แกรนดอิตาลี 9 วัน

เที่ยวอิตาลีโดยสายการบินไทย บินตรงสูกรุงมิลานกับความสะดวกสบายอยางไรขีดจํากัด ประทับใจกับดินแดนอันยิ่งใหญ
แหงจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์บนคาบสมุทรอิตาลี เพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรม, ศิลปะ, ดนตรี และสถาปตยกรรม
รวมทั้งอาหารอันเปนเอกลั กษณถิ่น มนตเสนหศิ ลปะแหงกรุงโรม พักที่กรุงโรม 2 คืน เพื่อให การทองเที่ยวอมตะนคร
สมบูรณแบบ รวมทั้ง การเขาชมดานในสนามกีฬาโคลอสเซียม มรดกตกทอดจากบรรพบุรุษทิ้งไวใหเปนสมบัติของชาติ
ตลอดจนการเขาชมพิพิธภัณฑวาติกัน Vatican Museum แหงนครรัฐวาติกัน ศูนยกลางแหงศาสนาคริสต หนึ่งในสุดยอด
พิพิธภัณฑ ที่ดีที่สุดของโลก เพราะเก็บผลงานสุดยอดศิลปนมากมาย สํารองการเขาชมลวงหนา นอยโปรแกรมที่จะมีโอกาส
เขาชม ชวนใหมีนักทองเที่ยวมาเยือนไมต่ํากวา 40 ลานคนตอป เดินเที่ยวเมืองในฝน ตนกําเนิดแหงศิลปะเรอเนสซองสที่
ฟลอเรนซ และเมืองปซาเจาของหอเอนที่โดงดังไมเคยทําใหผิดหวัง เกาะเวนิสอันแสนโรแมนติกและยังคงแสดงถึงความมั่ง
คั่งในอดีตแหงความรุงเรือง ลองเรือกอนโดลาที่ใครๆลวนแตหลงใหล เพลิดเพลินใจไปกับการชอปปง เมืองแหงแฟชั่นชั้น
นํา จากเหนือจรดใต แหลงพักผ อนตากอากาศริมทะเลเมดิเตอรเรเนียนที่ไมแพใครในโลก ดื่มด่ํากับบรรยากาศอันแสน
คลาสสิคที่ซอเรนโตและเกาะคาปรี พิสูจนถ้ํา บลูกร็อตโตที่แสนสวย อัญมณีเม็ดงามแหงทะเลเมดิเตอรเรเนียนรอคุณมา
สัมผัส ราคารวมทุกอยางแลว ไมตองจายเพิ่มใหจุกจิก ไมอัดรายการทัวรจนเกินไป ไมเรงรีบ มีเวลา เที่ยวไดจริง

วันที่ 1

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-มิลาน (อิตาลี)

22.30 น.

พรอมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร
D16-19 สายการบินไทย เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระ
และการเช็คอิน

วันที่ 2

มิลาน-ดูโอโม-เวอโรนา-เวนิสเมสเตร

00.35 น.
07.10 น.

ออกเดินทางสู มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ TG 940
ถึงสนามบินมาเพลซา นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผานการตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากรแลว รถโคชปรับอากาศ พาคณะออกเดินทางเขาสูจุดศูนยกลางอั น
ศักดิ์สิทธิ์คือ ดูโอโม (Duomo) มหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญเปนอันดับสามใน
ยุโรป สรางในป 1386 ดานนอก มีหลังคายอดเรียวแหลมจํานวน 135 ยอด และ
มีรูปปนหินออนจากทุกยุคทุกสมัยกวา 2,245 ชิ้น บนสุดมีรูปปนทองขนาด 4
เมตรของพระแมมาดอนนาเปนสงาอยู อิสระใหทานไดถายภาพเปนที่ระลึก
แลวผานชมแกลลอเรีย วิคเตอร เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกที่เกาแกและมีความ
สวยงาม หลังจากนั้นนําทานชมโรงละครโอเปรา ลาสกาลา ชมรูปปนของ ลีโอ
นาโด ดาวินชี จิตรกรเอกที่โดงดัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูเมืองเวอโรนา เมืองตนกําเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจูเลียต ที่
เลาขานกันมากวา 700 ปโดยทานเชคเปยร นําชมบานเลขที่ 23 ของจูเลียต คา
ปูเลต กับภาพของระเบียงแหงเรื่องราวโรแมนติก ที่จูเลียตเฝารอคอยพบโรมิโอ

12.00 น.
13.00 น.
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ศุกร

เสาร
(31 ก.ม.)

