ITALY GRAND TOUR
มิลาน..โดดเด่นด้วยมหาวิหารดูโอโม
เวอโรน่า..ต้นกาเนิดนิยายรักอมตะ
เวนิส..ล่องเรือกอนโดล่า เป่ าแก้วมูลาโน่
ปิ ซ่า..หอเอนสิง่ มหัศจรรย์1ใน 7ของโลก
ฟลอเร้นซ์..ศูนย์กลางงานศิลปะ
นาโปลี..ท่าเทียบเรือสาคัญทางตอนใต้
คาปรี..ที่พกั ตากอากาศแสนโรแมนติก
ปอมเปอี..พิพธิ ภัณฑ์เมืองเก่า
โรม..พิพธิ ภัณฑ์วาติกนั โคลอสเซียม

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
กรุ งเทพฯ–เมืองมิลาน (อิตาลี)
21.00 น. พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
วันที่สอง
มิลาน–มหาวิหารดูโอโม–แกลลอเรียวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล–เวโรน่ า–เที่ยวชมเมือง–เวนิสเมสเตร้
01.10 น. สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 940 นําท่านเดินทางสูเ่ มืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดย
07.15น.
เดินทางถึงสนามบินมาเพลซ่า เมืองมิลาน ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองพร้ อมรับสัมภาระและด่านศุลกากร รถโค้ ชรอรับ
คณะ พร้ อมบริ การน้ าดื่มและอาหารเช้ าแบบกล่ องด้ วยเมนู “ข้ าวเหนียวหมูทอดมหัศจรรย์ ”นําท่านเดินทางสู่
มหาวิหารดูโอโม(Duomo di Milano)จุดศูนย์กลางอันศักดิส์ ทิ ธิ์ มหาวิหารแบบโกธิคที่ใหญ่เป็ นอันดับสามในยุโรป สร้ าง
ในปี ค.ศ.1386 มีหลังคายอดเรี ยวแหลม 135 ยอดและมีรูปปั น้ หินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ชิ ้น บนสุดมีรูปปั น้
ทองของพระแม่มาดอนน่า ขนาด 4 เมตรอยู่โดดเด่นเป็ นสง่า อิสระให้ ท่านได้ ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก ชมแกลลอเรี ยวิค
เตอร์ เอ็มมานูเอ็ล(Galleria Vittorio Emanuele II)อาคารกระจกที่เก่าแก่และมีความสวยงาม ชมโรงละครโอเปร่ าลา
สกาล่ า(TeatroallaScala),ชมรูปปั ้นของลีโอนาโดดาวินชี(Leonardo da Vinci)จิตรกรเอกที่โด่งดัง

