นครรัฐวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเองเป็ นศูนย์ กลางของศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก เทีย่ วชม มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์
สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่ าแก่ 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ ของโลก/ น้าพุเทรวี่ นา้ พุทสี่ วยงามและมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก
เที่ยวเมืองปิ ซ่ า ชม หอเอนเมืองปิ ซ่ า 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ ของโลก / เที่ยวเกาะเวนิส เมืองที่ใช้ เรือแทนรถ ใช้ คลองแทนถนน

วังหลังคาทองคา เป็ นสั ญลักษณ์ สาคัญของเมืองอินส์ บรุค
เข้ าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้ นแบบของปราสาทเจ้ าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์
สะพานไม้ ชาเปล สั ญลักษณ์ ของเมืองลูเซิร์น สะพานไม้ ทเี่ ก่าแก่มอี ายุหลายร้ อยปี
ชมอนุสาวรีย์สิงโต สั ญลักษณ์ ของความซื่ อสั ตย์ และกล้าหาญของชาวสวิสเซอร์ แลนด์
นั่ง กระเช้ าไฟฟ้ าโรแตร์ ชมทิวทัศน์ ของเทือกเขาแอลป์ บนกระเช้ าทีห่ มุนได้ 360 องศา
มหาวิหารแห่ งเมืองมิลาน (เป็ นโบสถ์ ทใี่ หญ่เป็ นอันดับ 3 ในยุโรป) วิหารทีส่ ร้ างเลียนแบบเม่ น

กาหนดการเดินทาง
เดือน เมษายน 2561 : 7 – 15 เม.ย. (วันสงกรานต์ ) // 28 เม.ย. – 5 พ.ค. (วันแรงงาน)

วันที่แรก กรุงเทพฯ – โรม(อิตาลี)
17.00 น.

20.25 น.

 คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)
สังเกตุป้าย กราเซีย กรุ๊ป เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกด้านสัมภาระบัตรที่นั่งขึ้น
เครื่ อง
 ออกเดินทางสู่ กรุ งโรม ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่QR 835/ QR 115 แวะเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบินโดฮา
บริการอาหารและเครื่ องดื่มตลอดเที่ยวบิน

วันที่สอง โรม – โคลอสเซียม – น้าพุเทรวี่– กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ –วิหารแพนเธออน – ปิ ซ่ า (อิตาลี)
06.55 น. เดินทางถึง สนามบินลีโอนาร์ โด ดาร์ วินชี่ (ฟูมิซิโน) หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นาท่านเดินทาง
โดยรถโค้ชสู่ กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซ่ ึงมีอดีตอันยิง่ ใหญ่ และเกรี ยงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรื อง
อานาจเมื่อราวกว่า 2,000 ปี ที่ผ่านมา จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ นครรัฐ
วาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเองเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์นิกาย
โรมันคาทอลิก นาท่านเข้าชมภายใน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
สถาปั ตยกรรมล้ าค่าที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลกซึ่ งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรู หรา ชม
รู ป ปั้ นแกะสลัก “เพี ย ต้า ” ผลงานของศิ ล ปิ นเอก ไมเคิ ล แองเจโล เสา
พลับพลาที่ออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซ่ ึงปั จจุบนั เป็ นสิ่ง
ล้ าค่าคู่บา้ นคู่เมืองของอิตาลีชมร่ องรอยของศูนย์กลางแห่ งจักรวรรดิ โ รมัน
อันศักดิ์สิทธิ์ โรมัน ฟอรั่ม,จากนั้นคณะแวะถ่ายรู ปที่ระลึกด้านหน้า สนาม

กี ฬ าโคลอสเซี ย ม โบราณสถานเก่ า แก่ 1 ใน 7 สิ่ ง
มหัศจรรย์ของโลก เคยเป็ นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000