Local
(165 ก.ม.)

1

ทุกค่ําคืน ผานชม Arena หรือ Amphitheatre โรงละครกลางแจงที่ใหญเปน
อันดับสามของโลก
17.00 น.

18.30 น.

เดินทางสูจังหวัดเวเนเซีย เมืองหลวงของแควนเวเนโต เปนแควนที่มีความมั่ง
คั่ง และเปนแหลงอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศอิตาลี และยังเปนแควน
หนึ่งที่มีนักทองเที่ยวมามากที่สุดแหงหนึ่ งอีกดวย มีนักทองเที่ยวมาเยือนไมต่ํา
กวา 60 ลานคนในทุกๆ ป
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก NH LAGUNA PALACE HOTEL 4* หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกัน

(115 ก.ม.)

Chinese
www.nh-hotels.com

วันที่ 3

เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก-ลองเรือกอนโดลา-เดินทางสูเมืองปซา

อาทิตย

07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทานลงเรือทัศนาจรขามสูเกาะเวนิส (เมืองที่ไมมีรถยนตวิ่งผาน) เกาะเวนิส
มีเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่ อมถึงกันกวา 400 แหง ขึ้นฝงที่
ซานมารโค ศูนยกลางของเกาะเวนิส ผานชม Doge Palace อันเปนที่ประทับ
ของเจาผูครองนครเวนิสในอดีตและมีความรุงเรือง เมื่อครั้งทําการคากับตะวัน
ออกไกล สะพานถอนหายใจที่มีเรื่องราวนาสนใจในอดีต การเปาแกวมูราโน
งานฝมือตั้งแต ครั้งบรรพบุรุษที่มีชื่อเสียง แลวไปชมความสวยงามของจตุรัส
ซานมารโค ที่กวางขวางรายลอมไปดวยศิลปะและสถาปตยกรรมแบบไบเซน
ไทนที่แมแตนโปเลียนยังหลงใหล รายลอมไปดวยโบสถนักบุญเซนตมารค ,
หอระฆัง, เสาแหงนักบุญ ทําใหดูงามสงายิ่งนัก อิสระใหทานไดเดินเที่ยวชม
เกาะอันแสนโรแมนติ ก หรื อช อปป งสิ นค าของเมืองอาทิ ผ า ลูกไม หรือจิ บ
กาแฟในราน Café Florian ที่เปดใหบริการมาตั้งแตป 1720 นําทานเที่ยวชมลํา
คลองนอยใหญ สลับดวยบานเรือนที่มีเอกลักษณเฉพาะตั ว ดวยการลองเรือ
กอนโดลา เพื่อชมมนตเสนหแหงนครเวนิสสูแกรนด คาแนล คลองที่กวางที่สุด
ของเกาะ และงานกอสรางที่แสดงใหเห็นถึงความเปนอัจฉริยะดานสถาปตยกรรมที่สะพานเรียลอัลโต
รับประทานอาหารกลางวันแบบเวเนเชี่ยน ตนตําหรับสปาเก็ตตี้หมึกดํา – ที่
ใสอิ๊ง ไมใชเสนดํา เสิรฟพรอมจานหลักซีฟูด สลัดและของหวาน
ออกเดินทางสูเมืองปซา อันเปน ที่ตั้งของหอเอนปซา เปนสิ่งมหัศจรรย 1 ใน 7
ของโลก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เพิ่มเมนูล็อบสเตอร
นําทานเขาสูที่พัก AC PISA HOTEL 4* หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

Buffet
(10 ก.ม.)

12.00 น.
15.00 น.
19.00 น.

วันที่ 4

เที่ยวหอเอนปซา-นครฟลอเรนซ-จตุรัสซินญอเรีย-กรุงโรม
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Local
(333 ก.ม.)
Chinese
www.ac-hotels.com

จันทร
2

07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

15.00 น.
20.00 น.

