มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (เป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในยุโรป) วิหารที่สร้างเลียนแบบเม่น
สะพานไม้ชาเปล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น สะพานไม้ที่เก่าแก่มีอายุหลายร้อยปี
ชมอนุสาวรีย์สิงโต สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์และกล้าหาญของชาวสวิสเซอร์แลนด์
นั่ง กระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์บนกระเช้าที่หมุนได้ 360 องศา
เที่ยวเกาะเวนิส เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน / เที่ยวเมืองปิซ่า ชม หอเอนเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
นครรัฐวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเองเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เที่ยวชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก/ น้าพุเทรวี่ น้าพุที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก

ก้าหนดการเดินทาง
เดือนมีนาคม : 3 – 10 มี.ค. // 16 – 23 มี.ค. // 21 – 28 มี.ค. // 25 มี.ค. – 1 เม.ย. 2562
วันที่หนึ่ง
21.30 น.

กรุงเทพฯ – มิลาน
 คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกด้านสัมภาระบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

วันที่สอง

มิลาน – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน

01.20 น.

 ออกเดินทางสู่ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ QR 837 / QR 127 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา
บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน
เดินทางถึง เมืองมิลาน (MILANO) หรือ มิลาโน่ มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่น ศิลปะ และเครื่องหนัง เป็นเมืองแห่ง
แฟชั่นสาคัญเมืองหนึ่งของโลก ในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน มิ
ลาน เป็นเมืองหลวงของแคว้นลอมบาร์เดียในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่
บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี มีประชากรประมาณ 1,308,500 คน และมีชื่อเสียง
เกี่ยวกับประเพณีคริสต์มาสที่เรียกว่า ปาเนตโตเน อุตสาหกรรม ผ้าไหม และ
แหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลานและเอ
ซีมิลาน,มีภาพวาดเฟรสโก้ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง,โรงละครโอเปร่า นาท่านชม ดูโอโม่ (DUOMO) หรือ มหาวิหาร
แห่งเมืองมิลาน (เป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในยุโรป) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่สมบูรณ์แบบที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก เริ่มสร้างเมื่อเมื่อปี ค.ศ.1386 แต่งานเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1813 รวมระยะเวลาการก่อสร้างกว่า
427 ปี การตกแต่งภายนอกเป็นหลังคายอดเรียวจานวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมั ยกว่า 2,245
ชิ้น บน ยอดของวิหารมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร (13 ฟุต) ของพระแม่
มาดอนน่าซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ นักประพันธ์ชาวอังกฤษ ดี เอช
ลอว์เรนซ์ เรียก วิหารดูโอโม่ ว่าเป็น วิหารที่สร้างเลียนแบบเม่น นาท่าน
ชม แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล ที่นับว่าเป็นช้อปปิ้งมอลล์
ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย์ของกษัตริย์
วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่ 2 ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆในอิตาลี และอ นุสาวรีย์ของศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองส์
อีก 1 ท่าน คือลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ ที่อยู่ในบริเวณ ด้านหน้าของโรงละครสกาล่า
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Klima Hotel Milano Fiere หรือระดับเทียบเท่า

12.35 น.
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กลางวัน

แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังจากนั้นนาท่านสู่เมือง แองเกิลเบิรก
์ เมืองตากอากาศเล็กๆ ที่โอบ
ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ที่ระดับความสูงกว่า 1,000 เมตรเหนือระดับน้าทะเล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บนยอดเขา)
จากนั้นนาท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์บนก
ระเช้าที่หมุนได้ 360 องศา ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส ที่มีความสูง 3,024 เมตร
ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี เป็นยอดเขาที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นสกีเป็น
จานวนมากนาชมภายใน ถ้าน้าแข็งพันปี สนุกสนานกับการเล่นหิมะ
และอิสระถ่ายรูปของทิวทัศน์เหนือยอดเขาสูงเสียดฟ้า ได้เวลานัดหมายนา
ท่านลงจากเขา หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองนี้ตั้งอยู่ริม
ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ ชื่อว่า เวียวาลด์ สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่
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เที่ยง