เที่ยง

คน การออกแบบอย่างชาญฉลาดสร้างให้สนามกีฬามีลกั ษณะเป็ นรู ปวงรี เพื่อให้ผเู ้ ข้า
ชมรู ้สึกเข้าใกล้นักกีฬา ถือเป็ นต้นแบบของสนามกีฬาในปั จจุบนั จากนั้นให้ ท่ านถ่ าย
ภายคู่กับประตูชัยคอนสแนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ ถนนทุกสายมุ่งสู่
กรุ งโรม ” รถโค้ชนาท่านวิง่ ผ่านชมสถานที่ต่างๆรอบกรุ งโรม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
จากนั้นนาท่านชม นาพุเทรวี่ เป็ นน้ าพุที่สวยงามและมีชื่อเสี ยงมากที่สุด
ในโลก ชื่อ “เทรวี่” นั้นมาจากคาว่า“ตรี วิอุม” หมายถึงพบกันของถนนสาม
สาย เป็ นอนุสรณ์สไตล์บารอค ออกแบบและก่อสร้างโดย นิโคลา ซาลวี่ ซึ่ง
องค์สมเด็จสันตะปาปา ครี เมนต์ที่ 12ได้มอบหมายให้สร้างขึ้นในปี 1732
การก่อสร้างดาเนิ นเรื่ อยมาจนกระทัง่ ภายหลังการสิ้ นพระชนม์สมเด็จสันตะปาปาที่ เออร์บนั ที่ 8ได้หยุดชะงักลง
และดาเนิ นการสร้างต่อมาจนแล้วเสร็ จในปี 1762 รวม ใช้เวลาทั้งสิ้ น 30ปี
ทางระบายน้ า เวอร์โก้ บริ เวณลานด้านหน้านั้นก่อสร้างมากว่า 2000ปี ครั้ง
สมัยโรมโบราณซึ่ งปกครองโดยจักรพรรดิออกัสตัส ซึ่ ง ตรงเวลา 19 ปี ก่อ
นคริ สตศักราช รู ปปั้ นแกะสลักที่เลิศหรู อลังการที่อวดโฉมให้ผไู ้ ปเยือนได้
ยลนั้น ได้แนวคิดจากความยิง่ ใหญ่ของเทพเจ้าเนปจูน “เทพแห่ งท้องทะเล”

คา่

ว่ากันว่า หากใครที่ได้โยนเหรี ยญลงไปในน้ า เขาหรื อเธอผูน้ ้ นั จะได้กลับมาเยือนอีกในสักวัน จากนั้นให้คณะได้
ถ่ายรู ปภาพคู่ บันไดสเปน เป็ นบันไดในกรุ งโรม ประเทศอิตาลี ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ชื่อ
Francesco de Sanctis เชื่อมระหว่าง Piazza di Spagna และ Piazza Trinità dei Monti เป็ นบันไดที่กว้างที่สุดและยาว
ที่สุดในทวีปยุโรป มี ข้ นั บันไดทั้งหมด 138 ขั้น ใช้สาหรับเดิ นเล่ น หรื อ
เลือกซื้ อสิ นค้าต่างๆ ที่ยา่ น บันไดสเปน นับว่าเป็ นแหล่งพักผ่อนของชาว
อิ ตาลี และ นักท่อ งเที่ยวหลากหลายเชื้ อ ชาติ นาท่านชม วิ ห ารแพน
เธออน เป็ นสถาปั ตยกรรมสาคัญ สร้างขึ้น โดยจักรพรรดิมาร์คุส วิบซา
นิ อุส อะกริ บปา จุดมุ่งหมายในการสร้างไม่ชดั เจนต่อมามีการสร้างใหม่ใน
สมัยจักรพรรดิฮาเดรี ยน ใน ค.ศ. 126 และซ่ อมใหญ่ในปี ค.ศ. 202 โดยจักรพรรดิ์ เซพติมิอุส
เซเวรุ ส และคาราคาลา การก่อสร้างในสมัยจักรพรรดิฮาเดรี ยนมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้เป็ น เทวส
ถานของเทพเจ้าโรมัน 7 องค์หรื อเทพแห่ งดาวในระบบสุ ริยะ APOLLOพระอาทิตย์ DIANA
พระจันทร์ MARS อังคาร MERCURY พุธ JUPITER พฤหัส VENUS ศุกร์ SATURN เสาร์
ลักษณะเด่นของตัววิหารคือมีหลังคาทรงกลมและโค้งเป็ นครึ่ งวงกลมวางอยูบ่ นเสาหินแกรนิ ต
ขนาดมหึมา วิหารมีความสูงถึง 43.3 เมตร รายละเอียดของโดมหลังคาภายในวิหาร รวมถึงโครงสร้างที่แข็งแรงและ
ยืนหยัดมานานกว่าสองพันปี ตั้งแต่คริ สต์ษตวรรษที่ 7 เป็ นต้นมา วิหารแห่ งนี้ ถูกใช้เป็ นโบสถ์โรมันแคธอริ ค อุทิศ
แด่ พระแม่ มารี และผูพ้ ลีชีพเพื่อศาสนา ออกเดิ นทางสู่ แคว้ นทอสคาน่ า เมือ งปิซ่า ท่านจะได้ชมทิวทัศน์อนั
สวยงามของบ้านเรื อนแบบอิตาลีและปราสาทตั้งสูงสง่างามอยูบ่ นเนินเขา และเป็ นแหล่งผลิตไวท์ช้ นั ดีของเมืองนี้
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (อาหารพืนเมือง สปาเก็ตตีต้นตาหรับอิตาลี+สเต็ก + ของหวาน)