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
Buffet
นําทานเขาสูจตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลวา "จตุรัส
(4 ก.ม.)
อัศจรรย" หรือที่ไดรับลงทะเบียนเปนมรดกโลกในชื่อ จตุรัสดูโอโมแหงปซา
คือบริเวณที่ลอมรอบดวยกําแพงใจกลางเมืองปซ า ประกอบไปดวยสิ่งกอสราง
ไดแก มหาวิหารปซ า (Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุม (Baptistery) เริ่ม
สรางปค.ศ.1173 ค.ศ. แลวเสร็จในป 1372 ปจจุบันยูเนสโกประกาศใหเปน
มรดกทางวั ฒนธรรมในปค .ศ. 1987 อิ สระใหทานถายภาพเป นที่ระลึกตาม
อัธยาศัย จากนั้นเดินทางสูนครฟลอเรนซ
รับประทานอาหารกลางวันอิตาเลียนสไตล บรรยากาศโรแมนติก
Local
นําคณะเขาสูเมืองเกาของนครฟลอเร นซ เมืองนี้เปนศูนยกลางแหงศิลปะในยุค
(104 ก.ม.)
เรอเนสซองส และเปนเมืองที่ไมอนุญาตใหรถโคชเขาไปในเขตเมือง มีมหา
วิหารซานตามาเรียเดลฟโอเร หรือ Duomo แหงนครฟลอเร นซเปนศูนยกลาง
ใกล กันเป นจตุ รั ส ซิ นญอเรี ย เดิมเป นที่ ตั้ งรูปป นเดวิ ดของแท มานานกว า 3
ศตวรรษ ในปจจุบันถูกเก็บรักษาไวในแกลลอเรีย อะเคเดมี ผานชมพิพิธภัณฑ
อุ ฟ ฟ ซี ที่ เ ก็ บงานศิ ลปะล้ํ า ค า ในยุ ค กลางใกล ชมสะพานอั นเก า แก เ วคคิ โ อ
สะพานแหงแรกที่ขามแมน้ําอารโน จากนั้นรถโคชนําทานชมวิว ทิวทัศนของ
เมืองแบบพาโนรามา ณ จตุรัสไมเคิลแองเจโล
เดินทางสูกรุงโรม ระหวางเสนทางผานเมืองที่ตั้งอยูบนเนินเขา ซึ่งในอดีตเปน
(275 ก.ม.)
ถิ่นที่อยูของชาวอีทรัสกัน กอนที่ชาวโรมันจะเขาปกครองดินแดนแหงนี้
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําทานเขาสูที่พัก SHERATON GOLF PARCO DE’MEDICI HOTEL & www.starwoodhotels.com
RESORT 4* หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

วันที่ 5

กรุงโรม-พิพิธภัณฑปอมเปอี-นาโปลี-นั่งเรือสูเกาะคาปรี (พักบนเกาะ)

07.30 น.
08.30 น.

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
ออกเดิ นทางสูตอนใตของประเทศในเขตคาบสมุทรอิตาลี ซึ่งมีเมืองนาโปลี
หรือ เมืองเนเปล เมืองใหญและเมืองทาเรือที่สําคัญทางตอนใต อีกทั้งยังเปน
เมืองทาของเรือสําราญทองเที่ยวในเขตเมดิเตอรเรเนียนที่สําคัญอีกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานสูเมืองปอมเปอี เขาชมเขตเมืองเกาที่ไดรับการจัดตั้งเปน พิพิธภัณฑ
เมืองปอมเปอี (Pompei) เมืองที่ถูกทับถมจมอยูใตดินกวา 1,500 ป เนื่องจาก
การระเบิดของภูเขาไฟวิชูเวียส ชมสภาพของเมืองที่ขุดคนขึ้นมา แลวนําคณะ
เดินทางสูทาเรือ เมืองนาโปลี เพื่อลงเรือสูเกาะคาปรี เกาะเล็กๆที่มีธรรมชาติที่
สวยงาม เปนสถานที่ตากอากาศของบุคคลสําคัญๆมาชานานซึ่งรายไดหลักของ
เกาะนี้มาจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยว สูชุมชนคาปรีอันเกาแกตั้งรกรากมา
แต บ รรพบุ รุ ษ จนกลายเป น ศู น ย ก ลางของเกาะ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในเรื่ อ งการ

12.00 น.
13.00 น.
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อังคาร
Buffet
(228 ก.ม.)

Local

3

19.00 น.

