ทําคืนภาษี-เช็คบัตรโดยสาร	ตรวจหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางกลับ	กรุงเทพฯ

บาย

13.55น.	ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯโดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	945

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



เรียกสั้นวา	Fiumicino	Airport	เป็นสนามบินหลักของกรุงโรม	ประเทศอิตาลี
ซึ่งเป็นหน่ึงในสนามบินที่มีคนใชเยอะที่สุดของยุโรป

เชา

05.45	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ...

	รับประทานอาหารเชา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



อัตราคาบริการ	อาจมีการเปลี่ยนแปลง	โปรดสอบถามเพิ่มเติม
ตัว๋กรุป	เมื่อออกตัว๋แลวเลื่อนไมไดทุกกรณี	(ตองแจงกอนลวงหนาหากทานมีการเปลี่ยนแปลงตัว๋)
โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมขึน้อยูกับดุลพินิจของหัวหนาทัวรโดยคํานึงถึงความสะดวก

สบายของลูกคาเป็นหลัก
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	และจะไมรับผิดชอบใดๆ	เมื่อ

เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได	เชน		การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การประทวงตางๆ	และการ
ลาชาของสายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีที่ทรัพยสินสูญหาย	สูญเสีย	หรือไดรับบาดเจ็บที่นอก
เหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร	โดยทางบริษทัฯ	จะพยายามแกไขใหดีที่สุด	โดยจะคํานึงถึงประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาดังกลาวไดตามความความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะคาเงิน

บาทที่ไมคงที่	และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มหรือคาตัว๋เครื่องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว
โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทานทราบกอนลวงหนาโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบิน	และทางบริษทัฯ	ขอสงวน
สิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม	โดยมิไดแจงลวงหนาโดยจะคํานึงถึงผลประโยชนที่ผูเดินทางได
รับเป็นหลัก
เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ	ตามรายการ	หรือถูก

ปฏิเสธการเขาหรือออกประเทศ	ไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี	

หลังจากการจองและชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดแลว	ทางบริษทัฯ	ถือวาทานรับทราบและยอมรับในขอตกลง
เงื่อนไขตางๆ	ตามที่ไดระบุไวขางตนทุกประการ
	

ชําระคามัดจําทานละ	20,000	บาท	และคาวีซา	4,000	บาท	ภายใน	3	วัน	นับตั้งแตวันที่ทานไดทําการจอง
ทัวร	มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ	ชําระสวนที่เหลือภายใน	30	วันกอนการเดินทาง	มิฉะน้ันจะ
ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

คาตัว๋เครื่องบินไป	-	กลับสายการบินไทยชั้นประหยัด	**	สะสมไมลได	50	%	

คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
คาโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
คาอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
คารถรับ	–	สงระหวางนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ	(กฎหมายยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน	12	ชั่วโมงตอวัน)

คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุในรายการ
คามัคคุเทศกของบริษทัฯ	ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละไมเกิน	1,500,000	บาท	เงื่อนไขตามกรมธรรม

	

คาธรรมเนียมวีซาในกลุมเชงเกน
คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง	ในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	(30	กิโลกรัมตอทาน)

คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเชน	คาโทรศัพท	คาซักรีด	คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวใน

รายการ	เป็นตน
คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	(สําหรับกรณีที่ตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)	

คาทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก	2,000	บาทตอทาน	ตลอดการเดินทาง	ขอเก็บรวมในสวนทีเ่หลือ
คาทิปอื่นๆ	เชน	พนักงานยกกระเปาโรงแรมและสนามบิน	เป็นตน	

	



เอกสารสําหรับการยื่นวีซา	(ผูเดินทางทุกทานตองเดินทางไปแสดงตนและสแกนลายน้ิวมือกับสถานทูต
ทุกกรณี)

พาสปอรต	ตองอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือนกอนวันหมดอายุ	และตองมีหนาวางเหลือสําหรับประทับตราวีซาอยางนอย	2
หนาหากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่น	ควรนําไปแสดงดวยเพื่อ
เป็นการงายตอการอนุมัติวีซา
รูปถายสี	พื้นหลังสีขาว	(ไมใชรูปขาวดําและหามสแกน)	

ขนาด	1.5x2	น้ิว	หรือ	3.5x4.5	เซนติเมตร	จํานวน	2	รูป	

ควรมีอายุไมเกิน	6	เดือน	และเหมือนกันทั้ง	2	รูป
สําเนาทะเบียนบาน
สําเนาบัตรประชาชน	หรือ	บัตรขาราชการ
สําเนาสูติบัตร	กรณีอายุไมถึง	20	ปีบริบูรณ	
กรณี	เดินทางกับบิดาหรือมารดาทานใดทานหน่ึง	ตองทําจดหมายยินยอม	โดยที่บิดาหรือมารดาจะตองไปยื่นเรื่อง

แสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับทานใดทานหน่ึงได
กรณี	เดินทางกับบุคคลอื่น	ทั้งบิดาและมารดาตองแสดงความจํานงในการอนุญาต	โดยระบุ	ชื่อ	และความสัมพันธ

ของบุคคลน้ันกับครอบครัวดวยยื่นเรื่องทําจดหมายยินยอม	ณ	ที่วาการอําเภอหรือเขต	โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวย
การเขตลงลายมือชื่อ	พรอมประทับตรารับรองราชการอยางถูกตอง	พรอมแนบสําเนาหนาพาสปอรตหรือสําเนาบัตร
ประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผูปกครอง	(กรณีบิดามารดา	หยาราง/เสียชีวิต	ตองแนบ	ใบหยา/ใบมรณะ	เพื่อ
เป็นการยืนยัน	รวมถึงหนังสือรับรองบุตรบุญธรรม)

สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
สําเนาทะเบียนสมรสหรือหยา	(ถามี)
หนังสือรับรองการทํางาน
พนักงานบริษทั	/	ขาราชการหนังสือรับรองการทํางานจากบริษทั	หรือสังกัดที่ทานทํางานอยู	ฉบับจริง	ภาษา

อังกฤษเทาน้ัน	โดยระบุ	ตําแหนง,	อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,	วันเดือนปีที่เริ่มทํางาน	และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดิน
ทางไปทองเที่ยว	หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา	(ในการออกจดหมายรับรอง	กรุณาระบุ
“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนการใชชื่อของแตละสถานทูต)

เจาของกิจการ	สําเนาใบทะเบียนการคา,	ใบทะเบียนพาณิชย,	หนังสือรับรองบริษทัที่คัดไวไมเกิน	6	เดือน	(กรณี
ธุรกิจสวนตัวไมไดจดทะเบียน	ใชจดหมายรับรองตนเอง	พรอมแนบรูปถายสถานที่ทํางานอยางนอย	3-5	ใบ)

นักเรียน	/	นักศึกษา	หนังสือรับรองจากสถานศึกษา	หรือ	ใบรับรองจบการศึกษา	ฉบับจริง	ภาษาอังกฤษเทาน้ัน
	เกษียณอายุ	สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ
ผูสูงอายุตั้งแต	70	ปีขึน้ไป	แนบใบรับรองแพทยวาสามารถเดินทางทองเที่ยวได
รายการเดินบัญชีออมทรัพย	(Statement)	ยอนหลัง	6	เดือนลาสุด	ควรเลือกบัญชีที่มีการเขาออกสมํ่าเสมอ	และมี

จํานวนไมตํ่ ากวา	6	หลัก	(ยอดเงิน	100,000	บาทตอผูเดินทาง	1	ทาน)	**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
และฝากประจําทุกกรณี**	

กรณีออกคาใชจาย	ผูที่สามารถออกคาใชจายใหกันได	มีดังตอไปน้ี
	มีความเกี่ยวของกันทางสายเลือด	เชน	พอแม	พี่นอง
สามีภรรยาที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย	(หากไมไดจดทะเบียนสมรส	ตองเขียนจดหมายพรอมแนบเอกสาร

เพิ่มเติม	เชน	สูติบัตรบุตร	สําเนาทะเบียนบานโดยมีที่อยูเดียวกัน)

บริษทั	ตองมีจดหมายแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย	โดยระบุชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางใน
จดหมายดวย
หมายเหตุ:	ชื่อในเอกสารทั้งหมดควรถูกตอง	และตรงกันตามหนาพาสปอรต
เอกสารทุกอยาง	รบกวนแปลเป็นภาษาอังกฤษกอนจัดสงคืนใหกับเซลลที่ดูแลทาน	

	

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก

1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	,หองคู
(Twin/Double	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชั้นกัน	และโรงแรมไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึ่งถา



เขาพัก	3	ทาน	มีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก

2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวร
มาแลว	ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง	เชนคาวีซาและคา
บริการยื่นวีซา/คามัดจําตัว๋เครื่องบิน	(กรณีออกตัว๋แลว)/คามัดจําแลนด	(กรณี
ใกลวันเดินทาง)

ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วัน	หักคามัดจํา	3,000	บาท	(ชวงเทศกาลสงกรานตและปีใหมเป็น	45	วัน)

ยกเลิกกอนการเดินทาง	15	-	29	วัน	หักคามัดจํา	30,000	บาท	(ชวงเทศกาลสงกรานตและปีใหมเป็น	30	-	44	วัน)

ยกเลิกกอนการเดินทาง	7	-	14	วัน	หักคาใชจาย	75%	ของราคาทัวร	(ชวงเทศกาลเป็นสงกรานตและปีใหม	15	-	19
วัน)

ยกเลิกกอนการเดินทาง	1	-	7	วัน	คิดคาใชจาย	100%	ของราคาทัวร	(ชวงเทศกาลเป็นสงกรานตและปีใหม	1	-	14
วัน)

บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	15	วัน	ซึ่งจะเกิดขึน้ไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย	20	ทานหรือผลการพิจารณาวีซาผานไมครบจํานวน	20	ทาน	และ/หรือ	มีผูรวมเดินทางในคณะไมถึง	20	ทาน	ซึ่ง
ในกรณีน้ีทางบริษทัฯ	ยินดีคืนเงินใหภายใน	15	วัน	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาทานตองการ
ในการยื่นขอวีซา	ทางบริษทัฯ	มีหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกๆ	ทานในการจัดเตรียมเอกสารใหครบตามที่

สถานทูตระบุเทาน้ัน	(การอนุมัติวีซาขึน้อยูกับดุลพินิจของแตละสถานทูตน้ัน)	พรอมสงมอบเอกสารประกอบการยื่น
วีซาไมนอยกวา	3	สัปดาหกอนการเดินทาง	
ในกรณีที่เอกสารของทานไมสมบูรณทางสถานทูตฯ	อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของทานได	และทานจะตองเสียคา

ธรรมเนียมใหมทุกครั้ง	หากตองการขอยื่นคํารองใหม	(ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผู
รองขอ	หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเป็นเหตุผลใดก็ตามทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได)
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศ

ตามที่ระบุเทาน้ัน	การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอ
วีซาทองเที่ยว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ	์ในการไมคืนเงินคาทัวรทั้งหมด	(การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม
อาจจะถูกระงับ	มิใหเดินทางเขาประเทศเป็นการถาวร)
หากทานสงเอกสารลาชา	แลวผลปรากฏวา	ผลวีซาของทานไมผานการพิจารณากอนการเดินทาง	7	วันทําการ	ทา

งบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคิดคาใชจายตามความเป็นจริง	(คามัดจําตัว๋กับสายการบินหรือหากทางบริษทัฯได
ดําเนินการออกตัว๋แลวทางบริษทัฯจะหักคาตัว๋เครื่องบินเต็มจํานวนและจะทําการคืนใหทานตามที่สายการบินคืนให
กับทางบริษทัฯ	โดยใชเวลาประมาณ	6	เดือนทั้งน้ีบางสายการบินไมสามารถคืนคาตัว๋เครื่องบินไดทานสามารถตรวจ
สอบกับทางสายการบินโดยตรง	คาธรรมเนียมวีซาที่ทางสถานทูตเรียกเก็บ	คามัดจําในตางประเทศ	โดยสวนที่เหลือ
จะคืนใหทานภายใน	15	วัน
ผูที่ไมสามารถเดินทางเขา	–	ออกเมืองไดไมวาจะเป็นประเทศไทยหรือตางประเทศ	หรือใชเอกสารปลอมในการเดิน

ทาง	และสําหรับทานที่ถูกปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางทุจริต	หรือจะหลบหนีเขาเมือง	หรือใช
เอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซา	ทางบริษทัฯ	จะไมคืนเงินทั้งหมดที่ทานไดชําระคาทัวรมาแลวไมวาบางสวนหรือ
เต็มจํานวนและทางบริษทัฯจะแจงเจาหนาที่ดําเนินการตามกฎหมาย
สําหรับผูเดินทางที่ทางบริษทัฯ	เป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ ์

ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด		ยกเวนหากเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย	และทางบริษทัฯ	จะขอดําเนินการแจงยกเลิกวีซาของ
ทานเน่ืองจากการยื่นวีซาจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษทัฯ	กับทางสถานทูต
	