เที่ยง
บ่ าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองเวโรน่ า(Verona) เมืองต้ นกําเนิดของนิยายรักอมตะ“โรมิโอและจูเลียต” ที่เล่าขานกันมากว่า 700
ปี โดยท่านเชคเปี ยร์ นําชมบ้ านเลขที่ 23 ของจูเลียต คาปูเลต์ กับภาพของระเบียงแห่งเรื่ องราวโรแมนติก ที่จูเลียตเฝ้ ารอ
คอยพบโรมิโอทุกคํ่าคืน ชม Arenaหรื อ Amphitheatreโรงละครกลางแจ้ งที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของโลก แล้ ว นําท่าน
เดินทางสู่เวนิสเมสเตร้ (Venice Mestre)ผ่าน เมืองเวเนเซีย(Venezia) เมืองหลวงของแคว้ นเวเนโต (Veneto) เป็ น
แคว้ นที่มีความมัง่ คัง่ และเป็ นแหล่งอุตสาหกรรมมากที่สดุ ในประเทศอิตาลี และยังเป็ นหนึ่งในแคว้ นที่มีนกั ท่องเที่ยวมา
เยือนมากที่สดุ แห่งหนึง่ อีกด้ วย ในทุกๆ ปี มีนกั ท่องเที่ยวมาเยือนไม่ตํ่ากว่า 60 ล้ านคน
ค่า
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ HOTEL CROWNE PLAZA VENICE EASTหรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สาม เกาะเวนิส–สะพานถอนหายใจ–จตุรัสซานมาร์ โค–การเป่ าแก้ วมูลาโน่ –ล่ องเรือกอนโดล่ า–ปิ ซ่ า
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านลงเรื อทัศนาจรข้ ามสูเ่ กาะเวนิส(Venice) เมืองที่ไม่มีรถยนต์วิ่งผ่านขึ ้นฝั่ งที่ซานมาร์ โค(San Marco) ศูนย์กลาง
ของเกาะเวนิสมีเกาะน้ อยใหญ่กว่า 118 เกาะและมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่งชม Doge Palaceอันเป็ นที่ประทับ
ของเจ้ าผู้ครองนครเวนิสในอดีตและมีความรุ่งเรื องเมื่อครัง้ ทําการค้ ากับตะวัน ออกไกล สะพานถอนหายใจที่มีเรื่ องราว
น่าสนใจในอดีต แล้ วไปชมความสวยงามของจตุรัสซานมาร์ โค(Basilica di San Marco) ที่กว้ างขวางรายล้ อมไปด้ วย
ศิลปะและสถาปั ตยกรรมแบบไบเซนไทน์ที่แม้ แต่นโปเลียนยังหลงใหล รายล้ อมไปด้ วยโบสถ์นกั บุญเซนต์มาร์ ค , หอระฆัง,
เสาแห่งนักบุญ ทําให้ เกาะเวนิสดูงามสง่ายิ่งนัก ชม การเป่ าแก้ วมูราโน่ งานฝี มือตังแต่
้ ครัง้ บรรพบุรุษที่มีชื่อเสียง นําท่าน
เที่ยวชมลําคลองน้ อยใหญ่สลับด้ วยบ้ านเรื อนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้ วยการล่ องเรื อกอนโดล่ า(Gondola) เพื่อสัมผัส
มนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิสสู่แกรนด์ คาแนล(Grand Canal) คลองที่กว้ างที่สดุ ของเกาะ สะพานเรี ยลอัลโต้ (Rialto)งาน
ก่อสร้ างที่แสดงถึงความเป็ นอัจฉริ ย ภาพด้ านสถาปั ตยกรรมอิสระให้ ท่านได้ เดินเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติกหรื อช้ อ
ปปิ ง้ สินค้ าของเมืองอาทิ ผ้ าลูกไม้ หรื อจิบกาแฟในร้ าน Café Florian ที่เปิ ดให้ บริ การมาตังแต่
้ ปีค.ศ.1720