ทองเที่ยวและตากอากาศ รานรวงเปดใหบริการนักชอปปงไดเลือกสรร
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก LA FLORIDIANA HOTEL 4* หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกัน

วันที่ 6

เกาะคาปรี-ถ้ําบลูกร็อตโต-ซอเรนโต-กรุงโรม

07.00 น.
08.30 น.

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําคณะเปลี่ยนลงเรือเล็กไปชมถ้ําบลูกร็อตโต ที่มีความงดงามอยางมากและมี
อยูเพียงไมกี่แหงในโลก ถ้ําน้ําลอดที่มีการกระทบของแสงกับน้ําทะเลสีคราม
ทําใหภายในบริเวณถ้ําประกายไปดวยแสงสีน้ําเงินจึงเปนที่มาของชื่อดังกลาว
(ทั้งนี้การเขาชมภายในถ้ําขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศในแตละวัน)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ไดเวลานําคณะลงเรือ Jet นําทานกลับสูฝงที่เมืองซอเรนโต (Sorrento) เมือง
ชายทะเลที่มีตัวเมืองเรียงรายตามแนวของผาหินสูง ทิวทัศนสวยงามเหลานี้ได
สรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยว จนเปนเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง
แลวเดินทางตอสูกรุงโรม เมืองหลวงที่ยิ่งใหญของจักรวรรดิ์โรมันมีอายุเกาแก
กวา 2,000 ป
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารเมนูดีลักซ
นําทานเขาสูที่พัก H10 ROMA CITTA HOTEL 4* หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกัน

12.00 น.
13.30 น.

19.00 น.

Local
www.lafloridianacapri.com

พุธ
Buffet

Local
(266 ก.ม.)

Chinese
www.h10hotels.com

วันที่ 7

พิพิธภัณฑวาติกัน - โคลอสเซียม-น้ําพุเทรวี่ - บันไดสเปน

พฤหัส

08.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทานสูนครวาติกัน ซึ่งเปนรัฐอิสระ และศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกาย
โรมันคาทอลิก เขาชมพิพิธภัณฑวาติกัน ซึ่งเปนที่รวบรวมผลงานทางศิลปะที่
หาชมไดยาก นอกจากนี้ยังมีหองแสดงศิลปะการตกแตงฝาผนังรู ปสลักแบบ
คลาสสิค และงานของนักวาดภาพคนสําคัญๆ ของอิตาลีในสมัยกลางและสมัย
เรอเนสซองส อาทิจ็อตโต (Giotto), ฟรา แองเจลิโก (Fra Angelico), ฟลิปโป
ลิปป (Filippo Lippi) และโบสถซิสทีน (Sistine Chapel) ซึ่งเปนผลงานของไม
เคิลแองเจโลที่วาดภาพเขียนสีเฟรสโกที่โดงดัง ที่สุดของโลกคือ The Last
Judgement แลวไปชมความอลังการของ มหาวิหารเซนตปเตอร ไดรับการ
ตกแตงอยางโออาหรูหรา ชมรูปปนแกะสลักเฟยตา ผลงานชิ้นเอกของไมเคิล
แองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบรนินี และยอดโดมขนาดใหญที่หาชม
ไดยาก ซึ่งปจจุบันลวนแตเปนสิ่งที่สําคัญล้ําคาคูบานคูเมืองของอิตาลี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาชมสนามกีฬาโคลอสเซียม สิ่งกอสรางที่ไดรับการยกยองใหเปน 1
ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก ซึ่งเปนสนามกีฬายักษที่จุคนไดกวา 50,000 คน

Buffet

12.00 น.
14.00 น.
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19.00 น.

