แกรนด์อิตาลี 9 วัน จากเหนือจรดใต้
 บินตรงสู่มิลาน โดดเด่นด้วย
มหาวิหารดูโอโม (DUOMO)
มหาวิหารแบบกอธิคใหญ่เป็น
อันดับสามในยุโรป

 สัมผัสความเป็นเวนิส ด้วย
การล่องเรือกอนโดล่า ชมมนต์
เสน่ห์แห่งนครเวนิส ลําคลอง
น้อยใหญ่สลับด้วยบ้านเรือนที่
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

 เวอโรน่า เมืองต้นกําเนิดของ
นิยายรักอมตะโรมิโอและจูเลียต

 เมืองปิซ่า ที่ตั้งของหอเอน
เป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของ
โลก ที่ไม่ควรพลาด

 เข้าชมเมืองเก่าพิพิธภัณฑ์
ปอมเปอี เป็นเมืองที่ถูกทับถม
อยู่ใต้ดินกว่า 1,500 ปี จาก
การระเบิดของภูเขาไฟวิชูเวียส

 นครฟลอเร้นซ์ ศูนย์กลาง
แห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์
มีมหาวิหารซานตามาเรีย เดลฟิ
โอเร หรือ DUOMO
แห่งนครฟลอเร้นซ์เป็น
ศูนย์กลาง จตุรัสซินญอเรีย
พิพิธภัณฑ์อุฟฟิซี สะพานอัน
เก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรก
ที่ข้ามแม่น้ําอาร์โน จตุรัสไมเคิล
แองเจโล

 เกาะคาปรี เมืองตาก
อากาศที่แสนโรแมนติก อดีต
เป็นที่ตากอากาศของจักรพรรดิ
โรมันในสมัยต้นๆ เช่น
จักรพรรดิ Augustus และ
Tiberius
 เข้าชมสนามกีฬาโคลอส
เซียม สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการ
ยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลก สร้างขึ้นใน
ปี ค.ศ. 80 ปัจจุบันได้มีการ
บูรณะเป็นโบราณสถาน ที่
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
ทั่วโลก

 เข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน
Vatican Museum หนึ่งในสุด
ยอดพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดของโลก
เพราะเก็บผลงานสุดยอด
ศิลปินมากมาย

วันที่ 1

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-มิลาน (อิตาลี)

22.30 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19
สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
ทางบริษัทได้จัดเตรียมการเดินทางข
องคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดินทาง โดยซื้อตั๋ว
เครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองโรงแรมที่พัก, ร้านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้าชมต่าง ๆ เพื่อเป็น
การเตรียมพร้อมให้กับกรุ๊ปทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันสุดวิสัยอาทิ การยกเลิก
เที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิ,น การพลาดเที่ยวบิน(ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการเข้
าเมือง อันเป็นผลทําให้

หมายเหตุ

ศุกร์

1

วันที่ 2
00.35 น.
07.10 น.

12.00 น.
13.00 น.

17.00 น.

18.30 น.

วันที่ 3
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
15.00 น.
19.00 น.

วันที่ 4
07.00 น.
08.00 น.

การเดินทางล่าช้า หรือ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม
หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
ท่านได้ชําระมาแล้ว เพราะทางบริษัท ฯ ได้มีการตกลงชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า
แล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้ง
ให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