พันธรัฐ นาท่านชม สะพานไม้ชาเปล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น สะพานไม้ที่เก่าแก่มีอายุ หลายร้อยปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Ibis Styles Luzern City หรือระดับเทียบเท่า
ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – อินส์บรุค – วังหลังคาทองค้า – เวนิส
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่าน ชม อนุสาวรียส
์ งิ โต สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์และกล้าหาญของชาวสวิสเซอร์แลนด์ ที่เสียชีวิตใน
ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวังในคราวปฏิวัติใหญ่ของฝรั่งเศสแกะสลักอยู่บนหน้าผาหิน หรือ
ช้อปปิ้ง นาฬิกาสวิสฯ อาทิ ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP เป็นต้น หรือเลือกซื้อของฝาก
ของที่ระลึกเช่น มีดสวิสฯ พร้อมสลักชื่อ, สินค้าพื้นเมืองของที่ระลึก, ช็อคโกแลต เป็นต้น
อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งและเดินเล่นชมเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย เป็นเมืองหลวงของรัฐทิโรล ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของ
ประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้าอินน์ กลางหุบเขาของ
เทือกเขาแอลป์ เดิมเป็นเมืองตากอากาศของจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนแห่ง
ราชวงศ์ฮอฟบวร์ก
เพราะอากาศดีมากผู้ที่เข้ามาปกครองจักรวรรดิ
ออสเตรียต่างก็ต้องติดใจมาพักผ่อนในเมืองแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น พระ
นางมาเรีย เทเรเซีย ผู้ยิ่งใหญ่ หรือแม้แต่นโปเลียน โบนาปาร์ต ระหว่าง
ทางพักผ่อนตามอัธยาศัยเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของสองข้างทาง จากนั้นนาท่าน ถ่ายรูปกับ วังหลังคาทองค้า
เสาสูงอนาซอล จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้ง เครื่องแก้วคริสตัน ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังสุดของออสเตรีย ได้เวลานัดหมาย
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Alpin Park หรือเทียบเท่า
อินส์บรุค – เกาะเวนิส
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส เมืองบนเกาะ เจ้าของฉายา ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก ถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็ก
ๆ จานวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลเอเดรียติกและยังเป็นบ้านเกิดของนัก
เดินทางผู้ยิ่งใหญ่ มาร์โคโปโล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน ล่องเรือข้ามไปยังเกาะเวนิส ผ่านชมบรรดาบ้านเรือนของ
นครกลางน้าแห่งนี้ มืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุด
แห่งหนึง่ ของโลก “เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็ก
ใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิ
สระหว่างทางท่านจะได้ชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลที่ 2 บิดาของชาวอิตาเลี่ยน ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่
กับสะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิซในอดีต อีก
ทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ชม จัตุรัสเซนต์มาร์คโค ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็น
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ฉากหลัง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิซตามอัธยาศัย อาทิ เครื่อง
แก้วมูราโน่ ต้นตารับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเครื่องแก้วแต่ละ
ชิ้นมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก หรือล่องเรือกอนโดล่าชมความสวยงามของเกาะเว
นิส ได้เวลานัดหมายนาคณะลงเรือเดินทางกลับสู่ฝั่งที่ ท่าเรือตรอนเชโต้ (ท่านใดต้องการล่องเรือกอนโดล่าสามรถ
ติดต่อได้ที่หัวหน้าทัวร์)
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืนเมือง พิซซ่าต้นต้าหรับอิตาลี+สเต็ก+ของหวาน)
ที่พัก Novotel Venice Mestre Castellana หรือเทียบเท่า

ปิซ่า – หอเอน – กรุงโรม
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นาคณะเดินทางสู่ เมืองปิซา่ ผ่านบริเวณที่ราบระหว่างเชิงเขา Monte Pisano ในแคว้น Tuscany ระหว่างเส้นทาง
ผ่านเมืองน้อยใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งในอดีตเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวอีทรัสกัน จากนั้นนาท่านถ่ายรูปกับ หอเอน
เมืองปิซา่ 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก ที่เมืองปีซา ประเทศอิตาลี เป็นหอทรงกระบอก 8 ชั้น สร้าง
ด้วยหินอ่อนสูง 181 ฟุต เริ่มสร้าง เมื่อค.ศ.1174 แต่การก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงเมื่อก่อสร้างไปได้ประมาณ 4-5
ชั้น
เนื่องจากพื้นดินใต้อาคารเริ่มยุบลงจากการที่
รากฐานของอาคารไม่มั่นคงพอ อย่างไรก็ตามต่อมา
ได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยเมื่อปี
ค.ศ.1350
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนของ
โครงสร้างด้านบนไปจากแผนผังเดิมเพื่อถ่วงดุลกับ
การเอียงของหอ โดยรวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 176 ปี แต่ตัวหอก็ยังเอนไปจากแนวตั้งฉากถึง14ฟุตปัจจุบันนี้ได้
ปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมข้างบนแล้ว
เนื่องจากว่าหอจะเอนลงเรื่อยๆ ซึ่งบรรดาวิศวกรกาลังหาทางที่จะ
หยุดยั้งการเอนและอนุรักษ์ให้มีสภาพเอียงไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ชมไปอีกนานๆ สาหรับหอเอนปิซานี้ภายในมีเสา
หินอ่อนที่สลักลวดลายด้วยฝีมือจิตรกรชื่อดังแห่งยุคได้สลักลวดลายไว้สวยงามมาก ณ ที่หอเอนปิซาแห่งนี้เป็นที่ที่
กาลิเลโอขึ้นไปทาการทดลองทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแรงดึงดูดของโลก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซิโอ มีทั้ง
ความเก่าและความใหม่ซ้อนแทรกอยู่ด้วยกันแทบจะแยกไม่ออก โรมเป็นศูนย์กลางของความเจริญในยุคโบราณ
และอาณาจักรโรมันได้แผ่ขยายออกไปทุกทิศทุกทางชนิดที่มีคากล่าวว่า “ถนนทุกสายมุ่งสู่ กรุงโรม”
ค่้า
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร(อาหารพืนเมือง)
ที่พัก IH Hotel Roma Z3 - Area A หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด
นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – วิหารแพนเธออน – น้าพุเทรวี่ – บันไดสเปน – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางเข้าสู่ นครรัฐวาติกน
ั รัฐอิสระที่ปกครองตนเองเป็น
ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก น้าท่านเข้าชมภายใน มหา
วิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่พานักขององค์สันตะปาปาจอห์นพอลที่ 2 ที่มีการตกแต่ง

อย่างโอ่อ่า หรูหรา ชม รูปปั้นแกะสลัก “ เพียต้า ” ผลงานของ ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลา ที่ออกแบบโดยเบอร์นนิ ี
และ ภาพเขียนสีเฟรสโก้ต่างๆ ยอดโดมบารอคขนาดใหญ่ที่หาชมได้อยากในปัจจุบัน ล้วนเป็นสิ่งล้าค่าคู่บ้านคู่เมือง
จากนั้นคณะแวะถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้า
สนามกีฬาโคลอสเซียม
โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่
สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน การออกแบบอย่างชาญฉลาดสร้างให้สนาม
กีฬามีลักษณะเป็นรูปวงรี เพื่อให้ผู้เข้าชมรู้สึกเข้าใกล้นักกีฬา ถือเป็นต้นแบบ
ของสนามกีฬาในปัจจุบัน จากนั้นให้ ท่านถ่ายภายคู่กับประตูชัยคอนสแตนติน
สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม นาท่านชม นา้ พุเทรวี่ เป็นน้าพุที่สวยงามและมี
ชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ชื่อ “เทรวี่” นั้นมาจากคาว่า“ตรีวิอุม” หมายถึง พบกันของถนนสามสาย เป็นอนุสรณ์สไตล์
บารอค ออกแบบและก่อสร้างโดย นิโคลา ซาลวี่ ซึ่งองค์สมเด็จสันตะปาปา ครี
เมนต์ที่ 12ได้มอบ หมายให้สร้างขึ้นในปี 1732 การก่อสร้างดาเนินเรื่อยมา
จนกระทั่งภายหลังการสิ้นพระชนม์สมเด็จสันตะปาปาที่ เออร์บัน ที่ 8ได้
หยุดชะงักลง และดาเนินการสร้างต่อมาจนแล้วเสร็จในปี 1762 รวม ใช้เวลา
ทั้งสิ้น 30ปี ทางระบายน้า เวอร์โก้ บริเวณลานด้านหน้านั้นก่อสร้างมากว่า 2000
ปี ครั้งสมัยโรมโบราณซึ่งปกครองโดยจักรพรรดิออกัสตัส ซึ่ง ตรงเวลา 19 ปี ก่อนคริสตศักราช รูปปั้นแกะสลักที่เลิศ
หรูอลังการที่อวดโฉมให้ผู้ไปเยือนได้ยลนั้น ได้ แนวคิดจากความยิ่งใหญ่ของเทพเจ้าเนปจูน “เทพแห่งท้องทะเล” ว่า
กันว่า หากใครที่ได้โยนเหรียญลงไปในน้า เขาหรือเธอผู้นั้นจะได้กลับมาเยือน
อีกในสักวัน จากนั้นนาท่านชม วิหารแพนเธออน เป็นสถาปัตยกรรม
สาคัญ สร้างขึ้น โดยจักรพรรดิมาร์คุสวิบซานิอุสอะกริบปา จุดมุ่งหมายในการ
สร้างไม่ชัดเจนต่อมามีการสร้างใหม่ในสมัยจักรพรรดิฮาเดรียน ใน ค.ศ. 126
และซ่อมใหญ่ในปี ค.ศ. 202 โดยจักรพรรดิ์ เซพติมิอุส เซเวรุส และคาราคาลา การก่อสร้างใน
สมัยจักรพรรดิฮาเดรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเทวสถานของเทพเจ้าโรมัน 7 องค์หรือเทพ
แห่งดาวในระบบสุริยะ APOLLOพระอาทิตย์ DIANA พระจันทร์ MARS อังคาร MERCURY พุธ
JUPITER พฤหัส VENUS ศุกร์ SATURN เสาร์ ลักษณะเด่นของตัววิหารคือมีหลังคาทรงกลมและ
โค้งเป็นครึ่งวงกลมวางอยู่บนเสาหินแกรนิตขนาดมหึมา วิหารมีความสูงถึง ๔๓.๓ เมตร
รายละเอียดของโดมหลังคาภายในวิหาร รวมถึงโครงสร้างที่แข็งแรงและยืนหยัดมานานกว่าสอง
พันปี ตั้งแต่คริสต์ษตวรรษที่ ๗ เป็นต้นมา วิหารแห่งนี้ถูกใช้เป็นโบสถ์โรมันแคธอริค อุทิศแด่พระแม่มารีและผู้พลี
ชีพเพื่อศาสนาสมควรแก่เวลาจากนั้นให้คณะได้ถ่ายรูปภาพคู่ บันไดสเปน เป็นบันไดในกรุงโรม ประเทศอิตาลี
ได้รับการออกแบบ โดยสถาปนิกชาวอิตาลี ชื่อ Francesco de Sanctis เชื่อมระหว่าง Piazza di Spagna และ Piazza Trinità
dei Monti เป็นบันไดที่กว้างที่สุดและยาวที่สุดในทวีปยุโรป มีขั้นบันไดทั้งหมด 138 ขั้น ใช้สาหรับเดินเล่นหรือเลือก
ซื้อสินค้าต่างๆ ที่ย่าน บันไดสเปน นับว่าเป็นแหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีและ นักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ ให้
ท่านได้อิสระหรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆเพื่อเป็นการส่งท้าย ในบริเวณย่าน “ บันไดสเปน ” ได้เวลานัดหมายนาท่าน
เดินทางสู่ สนามบิน
18.00 น. นาท่านเดินทางสู่ สนามบินให้ท่านได้ทาภาษี และเช็คอิน
22.05 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ QR 144 / QR 838 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา

วันที่แปด
กรุงเทพฯ
19.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดี...พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ

อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน
โดย QATAR AIRWAYS
อัตราค่าบริการ
วันที่ 3 – 10 มี.ค. 2562
วันที่ 16 – 23 มี.ค. 2562
วันที่ 21 – 28 มี.ค. 2562
วันที่ 25 มี.ค. – 1 เม.ย. 2562

พักห้องคู่ หรือห้อง 3 เตียง

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

55,555
55,555
55,555
55,555

10,000
10,000
10,000
10,000

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ามันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึนไป เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **
** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านัน **
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วม เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน***
ส้าหรับท่านที่เป็นมุสลิม , ทานมังสวิรัติ , ไม่ทานหมู , ไม่ทานเนือ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2
สัปดาห์
* ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ ท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทาการยื่นวีซ่า ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่าง และต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
เลื่อนตั๋ว และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมที่อยู่ต่อ
***หมายเหตุข้อส้าคัญที่ท่านควรทราบ***
1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริษัท จะทาการนัดหมายกับสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผู้กาหนดวันและเวลาให้เข้าไปยื่นวีซ่า เป็นการ
ยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะให้เข้าไปยื่นวีซ่า 15 วันก่อนเดินทาง) ซึ่งอัตราค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในรายการทัวร์แล้ว
2) ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมายื่นวีซ่าตามวันที่บริษั ทแจ้งไว้ ท้าให้วันยื่นวีซ่าเหลือน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ท่านจะต้อง
จ่ายเงินค่าวีซ่าเพิ่มท่านละ 2,600 บาท (PREMIUM + FAST TRACK) เงินจานวนนี้ ท่านสามารถจ่ายเงินที่ตัวแทนยื่นวีซ่าด้วย
ตัวท่านเองในวันที่ท่านยื่นวีซ่า
อัตรานีรวม
1) ค่าตั๋วเครื่องบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวันเดินทางไปและกลับพร้อมคณะ (น้าหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30
กิโลกรัม / กระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)
2) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

3) ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12
ชั่วโมง/วัน)
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
5) ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ
เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึนหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงาน
เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลท้าให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะค้านึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส้าคัญ)
6) ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7) ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
8) ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่)
9) ค่าบริการนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
10) ค่ า ประกั น อุ บั ติ เ หตุ ใ นการเดิ น ทางวงเงิ น 1,000,000 บาท และค่ า รั ก ษาพยาบาลในวงเงิ น 200,000 บาท กั บ ACE
INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) เท่านั้น ท่านใดต้องการซือประกันสุขภาพเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัททัวร์
อัตรานีไม่รวม
1) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
2) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
3) ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
4) ค่าน้าหนักส่วนที่เกิน 30 กิโลกรัม และมีจานวนมากกว่า 2 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)
5) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโรต่อท่าน
6) ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ท่านละ 15 ยูโร)
***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านท้าการจองทัวร์***
เงื่อนไขการส้ารองที่นั่ง
 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชาระงวดแรก 30,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส /
เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์ มัดจ้าท่านละ 40,000 บาท
 ส่วนที่เหลือช้าระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนันจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิท ธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ30,000
บาท) ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส / เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์ มัดจ้าท่านละ 40,000 บาท
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริษัทฯ มีความจาเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริษัทฯ มีความจาเป็นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์
 กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 10 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการที่ได้ชาระไปแล้วจานวนมาก
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
 ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง

 ในการยื่นวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรนลายนิวมือ
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอ้านวยความสะดวก
 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กาหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กาหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึนดังต่อไปนี
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าด้าเนินการและ ค่าบริการ 4,500 บาท
- ค่าตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบิน
ถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ได้เนื่องจากบริษัทจองตั๋วเป็นตั๋วกรุ๊ปซึ่งตั๋วกรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได้
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทังหมด 100% ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทังสิน

 ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารไม่ของท่านไม่
น่า เชื่อถื อ / มีการปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทั น เวลานัด หมายตามที่ สถานทูต ก้าหนด (มาสาย) / ไม่ รับ
โทรศัพท์สถานทูต / การใช้ค้าพูดไม่สุภาพกับสถานทูต และส่งผลท้าให้วีซ่าไม่ผ่านการพิจ ารณาจากสถานฑูต
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ท่าน
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
 ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะ
สารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่ง อย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนันท่านควรจะให้กรุ๊ป คอนเฟิร์ม 100%
ก่อนที่จะส้ารองยานพาหนะ
หมายเหตุ
1. กรณีที่เกิดเหตุจาเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรือการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ รถติด
ทาให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ
ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน แต่ทางบริษัทฯ จะคงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความเหมาะสมโดย
ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจาเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับท่าน
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทาให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยังคงจะรักษา มาตราฐาน

การบริการ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม
4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัว ไม่ว่าบางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต,
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น

เอกสารประกอบการขอวีซ่าอิตาลี
เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันท้าการ และต้องมาแสดงตนที่สถานฑูต)
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย ต้องมีหน้าว่างเหลือ
ส้าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2X1.5 นิว จานวน 2 รูป (ใช้รูปสี พืนฉากหลังสีขาวเท่านัน อายุรูปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกันทั้ง 2 รูป)
และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บิ๊กอายในการถ่ายรูป / ห้ามใส่
เครื่องประดับในการถ่ายรูป
3. สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า / สาเนาใบมรณะบัตร/ สาเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ
4. สาเนาบัตรประชาชน
5. สาเนาทะเบียนบ้าน
6. สาเนาสูติบัตร (สาหรับเด็กต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์)
7. กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออาเภอเท่านั้น และให้
ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว (พ่อและเม่ต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออาเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า
มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) (แม่ต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออาเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า
บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) (พ่อต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
7.4 กรณีพ่อและแม่หย่าร้าง หรือเสียชีวิต ต้องแนบใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็นการยืนยัน
7.5 ให้แนบสาเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่)
7.6 เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น
เช่น สาเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก เด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมี
หลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นต้น พร้อมแนบหลักฐานของบิดา
หรือมารดาหรือผู้ที่เด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น
8. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน เป็นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น**จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) ไม่ต้องระบุวันลา และประเทศที่เดินทาง ( ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.1 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ ( สาเนาอายุไม่เกิน 3 เดือน )
8.2 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า ( สาเนา)
8.3 กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ : จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุชื่อ-นามสกุล , ตาแหน่ง , วัน/เดือน/ปีที่เริ่มทางาน
, เงินเดือน ในจดหมายต้องมีหัวกระดาษบริษัทและตราประทับบริษัทด้วย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน ( ตัวจริงอายุไม่เกิน 1
เดือน )

8.4 กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนั้น ห้ามใส่ปี
เป็น พ.ศ.) ( ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
8.6 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา พิมพ์เป็น
ภาษาอังกฤษเท่านัน / พร้อมสาเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา ( ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.7 กรณีเป็นแม่ค้า, ทาธุรกิจส่วนตัว, ทาอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย
สถานที่ทางานมาด้วย รูปถ่ายอย่างน้อย 3-5 ใบ
9. หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านัน)
9.1 ส้าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านัน พร้อมหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) เป็น
ภาษาอังกฤษ **ต้องเป็นบัญชีเดียวกันเท่านั้น** (กรุณาน้าสมุดเงินฝากเล่มจริงมาวันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
 เงินฝากออมทรัพย์ (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้า
ออกของเงินสม่าเสมอ ห้ามทาการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!)
**ถ้าในสมุดบัญชีธนาคารการเงินไม่ได้อัพเดททุกเดือนรบกวนให้ขอสเตทเม้นจากธนาคาร (ขอสเตทเม้นเป็นภาษาไทย)**
 การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน และ ถ่ายสาเนาย้อนหลัง 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุดใน
บัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวันที่จะยื่นวีซ่า 7 วัน เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 18 กันยายน 2557 สาเนาสมุดบัญชีที่ท่านต้องใช้ใน
การยื่นวีซ่า ต้องปรับสมุด ณ วันที่ 12 กันยายน 2557 หรือ หลังจากนั้น หากท่านปรับสมุดบัญชีก่อนหน้านั้น จะใช้เป็นเอกสาร
แสดงหลักฐานทางการเงินไม่ได้ สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษัททัวร์ฯ เพื่อ
เตรียมการล่วงหน้า และ ส่ง Fax สมุดบัญชีหน้าสุดท้ายที่ได้ทาการปรับสมุดมาให้ทางบริษัททัวร์ เพื่อใช้ในการแนบเป็นเอกสาร
ยื่นวีซ่าต่อไปได้ หรือ ถ่ายเอกสารหน้าที่ปรับสมุดภายใน 7 วัน และถือมาเพิ่มเติมในวันที่ยื่นวีซ่า
 การขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) (ขอเป็นภาษาอังกฤษ) ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับ
จากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า พร้อมทั้งต้องระบุ จานวนเงินเป็นตัวเลขลงในหนังสือรับรองด้วย เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 18 กันยายน
2557 หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 4 กันยายน 2557 หรือ หลังจากนั้น
เท่านั้น จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) โดยไม่ต้องระบุวัน
และประเทศที่เดินทาง (ชื่อในหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) จะต้องถูกต้องและตรงตาม
หน้าพาสปอร์ต วันที่ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคารให้นาสาเนาหน้าพาสปอร์ตไปด้วย เพื่อไม่ให้ผิดพลาดในการ
ออกเอกสาร)

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ******
10. ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
10.1 จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น – หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรอง
ค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี
ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ / (ปู่, ย่า, ตา, ยาย, ลุง, ป้า, น้า, อา ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)
- กรณีเป็นสามีภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้
 เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาอังกฤษ มาว่าอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
 กรณีมีลูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกิดของลูก

10.2 กรุณาแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกาหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยื่นวีซ่า 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งใน หนังสือ
รับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองค่าใช้จ่ายด้วย
11. ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 70ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทย์ว่าสามารถเดินทางได้เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า
12. กรณีผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ต่างประเทศ จะต้องยื่นขอวีซ่าอิตาลี ณ ประเทศที่ท่านกาลังศึกษาอยู่
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทาขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้า

วันที่มายื่นวีซ่ากรุณาน้าสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาด้วย (กรณีมีเล่มต่อจากสมุดเดิมรบกวนน้าเล่มเก่ามาด้วย)
เอกสารทุกอย่างที่เป็นส้าเนา เช่น ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล , สูติบัตร , น้าตัวจริงมา
วันที่ยื่นวีซ่าด้วย

***** ส้าหรับคนที่จะใช้เล่มไปทีอ่ ื่นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ *****