วันที่ 8
08.00 น.
10.00 น.
13.50 น.
วันที่ 9
06.05 น.
(หมายเหตุ

แลวพาทานไปบัน ทึกภาพกับประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณแหงชัยชนะ
ผานชมอนุสาวรียพระเจาวิคเตอร เอ็มมานูเอ็ล หรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน
ชมรองรอยของศูนยกลางแหงจักรวรรดิ์โรมันที่โรมันฟอรั่ม หลังจากนั้นนํา
คณะไปชมน้ํา พุเทรวี่ ผลงานมาสเตอรพีซของนิโคลาส ซัลวี ที่มาของเพลง
“ทรีคอยนออฟเดอะฟาวดเทน” ที่โดงดังในอดีต ซึ่งนักทองเที่ยวมีความเชื่อวา
หากโยนเหรียญอธิฐานไวจะไดกลับ มากรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง เขาสูจ ตุรัสบันได
สเปน แหลงพบปะของหนุมสาวชาวอิตาเลียนยามวาง จนกลายเปนแหลงชอป
ปงชื่อดังเรียงรายไปดวยสินคาแบรนดเนมของอิตาลี
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารสไตลอิตาเลียน-โรมัน อาหารเสิรฟแบบ 3
Local
คอรสเมนู พรอมของหวานทิรามิสุที่เลื่องชื่อ
นําทานเขาสูที่พัก H10 ROMA CITTA HOTEL 4* หรือเทียบเทาในระดับ
www.h10hotels.com
เดียวกัน
เดินทางสูสนามบิน
ศุกร
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
Buffet
ออกเดินทางสูสนามบินลีโอนารโด ดาวินชี เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ มีเวลา
ใหทานไดทํา TAX REFUND คืนภาษีกอนการเช็คอิน
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 945
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
เสาร
สายการบินไทยนําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแจงลวงหนา โดยจะคํานึงถึง
ผลประโยชนที่นักทองเที่ยวไดรับเปนหลักฯ)
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02-10 ธ.ค. 2554
*30 ธ.ค.2554 – 07 ม.ค.* 2555

กําหนดการเดินทาง
09-17 ธ.ค. 2554
16-24 ธ.ค. 2554
06-14 ม.ค. 2555
13-21 ม.ค. 2555
03-11 ก.พ. 2555
10-18 ก.พ. 2555
02-10 มี.ค. 2555
09-17 มี.ค. 2555

27 ม.ค. – 04 ก.พ. 2555
24 ก.พ. – 03 มี.ค. 2555
23-31 มี.ค. 2555
คาทัวรตอทาน : เดินทางระหวางเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 2555
 ผูใหญพักหองคู (หองละ 2 ทาน) ทานละ
 เด็กอายุ 4-11 ป พักรวมกับผูใหญ 1 ทาน หรือ 2 ทานมีเตียง ทานละ
 เด็กอายุ 4-8 ป พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียง ทานละ
 ในกรณีที่ทานเดินทางคนเดียว หองพักเดี่ยวเพิ่มทานละ
คาทัวรตอทาน : เดินทางระหวางวันที่ 23-31 ธ.ค. 54 และ 30 ธ.ค. 54-7 ม.ค. 55
 ผูใหญพักหองคู (หองละ 2 ทาน) ทานละ
 เด็กอายุ 4-11 ป พักรวมกับผูใหญ 1 ทาน หรือ 2 ทานมีเตียง ทานละ
 เด็กอายุ 4-8 ป พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียง ทานละ
 ในกรณีที่ทานเดินทางคนเดียว หองพักเดี่ยวเพิ่มทานละ