เที่ยง
บ่ าย
ค่า
วันที่ส่ ี
เช้ า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางกลับสูฝ่ ั่ งแผ่นดินใหญ่ เวนิสเมสเตร้ จากนันเดิ
้ นทางสูเ่ มืองฟลอเร้ นซ์
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ HILTON FLORECE METROPOLE HOTELหรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ปิ ซ่ า–จัตุรัสกัมโปเดย์ มีราโกลี–หอเอนปิ ซ่ า–เมืองเก่ าฟลอเร้ นซ์ –จัตุรัสซินญอเรีย–สะพานเวคคิโอ–โรม
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเที่ยวชม จตุรัสกัมโปเดย์ มีราโกลี (Campo deiMiracoli) ซึง่ แปลว่า "จตุรัสอัศจรรย์"ได้ รับลงทะเบียนเป็ นมรดก
โลกจากองค์การยูเนสโก้ ในชื่อ “จตุรัสดูโอโมแห่งปิ ซ่า” คือบริ เวณที่ล้อมรอบด้ วยกําแพงใจกลางเมืองปิ ซ่า ประกอบไป
ด้ วยสิง่ ก่อสร้ างได้ แก่ มหาวิหารปิ ซ่ า (Duomo di Pisa),หอเอน (Torre),หอศีลจุ่ม (Baptistery) เริ่ มสร้ างปี ค.ศ.1173
แล้ วเสร็ จในปี ค.ศ.1372องค์การยูเนสโก้ ประกาศให้ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ.1987 อิสระให้ ท่านถ่ายภาพเป็ นที่
ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยง
บ่ าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่เมืองฟลอเร้ นซ์ (Florence) เมืองนี ้เป็ นศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ และเป็ นเมืองที่ไม่
อนุญาตให้ รถโค้ ชเข้ าไปในเขตเมือง เที่ยวชม เมืองเก่ าของนครฟลอเร้ นซ์ (Old Town)ชม มหาวิหารซานตามาเรี ย
เดลฟิ โอเร(Santa Maria del Fiore) หรื อ Duomoแห่งฟลอเร้ นซ์ ทีเ่ ป็ นศูนย์กลางของเมือง ใกล้ กนั เป็ นจตุรัสซินญอเรีย
(Piazza dellaSignoria) เดิมเป็ นที่ตงรู
ั ้ ปปั น้ เดวิดของแท้ มานานกว่า 3 ศตวรรษ ในปั จจุบนั รู ปปั น้ ถูกเก็บรักษาไว้ ในแกล
ลอเรี ยอคาเดมี (GalleriaAcademy) บันทึกภาพพิพิธภัณฑ์ อุฟฟิ ซี(Galleria degli Uffizi) จากภายนอก ที่เก็บงาน
ศิลปะลํ ้าค่าในยุคกลางชมสะพานอันเก่าแก่ สะพานเวคคิโอ(Ponte Vecchio) สะพานแห่งแรกที่ใช้ ข้ามแม่นํ ้าอาร์ โน ชม
วิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา ณ จตุรัสไมเคิลแองเจโล(Piazza Della Michelangelo)จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่
กรุ งโรม(Rome)เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันมีอายุกว่า 2,000 ปี ระหว่างเส้ นทางผ่านเมืองที่ตงอยู
ั ้ ่บนเนินเขา
ซึง่ ในอดีตเป็ นถิ่นที่อยูข่ องชาวอีทรัสกัน ก่อนที่ชาวโรมันจะเข้ าปกครองดินแดนแห่งนี ้
ค่า
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณSHERATON ROMA HOTEL & CONFERENCE CENTER หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ห้า
โรม–ปอมเปอี–พิพิธภัณฑ์ ปอมเปอี–นั่งเรือสู่เกาะคาปรี–ชุมชนคาปรี–พักบนเกาะคาปรี
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดิน ทางสู่ เมือ งปอมเปอี (Pompei)เข้ า ชมเขตเมือ งเก่ าที่ ได้ รั บการจัดตัง้ เป็ น พิพิธ ภัณ ฑ์ เมื องปอมเปอี
(Pompei Museum)เมืองที่ถกู ทับถมจมอยู่ใต้ ดินกว่า 1,500 ปี เนื่องจากการระเบิดของภูเขาไฟวิชูเวียส ชมสภาพของ
เมืองที่ถกู ขุดค้ นขึ ้นมา
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
นําท่านเดินทางสูท่ ่าเรื อเมืองนาโปลีเพื่อลงเรื อสู่เกาะคาปรี (Capri)เกาะเล็กๆที่มีธรรมชาติที่สวยงามเป็ นสถานที่ตาก
อากาศของบุคคลสําคัญๆมาช้ านานรายได้ หลักของเกาะนี ้มาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนําท่านเที่ยวชม ชุมชน
คาปรี(Capri)อันเก่าแก่ตงรกรากมาแต่
ั้
บรรพบุรุษจนกลายเป็ นศูนย์กลางของเกาะ ที่มีชื่อเสียงในเรื่ องการท่องเที่ยวและ
เมืองตากอากาศ ร้ านรวงเปิ ดให้ บริ การนักช้ อปปิ ง้ ได้ เลือกสรรมากมาย