มิลาน-ดูโอโม่-เวอโรน่า-เวนิสเมสเตร้

ออกเดินทางสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ TG 940
ถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และ
ศุลกากรแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ พาคณะออกเดินทางเข้าสู่จุดศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์
คือ ดูโอโม (DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นอันดับสามในยุโรป สร้างในปี
1386 ด้านนอก มีหลังคายอดเรียวแหลมจํานวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจาก
ทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ชิ้น บนสุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่า
เป็นสง่าอยู่ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก แล้วผ่านชมแกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็ม
มานูเอ็ล อาคารกระจกที่เก่าแก่และมีความสวยงาม หลังจากนั้ นนําท่านชมโรงละคร
โอเปร่า ลาสกาล่า ชมรูปปั้นของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอกที่โด่งดัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมืองเวอโรน่า เมืองต้นกําเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจูเลียต ที่เล่า
ขานกันมากว่า 700 ปีโดยท่านเชคเปียร์ นําชมบ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต คาปูเลต์ กับ
ภาพของระเบียงแห่งเรื่องราวโรแมนติก ที่จูเลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค่ําคืน ผ่าน
ชม Arena หรือ Amphitheatre โรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก
เดินทางสู่จังหวัดเวเนเซีย เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เป็นแคว้นที่มีความมั่งคั่ง และ
เป็นแหล่งอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศอิตาลี และยังเป็นแคว้นหนึ่งที่มีนักท่อง
เที่ยวมามากที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วย มีนักท่องเที่ยวมาเยือนไม่ต่ํากว่า 60 ล้านคนใน
ทุกๆ ปี
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL VENEZIA MESTRE CASTELLANA HOTEL 4* หรือ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

เสาร์
(31 ก.ม.)

Local
(165 ก.ม.)

(115 ก.ม.)

Chinese
www.accorhotels.com

เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก-ล่องเรือกอนโดล่า-เดินทางสู่เมืองปิซ่า

อาทิตย์

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําท่านลงเรือทัศนาจรข้ามสู่เกาะเวนิส (เมืองที่ไม่มีรถยนต์วิ่งผ่าน) เกาะเวนิส มี
เกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่ซาน
มาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส ผ่านชม Doge Palace อันเป็นที่ประทับของเจ้าผู้
ครองนครเวนิสในอดีตและมีความรุ่งเรือง เมื่อครั้งทําการค้ากับตะวัน ออกไกล
สะพานถอนหายใจที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต การเป่าแก้วมูราโน่งานฝีมือตั้งแต่
ครั้งบรรพบุรุษที่มีชื่อเสียง แล้วไปชมความสวยงามของจตุรัสซานมาร์โค ที่
กว้างขวางรายล้อมไปด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ที่แม้แต่นโป
เลียนยังหลงใหล รายล้อมไปด้วยโบสถ์นักบุญเซนต์มาร์ค, หอระฆัง, เสาแห่งนักบุญ
ทําให้ดูงามสง่ายิ่งนัก อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก หรือช้อป
ปิ้งสินค้าของเมืองอาทิ ผ้าลูกไม้ หรือจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิดให้บริการ
มาตั้งแต่ปี 1720 นําท่านเที่ยวชมลําคลองน้อยใหญ่ สลับด้วยบ้านเรือนที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยการล่องเรือกอนโดล่า เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิสสู่แก
รนด์คาแนล คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็น
อัจฉริยะด้านสถาปัตย-กรรมที่สะพานเรียลอัลโต้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่เมืองปิซ่า อันเป็นที่ตั้งของหอเอนปิซ่า เป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของ
โลก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พัก AC PISA HOTEL 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Buffet
(10 ก.ม.)

เที่ยวหอเอนปิซ่า-นครฟลอเร้นซ์-จตุรัสซินญอเรีย-กรุงโรม

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําท่านเข้าสูจ่ ตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตุรัส
อัศจรรย์" หรือที่ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ จตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า คือ
2

Local
(333 ก.ม.)
Chinese
www.ac-hotels.com

จันทร์

Buffet
(4 ก.ม.)

12.00 น.
13.00 น.

15.00 น.
20.00 น.

วันที่ 5
07.30 น.
08.30 น.
12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

วันที่ 6
07.00 น.
08.30 น.

12.00 น.
13.30 น.

19.00 น.