**23-31 ธ.ค. 2554**
20-28 ม.ค. 2555
17-25 ก.พ. 2555
16-24 มี.ค. 2555

89,900.80,900.71,900.11,500.93,900.84,900.75,900.12,500.-

คาทัวรรวม :
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
 คาพาหนะทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 คาเรือทองเที่ยวเกาะเวนิส, คาลองเรือกอนโดลา, คาเขาพิพิธภัณฑปอมเปอี, คาเรือทองเที่ยวเกาะคาปรี,
คาเรือทองเที่ยวถ้ําบลูกร็อตโต, คาเขาพิพิธภัณฑวาติกัน, คาเขาสนามกีฬาโคลอสเซียม
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
 คาทิปพนักงานขับรถทองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 คาธรรมเนียมวีซาอิตาลี (เชงเกน)
 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง 1 ทาน
 คาประกันการเดินทางของ บ. MONDIAL ASSISTANCE จก. แบบ FAST LANE TRIPPER PLAN.
คุมครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุมากกวา 16 ปนอยกวา 75 ป ไม
เกิน 3,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลในตางประเทศไมเกิน 2,000,000 บาท – หากมีความประสงคจะ
เพิ่มความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของสัมภาระและเที่ยวบิน
กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสารแนบทายใบจองทัวร
 คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของ
ทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม
EUR_07_GRAND ITALY 9 DAYS (December, 2011 – March, 2012)
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 สมนาคุณทุกทานดวยกระเปาเปลอลาก EUROPEAN HOLIDAY สวยเกใบเล็ก ทานละ 1 ใบ
คาทัวรไมรวม :
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพัก
คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัท ฯจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปน
กรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม
การจองทัวร (How to make your reservation)
หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ Travel Agent ใกลบานหรือ
ที่ทานรูจักและเชื่อถือได ซึ่งจะดูแลทานดวยขั้นตอนที่งาย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนการยืนยันการ
เดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 20,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 3 วัน
นับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ลวงหนา 21 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทาน
ยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข
การไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation)
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆในการพยุงตัว
3. ผูเดินทางที่บงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 45 วัน
 คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 44-30 วัน
 หักมัดจํา 10,000 บาท/ทาน
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-20 วัน
 หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 19-14 วันกอนการเดินทาง
 หัก 50% ของคาทัวร
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 13-วันเดินทาง หรือ NO SHOW
 หัก 75% ของคาทัวร
ในกรณีที่วันเดินทางดังกลาวเปนตั๋วเงื่อนไข NON-REFUND
 หัก 90% ของคาทัวร
 หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตทานสามารถ
หาผูเดินทางมาแทนได โดยสามารถยื่นขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา
ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา และคาเปลี่ยนชื่อตั๋วเท านั้น
และตองไมอยูในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NONREFUND
 หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับการพิจารณา
อนุมัติ วีซาไมวาดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเปนการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือ
ยกเลิกพรอมกันทั้งหมด ใหถือเปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน ในกรณีที่
ทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซา
EUR_07_GRAND ITALY 9 DAYS (December, 2011 – March, 2012)

7

แบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบกรุป
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 15 ทาน โดยที่จะแจงใหผู
เดินทางทราบลวงหนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยว รวมทั้งไมสามารถ
รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยดังนี้ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ,
การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการ
เขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไมคืน
เงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง 30 วัน โดยไม
เสียคาใชจาย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูเดินทางจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ
ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปน
ผูกําหนด ซึ่งทางบริษัท ฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัท ฯ ได
ดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และหาก
ทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาวกรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่ ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถ
ทํา REFUND ไดหรือไม
การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50%,
ออสเตรียนแอรไลน 100 %, สวนสายการบิน ฟนแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการสะสมไมลของสายการบินนั้นๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปน
สิทธิของสายการบินเทานั้น
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเปนคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน /
3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม
ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศ
ที่มีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด
และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะ
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แตกตางกันดวย หากทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ
DOUBLE SINGLE USE ได
สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่
เขาชมนั้นๆปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวใน
เอกสารของสถานที่นั้นๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา
หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทาง
บริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน เนื่องจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปา
เพิ่มเติม ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถ
ใหบริการในการยกกระเปาขึ้นลงได ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 1.5 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม
(สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของ
สายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และ
มีขนาด 56 cm. x 45 cm. x 25 cm. (22 x 18 x 10 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํา
กวามาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความ
รับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกินไป ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะที่
ใชในการเดินทาง
 บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย , สูญหายของกระเปา และสัมภาระของ
ผูโดยสาร
การเดินทางเปนครอบครัว (Family)
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
อาทิ เด็กและผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปน
หมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับลูกคา (Wheelchair) และเด็กอายุต่ํากวา 4 ป
เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศอิตาลี ใชเวลายื่นประมาณ 14 วันทําการ
พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาใน
กลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่น ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบพื้นหลังเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดําและหามสแกน) ควรมีอายุไมเกิน 6 เดือนและ
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เหมือนกันทั้ง 2 รูป
สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หยา /
สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ
หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง , อัตรา
เงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะ
กลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา ,ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 6 เดือน
พรอมวัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือนตองอัพเดทเปนเดือนปจจุบัน ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ
และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อ
กลับสูภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรอง
คาใชจายในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน***
กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ 1 –6
แลว ทางบริษัทจะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน
โดยระบุชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย
กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง
กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา
จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โ ดยมี
นายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูก
ปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียม
ใหมทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย
และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของ
ทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเ ปน
เหตุผลใดก็ตาม ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัท ฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทไดระบุไวขางตนทุกประการ
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