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั ณHOTEL LA FLORIDIANA CAPRIหรื อเทียบเท่าระดับ4 ดาว
วันที่หก คาปรี–ถา้ บลูกร๊ อตโต้ –ซอเรนโต้ –โรม
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

นําท่านลงเรื อเล็กเข้ าชมภายใน ถา้ บลูกร๊ อตโต้ (Blue Grotto) ที่มีความงดงามอย่างมากและมี อยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก
ถํ ้านํ ้าลอดที่มีการกระทบของแสงกับนํ ้าทะเลสีคราม ทําให้ ภายในบริ เวณถํ ้าประกายไปด้ วยแสงสีนํ ้าเงินจึงเป็ นที่มาของ
ชื่อดังกล่าว (**การเข้าชมภายในถ้าบลูกร๊ อตโต้ ขึ้นอยู่กบั สภาพภูมิอากาศในแต่ละวัน**)

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
วันที่เจ็ด
เช้ า

นําท่านลงเรื อเพื่อกลับสูฝ่ ั่ งแผ่นดินใหญ่ทเี่ มืองซอเรนโต้ (Sorrento) เมืองชายทะเลที่มีตวั เมืองเรี ยงรายตามแนวของผา
หินสูง ทิวทัศน์สวยงามเหล่านี ้ได้ สร้ างความประทับใจให้ กบั นักท่องเที่ยวจนเป็ นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสูก่ รุงโรมซึง่ เป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ของแคว้ นลาซิโอและประเทศอิตาลี ตังอยู
้ ่ทางตอนกลาง
ของประเทศ ในเขตตัวเมืองมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 2.5ล้ านคน ถ้ ารวมเมืองโดยรอบจะมีประมาณ 4.3 ล้ านคน
โดยมีจํานวนประชากรใกล้ เคียงกับมิลานและเนเปิ ลส์ โรมมีประวัติศาสตร์ ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี ตังอยู
้ บ่ นเนินเขาทัง้
เจ็ดริ มฝั่ งแม่นํ ้าไทเบอร์ ตอนกลางของประเทศ โดยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรในอดีตมากมาย เช่น ราชอาณาจักร
โรมันสาธารณรัฐโรมัน และจักรวรรดิโรมัน โรมเคยเป็ นเมืองที่มีบทบาทมากที่สดุ ของอารยธรรมตะวันตกและในอดีตได้
เป็ นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก ปั จจุบนั ได้ เป็ นเมืองหลวงของประเทศอิตาลีตงแต่
ั ้ ค.ศ. 1870 นอกจากนี ้ โรมยังเป็ น
ที่ตงของนครรั
ั้
ฐวาติกนั ซึง่ เป็ นดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาธอลิกอีกด้ วย
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ SHERATON ROMA HOTEL & CONFERENCE CENTERหรื อเทียบเท่าระดับ4 ดาว
พิพิธภัณฑ์ วาติกนั –โบสถ์ ซิสทีน–มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ –โคลอสเซียม–นา้ พุเทรวี่–บันไดสเปน
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเที่ยวชม นครวาติกัน(State of the Vatican City) ซึง่ เป็ นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคา
ทอลิค เข้ าชมพิพิธภัณฑ์ วาติกัน(Vatican Museums)ซึ่งเป็ นที่รวบรวมผลงานทางศิลปะที่หาชมได้ ยาก ชมห้ องแสดง
ศิลปะการตกแต่งฝาผนังรู ปสลักแบบคลาสสิค และงานของนักวาดภาพคนสําคัญๆ ของอิตาลีในสมัยกลางและสมัยเรอ
เนสซองส์ อาทิจ็อตโต (Giotto), ฟราแองเจลิโก (Fra Angelico), ฟิ ลิปโป ลิปปี (Filippo Lippi) และโบสถ์ ซิสทีน
(Sistine Chapel) ซึ่งเป็ นผลงานของไมเคิลแองเจโลที่ มีวาดภาพเขียนสีเ ฟรสโก้ ที่โด่งดังที่สดุ ของโลกคือ The Last
Judgementชมความอลังการของ มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ (Basilica of Saint Peter)ได้ รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรู หรา
ชมรูปปั ้นแกะสลักเฟี ยต้ า(Pieta)ผลงานชิ ้นเอกของไมเคิลแองเจโลเสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบร์ นินี และยอดโดม
ขนาดใหญ่ที่หาชมได้ ยาก ซึง่ ปั จจุบนั ล้ วนแต่เป็ นสิง่ ที่สาํ คัญลํ ้าค่าคูบ่ ้ านคูเ่ มืองของอิตาลี