บริเวณที่ล้อมรอบด้วยกําแพงใจกลางเมืองปิซ่า ประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างได้แก่
มหาวิหารปิซ่า (Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุ่ม (Baptistery) เริ่มสร้างปีค.ศ.
1173 ค.ศ. แล้วเสร็จในปี 1372 ปัจจุบันยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ในปีค.ศ. 1987 อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่
นครฟลอเร้นซ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเข้าสู่เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ เมืองนี้เป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอ
เนสซองส์ และเป็นเมืองที่ไม่อนุญาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง มีมหาวิหารซานตา
มาเรียเดลฟิโอเร หรือ Duomo แห่งนครฟลอเร้นซ์เป็นศูนย์กลาง ใกล้กันเป็นจตุรัส
ซินญอเรีย เดิมเป็นที่ตั้งรูปปั้ นเดวิดของแท้มานานกว่า 3 ศตวรรษ ในปัจจุบันถูกเก็บ
รักษาไว้ในแกลลอเรีย อะเคเดมี ผ่านชมพิพิธภัณฑ์อุฟฟิซี ที่เก็บงานศิลปะล้ําค่าใน
ยุคกลางใกล้ ชมสะพานอันเก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกที่ข้ามแม่น้ําอาร์โน
จากนั้นรถโค้ชนําท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา ณ จตุรัสไ มเคิลแอง
เจโล
เดินทางสู่กรุงโรม ระหว่างเส้นทางผ่านเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งในอดีตเป็นถิ่นที่
อยู่ของชาวอีทรัสกัน ก่อนที่ชาวโรมันจะเข้าปกครองดินแดนแห่งนี้
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พัก SHERATON GOLF PARCO DE’MEDICI HOTEL & RESORT
4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

กรุงโรม-พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี-นาโปลี-นั่งเรือสู่เกาะคาปรี (พักบนเกาะ)

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ออกเดินทางสู่ตอนใต้ของประเทศในเขตคาบสมุทรอิตาลี ซึ่งมีเมืองนาโปลี หรือ
เมืองเนเปิ้ล เมืองใหญ่และเมืองท่าเรือที่สําคัญทางตอนใต้ อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าของ
เรือสําราญท่องเที่ยวในเขตเมดิเตอร์เรเนียนที่สําคัญอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่เมืองปอมเปอี เข้าชมเขตเมืองเก่าที่ได้รับการจัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑ์เมือง
ปอมเปอี (POMPEI) เมืองที่ถูกทับถมจมอยู่ใต้ดินกว่า 1,500 ปี เนื่องจากการระเบิด
ของภูเขาไฟวิชูเวียส ชมสภาพของเมืองที่ ขุดค้นขึ้นมา แล้วนําคณะเดินทางสู่ท่าเรือ
เมืองนาโปลี เพื่อลงเรือสู่เกาะคาปรี เกาะเล็กๆที่มีธรรมชาติที่สวยงาม เป็นสถานที่
ตากอากาศของบุคคลสําคัญๆมาช้านานซึ่งรายได้หลักของเกาะนี้มาจาก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สู่ชุมชนคาปรีอันเก่าแก่ตั้งรกรากมาแต่บรรพบุรุษ จน
กลายเป็นศูนย์กลางของเกาะ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการท่องเที่ยวและตากอากาศ ร้าน
รวงเปิดให้บริการนักช้อปปิ้งได้เลือกสรร
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พัก LA FLORIDIANA HOTEL 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

เกาะคาปรี-ถ้ําบลูกร็อตโต้- ซอเรนโต้-กรุงโรม

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําคณะเปลี่ยนลงเรือเล็กไปชมถ้ําบลูกร็อตโต้ ที่มีความงดงามอย่างมากและมีอยู่
เพียงไม่กี่แห่งในโลก ถ้ําน้ําลอดที่มีการกระทบของแสงกับน้ําทะเลสีคราม ทําให้
ภายในบริเวณถ้ําประกายไปด้วยแสงสีน้ําเงินจึงเป็นที่มาของชื่อดังกล่าว (ทั้งนี้การ
เข้าชมภายในถ้ําขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละวัน)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลานําคณะลงเรือ Jet นําท่านกลับสู่ฝั่งที่เมืองซอเรนโต้ (Sorrento) เมือง
ชายทะเลที่มีตัวเมืองเรียงรายตามแนวของผาหินสูง ทิวทัศน์สวยงามเหล่านี้ได้สร้าง
ความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว จนเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง แล้วเดินทาง
ต่อสู่กรุงโรม เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโ์ รมันมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พัก H10 ROMA CITTA HOTEL 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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Local
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Local

Local
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Local
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วันที่ 7

พิพิธภัณฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม-น้ําพุเทรวี่ - บันไดสเปน

พฤหัส

08.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําท่านสู่นครวาติกัน ซึ่งเป็นรัฐอิสระ และศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิก เข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน ซึ่งเป็นที่รวบรวมผลงานทางศิลปะที่หาชม
ได้ยาก นอกจากนี้ ยังมีห้องแสดงศิลปะการตกแต่งฝาผนังรูปสลักแบบคลาสสิค และ
งานของนักวาดภาพคนสําคัญๆ ของอิตาลีในสมัยกลางและสมัยเรอเนสซองส์
อาทิจ็อตโต (Giotto), ฟรา แองเจลิโก (Fra Angelico), ฟิลิปโป ลิปปี (Filippo Lippi)
และโบสถ์ซิสทีน (Sistine Chapel) ซึ่งเป็นผลงานของไมเคิลแองเจโลที่วาด
ภาพเขียนสีเฟรสโก้ที่โด่งดังที่สุดของโลกคือ The Last Judgement แล้วไปชมความ
อลังการของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้น
แกะสลักเฟียต้า ผลงานชิ้นเอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบร์
นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาช มได้ยาก ซึ่งปัจจุบันล้วนแต่เป็นสิ่งที่สําคัญล้ําค่า
คู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน
7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งเป็นสนามกีฬายักษ์ทจี่ ุคนได้กว่า 50,000 คน แล้วพาท่าน
ไปบันทึกภาพกับประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ผ่านชมอนุสาวรีย์
พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล หรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน ชมร่องรอยของ
ศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิ์โรมันที่โรมันฟอรั่ม หลังจากนั้นนําคณะไปชมน้ําพุเทรวี่
ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลาส ซัลวี ที่มาของเพลง “ทรีคอยน์ออฟเดอะฟาวด์เท่น”
ที่โด่งดังในอดีต ซึ่งนักท่องเที่ยวมีความเชื่อว่าหากโยนเหรียญอธิฐานไว้จะได้กลับมา
กรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง เข้าสู่จตุรัสบันไดสเปน แหล่งพบปะของหนุ่มสาวชาวอิตาเลียน
ยามว่าง จนกลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังเรียงรายไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมของ
อิตาลี
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พัก H10 ROMA CITTA HOTEL 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Buffet

12.00 น.
14.00 น.

19.00 น.

วันที่ 8
08.00 น.
10.00 น.
13.50 น.

วันที่ 9

เดินทางสู่สนามบิน

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ออกเดินทางสู่สนามบินลีโอนาร์โด ดาวินชี เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้
ท่านได้ทํา TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 945

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

Chinese

Local
www.h10hotels.com

ศุกร์

Buffet

เสาร์

06.05 น.
สายการบินไทยนําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละ
วันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น)
กาหนดการเดินทาง
23 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2555
30 พ.ย. - 8 ธ.ค. 2555
7 - 15 ธ.ค. 2555
14 - 22 ธ.ค. 2555
21 - 29 ธ.ค. 2555
**28 ธ.ค. 55 - 5 ม.ค. 56**
4 - 12 ม.ค. 2556
11 - 19 ม.ค. 2556
18 - 26 ม.ค. 2556
25 ม.ค. - 2 ก.พ. 2556
1 - 9 ก.พ. 2556
8 - 16 ก.พ. 2556
15 - 23 ก.พ. 2556
22 ก.พ. - 2 มี.ค. 2556
1 - 9 มี.ค. 2556
8 - 16 มี.ค. 2556
15 - 23 มี.ค. 2556
22 - 30 มี.ค. 2556
ค่าทัวร์ต่อท่าน : เดินทางระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2555 - มีนาคม 2556 (ยกเว้น 28 ธ.ค. 55 - 5 ม.ค. 56)
 ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ
95,000. เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ
85,900. เด็กอายุ 4-8 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
76,000. ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
11,500. กรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน (ผู้ใหญ่) หักใบละ
-34,000. กรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน (เด็ก) หักใบละ
-28,000.ค่าทัวร์ต่อท่าน : เดินทางระหว่าง **28 ธันวาคม 2555 - 5 มกราคม 2556**
 ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ
101,000. เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ
90,900. เด็กอายุ 4-8 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
80,900. ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
13,000. กรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน (ผู้ใหญ่) หักใบละ
-34,000.4

ค่าทัวร์รวม :

 กรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน (เด็ก) หักใบละ

-28,000.-

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
 ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรปท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเรือท่องเที่ยวเกาะเวนิส, ค่าล่องเรือกอนโดล่า, ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์ปอมเปอี, ค่าเรือท่องเที่ยวเกาะคาปรี,
ค่าเรือท่องเที่ยวถ้ําบลูกร็อตโต้, ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์วาติกัน, ค่าเข้าสนามกีฬาโคลอสเซียม
 โรงแรมที่พัก 4* ตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าอิตาลี (เชงเก้น)
 ค่าบริการนําทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นําเที่ยว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1
ท่าน
 ค่าประกันการเดินทางของ บ. MONDIAL ASSISTANCE จก. แบบ FAST LANE TRIPPER PLAN.คุ้มครองการ
สูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท – หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณี
สัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจาก
รายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม
 สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋าเป้ล้อลาก EUROPEAN HOLIDAY สวยเก๋ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จัก
และเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เ พื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน
กรุณาจองทัวร์และชําระเงินมัดจําล่วงหน้า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัด
จําดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 21 วันก่อนการเดินทาง หาก
ท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
 คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน
 หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-20 วัน
 หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 19-14 วันก่อนการเดินทาง
 หัก 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 13-วันเดินทาง หรือ NO SHOW
 หัก 75% ของค่าทัวร์
ในกรณีที่วันเดินทางดังกล่าวเป็นตั๋วเงื่อนไข NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้  หัก 90% ของค่าทัวร์
เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ
จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ใน
เงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่าน ไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ วีซ่า
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกัน
ทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิ กดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการ
พิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวี
ซ่าแบบกรุ๊ป
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ตากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทาง
ทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%, ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง
ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 โปรแกรมทัวร์รวมค่าเข้าชมถูกระบุไว้ในคอลัมน์ “อัตรานี้รวม” หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น
ๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ทางบริษั ทจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่
นั้นๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่าง
การเดินทาง เป็นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้
แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชําระเข้าชมและ Reservation Fee ไปเรียบร้อยแล้วแล้ว
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 โปรแกรมการท่องเที่ยวนี้ กําหนดให้ผู้เดินทางมีสัมภาระใบใหญ่น้ําหนักไม่เกิน 23 ก.ก. ได้ท่านละ 1 ใบ และมี
กระเป๋าแบบ Hand Carry น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ได้อีกท่านละ 1 ใบ ค่าใช้จ่ายส่วนเกินอาทิ บริการยกกระเป๋า เข้า
ห้องพักของโรงแรม (Porter Service), ค่าน้ําหนักส่วนเกินของสายการบินระหว่างประเทศ หรือ ภายในประเทศ เป็น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบเอง ความเสียหายของสัมภาระ , การสูญหายของกระเป๋า อันเกิด
จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ และบริษัทจะ
รับผิดชอบต่อการสูญหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุด 10,000 บาท / ท่าน (ในระหว่างการท่องเที่ยวใน
ต่างประเทศเท่านั้น ไม่รวมถึงในระหว่างทําการบิน และการถูกโจรกรรม)
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศอิตาลี ใช้เวลายื่นประมาณ 14 วันทําการ
 พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศ
เชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัตวิ ีซ่า
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบพื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดําและห้ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2
รูป
 สําเนาทะเบียนบ้าน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สําเนาสูติ
บัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน
ปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติ
หลังครบกําหนดลา
 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อม
วัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ําเสมอ และมี
จํานวนไม่ต่ํากว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลําเนา
ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***
สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –6แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้
เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้อง
ไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในก ารเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้
หลังจากการจองทัวร์และชําระเงินมัดจําแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

ติดต่อสอบถามและจองทัวร์ได้ที่ Tour Express Center Tel. 02-948-8124 (อัตโนมัติ)
สายด่วน โหน่ง 081-9330700 /ชะเอม 086-331-6533 /ทาโร่ 086-3668738
หนูนา 086-3513703 /มาเรียม 086-3212791 /โน๊ต 083-096-7406 /นินิ 083-096-7405
E-mail: info4tec@gmail.com Fax: 02-948-8129

6