 พักค้างคืน ณ GALILEI HOTEL หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 1)
วันที่สาม
เช้ า

เมืองปิ ซ่ า – หอเอนปิ ซ่ า 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ ของโลก – เมสเตร้ – นั่งเรื อสู่ เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ –
จัตุรัสซานมาร์ โค – วิหารซานมาร์ โค (อิตาลี)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านชม หอเอนเมืองปิซา 1 ใน 7 สิ่ง มหัศจรรย์ของโลก ที่เมืองปี ซา ประเทศอิตาลี เป็ นหอ
ทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างด้วยหิ นอ่ อ นสู ง 181 ฟุต เริ่ มสร้างเมื่ อ ค.ศ.1174 แต่การก่ อ สร้างต้อ งหยุดชะงักลงเมื่อ
ก่ อ สร้างไปได้ประมาณ 4-5 ชั้น เนื่ อ งจากพื้นดิ นใต้
อาคารเริ่ ม ยุบ ลงจากการที่ ร ากฐานของอาคารไม่
มัน่ คงพออย่างไรก็ตามต่อมาได้มีการก่อสร้างเพิม่ เติม
จนเสร็ จสิ้ น เรี ยบร้ อ ยเมื่ อ ปี ค.ศ.1350ซึ่ งมี ก า ร
เปลี่ยนแปลงบางส่ วนของโครงสร้างด้านบนไปจาก

เที่ยง
บ่าย

คา่

แผนผังเดิ มเพื่อ ถ่ วงดุ ล กับการเอี ยงของหอ โดยรวมระยะเวลาก่ อ สร้างทั้งสิ้ น 176 ปี แต่ตวั หอก็ยงั เอนไปจาก
แนวตั้งฉากถึง14ฟุตปั จจุบนั นี้ ได้ปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมข้างบนแล้ว เนื่ องจากว่าหอจะเอนลงเรื่ อยๆ ซึ่ ง
บรรดาวิศวกรกาลังหาทางที่จะหยุดยั้งการเอนและอนุ รักษ์ให้มีสภาพเอียงไว้ให้อนุ ชนรุ่ นหลังได้ชมไปอีกนานๆ
สาหรับหอเอนปิ ซานี้ ภายในมีเสาหิ นอ่อนที่สลักลวดลายด้วยฝี มือจิตรกรชื่อดังแห่ งยุคได้สลักลวดลายไว้สวยงาม
มาก ณ ที่หอเอนปิ ซาแห่งนี้เป็ นที่ที่กาลิเลโอขึ้นไปทาการทดลองทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแรงดึงดูดของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารจีน)
ท่าน เดินทางสู่ เกาะเวนิส - เมรเตร้ เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
“เมื อ งที่ใช้เรื อแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มี เกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมี สะพานเชื่ อ มมากกว่า 400 แห่ ง
เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิสระหว่างทางท่าน
จะได้ช มอนุ ส าวรี ย ข์ องพระเจ้า วิค เตอร์ เ อมานู เ อลที่ 2 บิ ด าของชาว
อิตาเลี่ยน ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กบั สะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมต่อระหว่าง
“Doge Palace” ซึ่ งเคยเป็ นที่ประทับของเจ้าผูค้ รองนครเวนิ ซในอดีต อีก
ทั้ง ยัง เป็ นศู น ย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัย นั้นอี กด้วย ชม
จัตุรัสเซนต์มาร์คโค ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็ นฉากหลัง สร้างด้วยสถาปั ตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกช้อปปิ้ ง
สิ น ค้า พื้น เมื อ งของเวนิ ซ ตามอัธ ยาศัย อาทิ เครื่ อ งแก้ว มู ร าโน่ ต้น ต ารั บ ของการเป่ าแก้ว ของชาวมู ร าโน่ เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเครื่ องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบ และคุณภาพเป็ นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทัว่
โลก ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางกลับเมือง เมสเตร้
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

(อาหารพืนเมือง พิซซ่าต้นตาหรับอิตาลี+สเต็ก+ของหวาน)
 พักค้างคืน ณ DELFINO HOTEL VENEZIA MESTRE หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 2)
วันที่สี่
เช้ า

เที่ยง

คา่

เมสเตร้ – อินส์ บรุค –ฟุสเซ่ น (เยอรมันนี)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย เป็ นเมืองหลวงของรัฐทิโรล ซึ่ งอยูท่ างตะวันตกของ
ประเทศออสเตรี ย ตั้ง อยู่บ นที่ ร าบลุ่ ม แม่ น้ าอิ น น์ กลางหุ บ เขาของ
เทือกเขาแอลป์ เดิมเป็ นเมืองตากอากาศของจักรพรรดิแม็กซิ มิเลียนแห่ง
ราชวงศ์ฮ อฟบวร์ ก เพราะอากาศดี ม ากผูท้ ี่ เ ข้า มาปกครองจัก รวรรดิ
ออสเตรี ยต่างก็ตอ้ งติดใจมาพักผ่อนในเมืองแห่งนี้ ไม่วา่ จะเป็ น พระนาง
มาเรี ย เทเรเซี ย ผูย้ งิ่ ใหญ่ หรื อแม้แต่นโปเลียน โบนาปาร์ต ระหว่างทาง
พักผ่อนตามอัธยาศัยเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของสองข้างทาง จากนั้นนาท่านชมความร่ มรื่ นของสวนสาธารณะฮอฟ
การ์ เด้น ถ่ ายรู ปกับ วั ง หลังคาทองคา เสาสู งอนาซอล จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้ ง เครื่ อ งแก้วคริ สตัน ซึ่ งมี
ชื่อเสียงโด่งดังสุดของออสเตรี ย
รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารจีน)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น เป็ นเมืองเล็ก ๆ ในรัฐบาวาเรี ย ประเทศเยอรมนี ในเขตออสทัลล์กอย เป็ น
เมืองเล็กๆที่มีเสน่ทุกฤดู นาท่านชมย่ายเมืองเก่า ซึ่งมีความสวยตึงตาที่ท่านมิอาจลืมได้
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

 พักค้างคืน ณ Euro Park Hotel หรื อเทียบเท่ า (คืนที่3)
วันที่ห้า โฮเฮนชวานเกา –ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ลูเซิร์น (สวิตเซอรื แลนด์ )
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริ เวณเขตชายแดนของ
ประเทศเยอรมนีและออสเตรี ย ผ่านเส้นทางสายที่มีทิวทัศน์อนั สุดแสนโร
แมนติค ท่ามกลางธรรมชาติของเขาสูง นาท่านเดินทางขึ้นปราสาทชมความ
สวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle)
โดยรถบัสเล็ก
(
หากช่ วงที่หิมะตกหนักรถบัสจะหยุดให้ บริการแก่
นักท่ องเที่ยว เนื่องด้วยเพื่อความปลอดภัยทางบริษัทฯ จะนาคณะเดินขึน้ ลง ปราสาท เนื่องจากเวลาหิมะตกทางจะลื่นและอันตราย ) นาเข้ าชมต้ นแบบของปราสาทเจ้ าหญิงนิทราในดิสนีย์
แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยูบ่ นยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็ นปราสาทของพระเจ้า
ลุดวิคที่ 2 หรื อ เจ้าชายหงส์ขาว พระเจ้าลุดวิกทรงเป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะนิสยั ที่ลึกลับเป็ นปริ ศนา (eccentric) และผูท้ ี่
สิ้นพระชนม์ในสถานการณ์ที่คอ่ นข้างมีเงื่อนงา
สุขภาพจิตของพระองค์ในบั้นปลายอาจจะไม่ปกติแต่กไ็ ม่มี
หลักฐานทางการแพทย์ที่เป็ นที่ยนื ยันได้แน่นอน
แต่สิ่งที่ทรงทิ้งไว้เป็ นมรดกแก่ชนรุ่ นหลังคืองานทาง
สถาปั ตยกรรมที่ทรงก่อสร้างที่รวมทั้งวังและปราสาทใหญ่โตที่ท้งั หรู หราโอ่อ่าและเต็มไปด้วยจินตนาการราวเทพ
นิยายหลายแห่ง รวมทั้งปราสาทนอยชวานชไตน์ซ่ ึงเป็ นปราสาทที่มีชื่อเสียงเป็ นที่รู้จกั กันทัว่ โลก และทรงเป็ นผู ้
อุปถัมภ์ริชาร์ด วากเนอร์ คีตกวีและนักเขียนดนตรี โอเปร่ าคนสาคัญของเยอรมนี ชมความวิจิตรพิสดารของห้อง
ต่างๆ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม โดยการออกแบบของ คริสเตียน แยงค์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
บ่าย
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองนี้ ต้ งั อยูร่ ิ ม
ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์ สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึง
ทะเลสาบสี่พนั ธรัฐ นาท่านชม สะพานไม้ชาเปล สั ญลักษณ์
ของเมืองลูเซิ ร์น สะพานไม้ที่เก่าแก่มีอายุ หลายร้อยปี นาท่าน
ชม อนุสาวรีย์สิงโต สั ญลักษณ์ ของความซื่ อสั ตย์ และกล้ า
หาญของชาวสวิสเซอร์ แลนด์ ที่เสี ยชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู ้ป้องกัน
พระราชวังในคราวปฏิวตั ิใหญ่ของฝรั่งเศสแกะสลักอยูบ่ นหน้าผาหิ น หรื อ ช้อปปิ้ ง
นาฬิกาสวิสฯ อาทิ ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP เป็ นต้น
หรื อ เลื อ กซื้ อของฝากของที่ระลึกเช่ น มี ดสวิสฯ พร้อ มสลักชื่ อ, สิ นค้าพื้นเมื องของที่ระลึก,
ช็อคโกแลต เป็ นต้น
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 พักค้างคืน ณ Ibis Styles Luzern City หรื อเทียบเท่ า (คืนที่4)
วันที่หก
เช้ า

แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ถา้ น้าแข็ง 1000ปี – มิลาน (อิตาลี)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

เที่ยง

คา่

วันที่เจ็ด
เช้ า

16.25 น.

หลังจากนั้นนาท่านสู่ เมือง แองเกิลเบิร์ก เมืองตากอากาศเล็กๆ ที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ที่ระดับความสู งกว่า
1,000 เมตรเหนื อ ระดับ น้ าทะเลจากนั้น นาท่ านนั่ง กระเช้ าไฟฟ้ า
โรแตร์ ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ บนกระเช้าที่หมุนได้ 360 องศา
ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส ที่มี ความสู ง 3,024 เมตร ปกคลุ มไปด้วย
หิมะตลอดทั้งปี เป็ นยอดเขาที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมาเล่นสกีเป็ นจานวน
มากนาชมภายใน ถานาแข็งพันปี สนุ กสนานกับการเล่นหิ มะ
และอิสระถ่ายรู ปของทิวทัศน์เหนือยอดเขาสูงเสียดฟ้า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(บนยอดเขา)
นาท่านเดินทางไปยัง เมืองมิลาน เป็ นเมืองหลวงของแคว้นลอมบาร์เดีย และเป็ นเมืองสาคัญในภาคเหนื อของ
ประเทศอิตาลี ตั้งอยูบ่ ริ เวณที่ราบลอมบาร์ดี มีชื่อเสียงในด้านแฟชัน่ และศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็ นเมืองแฟชัน่ ใน
ลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารี ส ลอนดอน และ โรม นอกจากนี้มิลานยังเป็ นที่รู้จกั จากประเพณี คริ สต์มาสที่เรี ยกว่า
ปาเนตโตเน (Panettone) อุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึง สโมสรฟุตบอล
อินเตอร์มิลาน และ สโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 พักค้างคืน ณ Adi Poliziano Fiera หรื อเทียบเท่ า (คืนที่5)
มหาวิหารแห่ งมิลาน – ช็อปปิ้ ง – GALLERIA VITTORIO EMANUELE II – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่าน ถ่ ายรู ปกับ มหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di Milano) เป็ นสั ญลักษณ์ ที่โดดเด่ นที่สุดของเมืองมิลาน
และเป็ นวิหารหิ นอ่อนสถาปั ตยกรรมโกธิกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่ งใช้เวลาสร้าง
นานถึง 500 ปี ลักษณะเด่นของวิหารที่นอกเหนือจากความวิจิตรงดงามแล้ว ยัง
ประดับประดาไปด้วยรู ป้ ั นนับกว่า 3000 รู ป ที่สวยงามไม่แพ้กนั จากนั้ นอิ ส ระ
ให้ท่านช็อ ปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม ณ GALLERIA VITTORIO EMANUELE II เป็ นห้าง
หรื อศูนย์การค้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เรี ยกได้วา่ เป็ นอาคารช้อปปิ้ งที่สวยสุ ดแห่ ง
หนึ่งของโลกก็วา่ ได้ มีชื่อเรี ยกเล่นๆ ว่าเป็ นห้องนัง่ เล่นของเมืองมิลาน นอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนมราคาแพงขาย
แล้ว ยังมีร้านกาแฟที่เรี ยกกันว่าไซด์วอล์คคาเฟ่ อิสระให้ท่านตามอัทยาศัย ได้เวลาอันสมควรนาท่านออกเดินทางสู่
สนามบินชาร์ลเดอร์โกล เพือ่ ทาการเช็คอิน และทา TAX REFUND
 ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ เที่ยวบินที่ QR 128 / QR 834 แวะเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบินโดฮา บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่มตลอดเที่ยวบิน

วันที่แปด ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ)
12.40 น.

เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ ด้วยความสวัสดี...พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ

อิตาลี ออสเตรี ย เยอรมัน สวิตเซอร์ แลนด์ 8 วัน
โดย QATAR AIRWAYS
อัตราค่าบริการ
7 – 15 เม.ย. (วันสงกรานต์ )
28 เม.ย. – 6 พ.ค.(วันแรงงาน)

ผูใ้ หญ่
(พักห้องคู่)

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

69,900
69,900

10,000
10,000

** ราคาดังกล่ าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีนา้ มันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุมากกว่า 6 ปี ขึน้ ไป เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริ ม **
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิ ทธิ์ในการยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วม เดินทางน้ อยกว่ า 25 ท่ าน***
* ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ ท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทาการยืน่ วีซ่า ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่าง และต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
เลื่อนตัว๋ และเอกสารเพิม่ เติม เช่ นเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมทีอ่ ยู่ต่อ
***หมายเหตุข้อสาคัญที่ท่านควรทราบ***
1.)ในการยืน่ วีซ่า ทางบริ ษทั จะทาการนัดหมายกับสถานทูตและสถานทูตจะเป็ นผูก้ าหนดวันและเวลาให้เข้าไปยืน่ วีซ่า เป็ นการ
ยืน่ วีซ่าแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะให้เข้าไปยืน่ วีซ่า 15วันก่อนเดินทาง) ซึ่งอัตราค่าใช้จ่ายรวมอยูใ่ นรายการทัวร์แล้ว
2). ถ้ าหากท่ านต้ องการยื่ นวีซ่าก่ อนที่สถานทูตแจ้ งกาหนดเวลาให้ เข้ าไปยื่นวีซ่ากับทางบริ ษัทมา (ขอยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว) ท่ าน
จะต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม ท่ านละ 2,200 บาท (PREMIUM) เงินจานวนนี้ ท่านจ่ายเงินที่ตวั แทนยืน่ วีซ่าด้วยตัวท่านเองในวันที่
ท่านยืน่ วีซ่า
3) ในกรณี วันยื่นวีซ่ า แหลือน้ อยกว่ า 15วั นก่ อนการเดินทาง ท่ านจะต้ องจ่ ายเงินค่ าวีซ่าเพิ่มท่ านละ 2,600 บาท(PREMIUM+
FAST TRACK) เงินจานวนนี้ ท่านจ่ายเงินที่ตวั แทนยืน่ วีซ่าด้วยตัวท่านเองในวันที่ท่านยืน่ วีซ่า
อัตรานี้รวม
1) ค่าตัว๋ เครื่ องบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้ องไม่ เกิน
จานวนวัน จานวนคนและมีค่าใช้ จ่ายที่ทางสายการบินกาหนด (น้ าหนักกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 30 กิโลกรัม/กระเป๋ าถือขึ้น
เครื่ องท่านละ 7 กิโลกรัม)
2) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3) ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้ คนขับรถเกิน 12
ชั่วโมง/วัน)
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่ นเข้าเมืองต่างๆ
5) ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรื อเทียบเท่า (โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่ มีเครื่ องปรับอากาศ
เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรั บขึน้ หลายเท่าตัว หากวันเข้ าพักตรงกับช่ วงงาน
เทศกาล งานแฟร์ หรือการประชุมต่ างๆ อันเป็ นผลทาให้ ต้องมีการเปลี่ยนย้ ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ ของคณะผู้เดินทางเป็ นสาคัญ)
6) ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7) ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
8) ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่ คืนค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ ว่าวีซ่าจะผ่ านหรื อไม่ )

9) ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์
10) ค่ า ประกัน อุ บ ัติ เ หตุ ใ นการเดิ น ทางวงเงิ น 1,000,000 บาท และค่ า รั ก ษาพยาบาลในวงเงิ น 200,000 บาท กับ ACE
INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่ รวม
1) ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรู ปแบบ)
2) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯ
3) ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พเิ ศษ
4) ค่าน้ าหนักส่วนที่เกิน 30 กิโลกรัม และมีจานวนมากกว่า 1 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)
5) ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ 20 ยูโรต่ อท่ าน.
6) ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ท่ านละ 12 ยูโร)
***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่ างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษัท ก่ อนท่ านทาการจองทัวร์ ***
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
• กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชาระงวดแรก 30,000 บาท
• กรณี วซี ่าไม่ผา่ นการพิจารณาจากทางสถานทูต บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนี ยมการยืน่ วีซ่า โดยจะคืนเงินส่ วน
ที่เหลือและหักค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง ให้ภายใน 10 วัน
• ส่ วนที่เหลือชาระทันทีหรื อก่ อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 15 วันไม่ ว่าผลของวีซ่าจะออกหรื อไม่ ออกก็ต าม มิฉะนั้นจะถือว่ า
ท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
• การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ30,000
บาท)
• กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
• กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์
• กรณี ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่ เกิน 10 วัน เนื่ องจากมีค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการที่ได้ชาระไปแล้วจานวนมาก
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่ กรณี ใดๆ
• ทางบริ ษทั จะทาการยืน่ วีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผสู ้ ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื่ องจากบริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
• ในการยื่นวีซ่า ท่ านจะต้ องเดินทางมายื่นวีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรนลายนิว้ มือ
โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทคอยดูแล และอานวยความสะดวก
• เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
• กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดาเนินการ 4,500 บาท ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้วา่ จะ

ผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยืน่ วีซ่า หาก
ท่านไม่ผา่ นการพิจารณา ตั๋วเครื่ องบินถ้ าออกตัว๋ มาแล้ วไม่ สามรถ REFUND ได้เนื่องจากบริ ษทั จองตัว๋ เป็ นตัว๋ กรุ๊ปซึ่ งตัว๋ กรุ๊ปจะ
ไม่สามรถ REFUND คืนได้ ถ้ายังไม่ ออกตัว๋ ท่านจะเสียแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนยึดค่ามัดจา
ห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100%
ในทันที
หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น

• ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิม่ เติมแต่ ท่านไม่ ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ ทางบริษัท และส่ งผลทาให้ วีซ่าไม่
ผ่ านการพิจณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนเงินมัดจาให้ ท่าน
• ทางบริ ษัทเริ่ มต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะ
สารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่
จะสารองยานพาหนะ
หมายเหตุ
1. กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรื อการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ รถติด
ทาให้ไม่สามารถ กิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการที่จะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็ นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ
ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน แต่ทางบริ ษทั ฯ จะคงไว้ซ่ ึงผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ
2.บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรื อยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การได้ตามความเหมาะสมโดย
ไม่ ตอ้ งแจ้งล่ วงหน้า และสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับท่าน
3.ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทาให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงั คงจะรักษา มาตราฐาน
การบริ การ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม
4.ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เป็ นทรัพย์สินส่ วนตัว ไม่วา่ บางส่วนหรื อ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต,
ของมีค่า, กระเป๋ าเงิน, กระเป๋ าเดินทาง เป็ นต้น

เอกสารประกอบการขอวีซ่าอิตาลี
เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้ เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันทาการ และต้ องมาแสดงตนที่ถสานฑูต)
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุ ณาแนบมาด้วย ต้ องมีหน้ าว่ างเหลือ
สาหรับประทับวีซ่าอย่ างน้ อย 2 หน้ า
2. รู ปถ่ ายปัจจุบันหน้ าตรง 2X1.5 นิ้ว จานวน 2 รู ป (ใช้รูปสี พื้นฉากหลังสี ขาวเท่านั้น อายุรูปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกันทั้ง 2 รู ป)
และกรุ ณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ดา้ นหลังรู ป

3. สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า / สาเนาใบมรณะบัตร/ สาเนาใบเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล/ เอกสารเพิม่ เติมกรณี อื่น ๆ
4. สาเนาบัตรประชาชน
5. สาเนาทะเบียนบ้าน
6. สาเนาสูติบตั ร (สาหรับเด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์)
7. กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: เดินทางต้องยืน่ เอกสารเพิม่ เติมดังนี้
7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้น และให้
ระบุวา่ ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่
มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่
บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
7.4 กรณี พอ่ และแม่หย่าร้าง หรื อเสียชีวติ ต้องแนบใบหย่า หรื อ ใบมรณะบัตร เพือ่ เป็ นการยืนยัน
7.5 ให้แนบสาเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่)
7.6 เด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั
เช่น สาเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอ้ ื่น จะต้องมี
หลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็ นต้น พร้อมแนบหลักฐานของบิดา
หรื อมารดาหรื อผูท้ ี่เด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั
8. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริ งเท่านั้น**จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้ งระบุวนั ลา และประเทศที่เดินทาง ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.1 กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ ( สาเนาอายุไม่เกิน 3 เดือน )
8.2 กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า ( สาเนา)
8.3 กรณี ที่เป็ นพนักงานบริ ษทั ฯ : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน ใน
จดหมายต้องมีหวั กระดาษบริ ษทั และตราประทับบริ ษทั ด้วย พิมพ์ เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.4 กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์ เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น ( ใส่ปี เป็ น ค.ศ. เท่านนั้น ห้ามใส่ปี
เป็ น พ.ศ.) ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.5 กรณี เกษียณอายุราชการ ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
8.6 กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากาลังศึกษาอยูร่ ะบุช้ นั ปี ที่ศึกษา พิมพ์ เป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น / พร้อมสาเนาบัตรนักเรี ยน นักศึกษา ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.7 กรณี เป็ นแม่คา้ , ทาธุรกิจส่วนตัว, ทาอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรู ปถ่าย
สถานที่ทางานมาด้วย รู ปถ่ายอย่างน้อย 3-5 ใบ
9. หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์ เท่ านั้น)
9.1 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เท่ านั้น พร้ อมหนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) เป็ น
ภาษาอังกฤษ **ต้องเป็ นบัญชีเดียวกันเท่านั้น** (กรุณานาสมุดเงินฝากเล่ มจริงมาวันที่ยื่นวีซ่าด้ วย)
▪ กรณี เงินฝากออมทรัพย์ (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยืน
่ วีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการ
เข้าออกของเงินสม่าเสมอ ห้ามทาการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็ นยอดใหญ่ก่อนการยืน่ วีซ่าเด็ดขาด!!)

การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปั จจุบนั และ ถ่ายสาเนาย้อนหลัง 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุดใน
บัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวันที่จะยืน่ วีซ่า 7 วัน เช่นท่านได้คิวยืน่ วีซ่าวันที่ 18 กันยายน 2557 สาเนาสมุดบัญชีที่ท่านต้องใช้ในการ
ยืน่ วีซ่า ต้องปรับสมุด ณ วันที่ 12 กันยายน 2557 หรื อ หลังจากนั้น หากท่านปรับสมุดบัญชีก่อนหน้านั้น จะใช้เป็ นเอกสารแสดง
หลักฐานทางการเงินไม่ได้ สถานฑูตจะขอเอกสารเพิม่ เติม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริ ษทั ทัวร์ฯ เพือ่
เตรี ยมการล่วงหน้า และ ส่ง Fax สมุดบัญชีหน้าสุดท้ายที่ได้ทาการปรับสมุดมาให้ทางบริ ษทั ทัวร์ เพือ่ ใช้ในการแนบเป็ นเอกสาร
ยืน่ วีซ่าต่อไปได้ หรื อ ถ่ายเอกสารหน้าที่ปรับสมุดภายใน 7 วัน และถือมาเพิม่ เติมในวันที่ยนื่ วีซ่า
▪ การขอหนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้คิวยืน
่ วีซ่า
พร้อมทั้งต้องระบุ จานวนเงินเป็ นตัวเลขลงในหนังสือรับรองด้วย เช่นท่านได้คิวยืน่ วีซ่าวันที่ 18 กันยายน 2557 หนังสือรับรอง
การเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยืน่ วีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 4 กันยายน 2557 หรื อ หลังจากนั้นเท่านั้น จดหมายรับรองจาก
ธนาคารให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต) โดยไม่ตอ้ งระบุวนั และประเทศที่เดินทาง (ชื่อใน
หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) จะต้องถูกต้องและตรงตามหน้าพาสปอร์ต วันที่ขอหนังสือ
รับรองทางการเงินจากธนาคารให้นาสาเนาหน้าพาสปอร์ตไปด้วย เพือ่ ไม่ให้ผดิ พลาดในการออกเอกสาร)
▪

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ******
10. ในกรณี ที่มีผรู ้ ับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิม่ เติมดังนี้
10.1 จดหมายจากผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น – หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางกับผูร้ ับรอง
ค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี
ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กนั และกันได้ / (ปู่ , ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)- กรณี เป็ นสามี
ภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้
่ ว้ ยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
▪ เขียนจดหมาย decare เป็ นภาษาอังกฤษ มาว่าอยูด
▪ กรณี มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกิดของลูก
่ า้ นเดียวกัน
▪ กรณี ไม่มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ทะเบียนบ้านทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบ้านของทั้งสองต้องอยูบ
10.2 กรุ ณาแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกาหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยนื่ วีซ่า 1 ชุดของผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งใน หนังสือ
รับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบุชื่อผูถ้ ูกรับรองค่าใช้จ่ายด้วย
11. ผูส้ ูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 70ปี บริ บูรณ์กรุ ณาแนบใบรับรองแพทย์วา่ สามารถเดินทางได้เพือ่ เป็ นเอกสารประกอบการยืน่ วีซ่า
12. กรณี ผทู ้ ี่กาลังศึกษาอยูต่ ่างประเทศ จะต้องยืน่ ขอวีซ่าอิตาลี ณ ประเทศที่ท่านกาลังศึกษาอยู่
*** รายละเอียดเอกสารการยืน่ ขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็ นเพียงข้อเบื้องต้นที่ทางบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้า

***** สาหรับคนที่จะใช้ เล่มไปที่อื่นก่อน สถานทูตจะไม่ ให้ ดงึ เล่มไม่ ว่ากรณีใด ๆ *****