เที่ยง
บ่ าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าชมภายใน สนามกีฬาโคลอสเซียม(Colosseum) สิง่ ก่อสร้ างที่ได้ รับการยกย่องให้ เป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ของโลก สนามกี ฬายักษ์ ที่ จุคนได้ กว่า 50,000 คน นํ าท่า นไปบันทึกภาพกับ ประตูชั ยคอนสแตนติ น (Arch of
Constantine)สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ชมอนุสาวรีย์พระเจ้ าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล(Victor Emmanuel Monument)หรื อ
พระบิดาของชาวอิตาเลียน ชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิ์โรมันที่โรมันฟอรั่ ม(Roman Forum)จากนันนํ
้ าท่าน
ชมนา้ พุเทรวี่(Trevi Fountain)ผลงานมาสเตอร์ พีซของืนิโคลาสซัลวี ที่มาของเพลง “ทรี คอยน์ออฟเดอะฟาวด์เท่น” ที่โด่ง
ดังในอดีต ซึง่ นักท่องเที่ยวมีความเชื่อว่าหากโยนเหรี ยญอธิฐานไว้ จะได้ กลับมากรุ งโรมอีกครัง้ หนึ่ง และเที่ยวชม จตุรัส
บันไดสเปน(Spanish Steps) แหล่งพบปะของหนุม่ สาวชาวอิตาเลียน

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ SHERATON ROMA HOTEL & CONFERENCE CENTERหรื อเทียบเท่าระดับ4 ดาว
โรม–เดินทางกลับกรุ งเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสูส่ นามบินลีโอนาร์ โด ดาวินชี กรุงโรม เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับมีเวลาให้ ทา่ นได้ ทํา Tax Refund
สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 945 นําท่านเดินทางสูก่ รุงเทพฯ ประเทศไทย
กรุ งเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
..................................................................................

วันที่แปด
เช้ า
13.55 น.
วันที่เก้ า
05.35 น.
(หมายเหตุ

ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการปรั บ เปลี่ย นโปรแกรมเพื่ อความเหมาะสมโดยมิไ ด้ แ จ้ งล่วงหน้ า โดยจะคํ านึงถึ ง
ผลประโยชน์ที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับเป็ นหลักฯ)

กาหนดวันเดินทาง
02 – 10 ก.ย. 60
09 – 17 ก.ย. 60
16 – 24 ก.ย. 60
30 ก.ย. – 08 ต.ค. 60
07 – 15 ต.ค. 60
14 – 22 ต.ค. 60
28 ต.ค. – 05 พ.ย. 60
04 – 12 พ.ย. 60
11 - 19 พ.ย. 60
25 พ.ย. – 03 ธ.ค. 60
01 – 09 ธ.ค. 60
09 – 17 ธ.ค. 60
26 ธ.ค. – 03 ม.ค. 60
06 – 14 ม.ค. 61
13 – 21 ม.ค. 61
27 ม.ค. – 04 ม.ค. 61
03 – 11 ก.พ. 61
10 – 18 ก.พ. 61
24 ก.พ. – 04 มี.ค. 61
02-10 มี.ค. 61
09-17 มี.ค. 60
12 – 20 เม.ย. 61
23 มี.ค. - 03 เ.ม.ย.
30 มี.ค. – 07 เม.ย. 61
(สงกรานต์)
ค่ าทัวร์ ต่อท่ าน :เดินทางเดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561
 ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน)

23 ก.ย. – 01 ต.ค. 60
21 – 29 ต.ค. 60
18 – 26 พ.ย. 60
13 – 21 ธ.ค.
20 – 28 ม.ค. 61
17 – 25 ก.พ. 61
16 – 24 มี.ค. 61

ท่ านละ 89,900 บาท

 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง

ท่ านละ 80,900 บาท

 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง

ท่ านละ 76,900 บาท

 เด็กอายุ 5-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ 67,900 บาท

 เด็กอายุ 2-4 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ 44,900 บาท

 ในกรณีทา่ นเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่ม

ท่ านละ 15,000บาท

**ในกรณีท่านไม่ ใช้ ต๋ วั เครื่องบิน คืนค่ าตั๋วเครื่องบิน/ ผู้ใหญ่ ท่านละ 30,000 บาท**
ค่ าทัวร์ ต่อท่ าน :เดินทางเดือน 26 ธ.ค. – 03 ม.ค. 60
 ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน)

ท่ านละ 94,900 บาท

 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง

ท่ านละ 85,900 บาท

 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง

ท่ านละ 80,900 บาท

 เด็กอายุ 5-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ 71,900 บาท

 เด็กอายุ 2-4 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ 47,900 บาท

 ในกรณีทา่ นเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่ม

ท่ านละ 15,000บาท

**ในกรณีท่านไม่ ใช้ ต๋ วั เครื่องบิน คืนค่ าตั๋วเครื่องบิน/ ผู้ใหญ่ ท่านละ 35,000 บาท**
ค่ าทัวร์ ต่อท่ าน :เดินทางเทศกาลสงกรานต์ 12 – 20 เม.ย. 61
 ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน)

ท่ านละ 97,900 บาท

 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง

ท่ านละ 88,900 บาท

 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง

ท่ านละ 83,900 บาท

 เด็กอายุ 5-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ 73,900 บาท

 เด็กอายุ 2-4 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ 48,900 บาท

 ในกรณีทา่ นเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่ม

ท่ านละ 15,000บาท

**ในกรณีท่านไม่ ใช้ ต๋ วั เครื่องบิน คืนค่ าตั๋วเครื่องบิน/ ผู้ใหญ่ ท่านละ 38,000 บาท**
ค่ าทัวร์ รวม:
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิงแล้ ว
 ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามที่ระบุในรายการ
 โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนู ให้ ทา่ นได้ เลิศรสในแต่ละประเทศ
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ เชงเก้ น
 ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นําเที่ยว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 ค่าประกันการเดินทางท่องเที่ยว
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

 ค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง
 บริ การนํ ้าดื่มท่านละ 1 ขวดและอาหารเช้ าแบบกล่อง “เมนูหมูทอดมหัศจรรย์”ในวันที่สองของโปรแกรมการเดินทาง

ค่ าทัวร์ ไม่ รวม:
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3 %
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดืม่ ในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก ค่าอาหารและเครื่ องดืม่ ที่สงั่
พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ค่าใช้ จ่ายอืน่ ๆ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพเิ ศษ
เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียวท่านต้ องมีคา่ ใช้ จา่ ยเพิ่ม

 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ (Tour Leader) :ผู้คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ความจําเป็ นในเรื่ องทิป
สําหรับหัวหน้ าทัวร์ เป็ นเรื่ องที่คาดหวัง หากการบริ การนันเป็
้ นที่ประทับใจของท่าน
วิธีการจอง :
 กรุณาชําระมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง และชําระส่วนที่เหลืออย่างน้ อย20 วันก่อนเดินทาง
หรื อในกรณีสายการบินให้ ออกตัว๋ ก่อนกําหนดปกติ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ าก่อนจะมีการเรี ยกเก็บเงิน
กรุ ณาโอนเงินสดเข้ าบัญชี
ธนาคาร
ชื่อบัญชี
ประเภทบัญชี
สาขา
เลขที่บัญชี
613-2-19848-7
นางสาว ทยากร ชลคีรีพิทกั ษ์
ออมทรัพย์
ประดิษฐ์ มนูธรรม
**กรุณาส่งเอกสารการโอน และ สําเนาหนังสือเดินทาง มาที่แฟกซ์ 02-190-9072**
เงื่อนไขการยกเลิก:
 ยกเลิกหลังการจอง หักค่ามัดจํา 1,000 บาท (ค่าบริ การของพนักงาน)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจํา 20,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน หักค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 ในกรณีออกตัว๋ เครื่ องบินหรื อจองโรงแรมไปแล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าบริ การตามจริ ง
โปรดทราบ:
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ เู ดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบอย่างน้ อย 15
วัน ก่อนเดินทาง
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้ วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบตั ิเหตุ, ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทังนี
้ ้จะคํานึงถึงและจะรักษาผลประโยชน์
ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ
 บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระมาแล้ ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรื อการเข้ าออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชําระมัดจําแล้ ว หมายถึงท่านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ แจ้ งแล้ วข้ างต้ น
เอกสารในการยื่นวีซ่า ใช้ เวลาประมาณ 15 วันทาการ
 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซ่าในกลุม่ ประเทศ
เชงเก้ นหรื อประเทศอื่นหรื อไม่ ควรนําไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่
 รู ปถ่ายสีขนาด 45มม.x35มม. จํานวน 2 ใบ พื ้นหลังต้ องเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดํา)และเหมือนกันทัง้ 2 รู ป ควรมีอายุไม่เกิน 6
เดือนและไม่เคยใช้ ขอวีซา่ ประเทศอื่นๆ มาก่อน

 สําเนาทะเบียนบ้ าน/สําเนาบัตรประชาชนหรื อสําเนาบัตรข้ าราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล /สําเนาทะเบียนสมรสหรื อหย่า/
สําเนาสูติบตั ร (ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บรู ณ์)
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริ ษัทหรื อสังกัดที่ท่านทํางานอยู่ ต้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทํางานกับบริ ษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสําเนาใบจดทะเบียนการค้ า, สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสําเนาหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน
6 เดือน พร้ อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสียภาษี และสําเนาหลักฐานการเงินของบริ ษัทย้ อนหลัง 6 เดือน
 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฉบับจริ ง (กรุณานํามาด้ วยในวันที่มาขอวีซา่ )
 หนังสือรับรองจากธนาคารบัญชีออมทรัพย์ เป็ นภาษาอังกฤษ (BANK CERTIFICATE)***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บญ
ั ชีสว่ นตัว ย้ อนหลัง 6 เดือนอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงิน
สมํ่าเสมอและมีจํานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อ
กลับสู่ภมู ิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่าย เป็ น
ภาษาอังกฤษในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริ ษัทของท่านเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กับผู้เดินทางทังหมด
้
นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1-6 แล้ ว ทาง
บริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายและการกลับมาทํางานของท่าน
โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองเป็ นภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาฉบับจริ ง
 กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี บริ บรู ณ์ เดินทางกับบิดาหรื อมารดา “ท่านใดท่านหนึง่ ” จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากที่วา่ การอําเภอหรื อ
เขต โดยที่บิดาหรื อมารดา ต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอําเภอ
หรื อเขต โดยมีนายอําเภอหรื อผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และกรุ ณาแต่งกาย
ชุดสุภาพ ทังนี
้ ้จะมีเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่
ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวเช่นกัน
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ต้ องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 สถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน
ไม่สามารถเรี ยกร้ องขอคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ได้
 กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ รับพิจารณาวีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต เพื่อทําการยกเลิก
วีซา่ ของท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ

