มิลาน – ซานต้ามากริตา้ - ปอร์โตฟิ โน – ปิ ซ่า – ลา สเปเซีย
ซิงเคว่ เทอร์เร - ฟลอเร้นซ์ – โมเดนา – โบโลญญ่า
เวนิ ส – เวโรนา – เบลลาจิโอ – โคโม
ยูนิต้ ี 2000 นําท่านเที่ยวอิตาลีตอนเหนือ ประเทศทีห่ ลากหลายด้วยประวัตศิ าสตร์ อารยธรรม ศิลปกรรม ศูนย์รวม
แห่งศิลปิ นที่มชี ่อื เสียงและผลงานทีโ่ ด่งดังก้องโลก เทีย่ วหมูบ่ า้ นสวยๆ เมืองเก่าแก่อนั สวยงาม เมืองท่าชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
และเมืองมรดกโลก สัมผัสประเทศแห่งผูน้ าํ แฟชัน่ สุดยอดของยุโรป เต็มไปด้วยดีไซเนอร์ช่อื ดังมากมาย ขอเชิญชวนท่านสู่รายการ
ท่องเทีย่ วดีๆ ทีเ่ ราเลือกสรรมาเฉพาะคุณๆ ทีม่ นใจในความชํ
ั่
านาญของเรา
สายการบิน
โรงแรม
อาหาร
รถไฟ
รถโค้ช
มัคคุเทศก์

การบินไทย บินตรงไป - กลับ
มาตรฐานอิตาลี
เช้าแบบอเมริกนั กลางวัน - คํา่ แบบยุโรปเป็ นส่วนใหญ่และเอเชียเล็กน้อย
เทีย่ วหมูบ่ า้ นมรดกโลกในเขตชิงเคว่ เทอร์เร
มาตรฐานยุโรป 40 - 48 ทีน่ งั ่
รับประกันชํานาญเส้นทาง 100%

วันแรก
21.30 น.

กรุงเทพฯ
พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์
คอยให้การต้อนรับ

วันที่สอง
00.40 น.
07.35 น.

กรุงเทพฯ - มิลาน - ซานต้ามากริตา้ - ปอร์โตฟิ โน - ปิ ซ่า
บินตรงสู่มลิ าน โดยเทีย่ วบินที่ TG 940
ถึงสนามบินเมืองมิลาน (MILAN) เมืองใหญ่สุดทางภาคเหนือของอิตาลี
หลัง ผ่ า นพิธีก ารตรวจคนเข้า เมือ งและศุ ล กากร
จากนัน้ นํา ท่า นสู่
เมืองซานต้ามากริตา้ (SANTA MARGHERITA / 2 ชม. 30 นาที)
เมือ งตากอากาศของเหล่า บรรดาเศรษฐีแ ละนัก ท่ อ งเที่ย วที่นิ ย มกัน มา
พักผ่อนตากอากาศริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เทีย่ ง

D–E

สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษทั

96 Narathiwas Soi 8, Narathiwasrachanakarin Road, Sathorn, Bangkok 10120 Tel. (662)6764848 Fax.(662)6764644 e-mail.:sales@unity2000tour.com
96 นราธิวาส ซอย 8 ถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์ สาทร กรุ งเทพฯ 10120 โทร.(662)6764848 แฟ็ กซ์ (662)6764644

แกรนด์ อติ าลีเหนือ 10 วัน (TG) หน้ า 2

บ่าย

คํา่
วันที่สาม
เช้า

นําท่านเดินทางโดยเรือสู่เมืองปอร์โตฟิ โน (PORTOFINO) เมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทีม่ ชี ่อื เสียง
ระดับโลก จนได้รบั การขนานนามว่าเป็ น "สวรรค์แห่งเมืองท่า"
ชมเมืองเล็กๆ น่ารัก อาคารบ้านเรือนหลากสีสนั สดใส และแนวภูเขา
อันเขียวชอุ่ม นําชมโบสถ์เซนต์ มาร์ติน (CHURCH OF ST.
MARTIN) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 โบสถ์ขนาดเล็กแต่ก็มค
ี วาม
สวยงาม หากมีเ วลาเหลือ ท่ า นสามารถขึ้น ไปชมความยิ่ ง ใหญ่
ของปราสาทและป้ อมปราการ CASTELLO BROWN สร้างมาตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 16 ในอดีตเคยใช้เป็ น
ป้ อมปราการป้ องกันข้าศึก แต่ปจั จุบนั เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ และยังเป็ นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งของเมืองอีกด้วย
ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือซานต้ามากริตา้ แลว้ เดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองปิ ซ่า (PISA / 1 ชม.
45 นาที) ระหว่างทางผ่านเมืองน้อยใหญ่ทต่ี งั้ อยู่บนเนินเขาเลาะริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านเข้าที่พกั โรงแรม ALLEGLOITALIA PISA TOWER
PLAZA หรือ AC HOTEL BY MARRIOTT PISA หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

คํา่

ปิ ซ่า - ลา สเปเซีย - ซิงเคว่ เทอร์เร - ปิ ซ่า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่เมืองลา สเปเซีย (LA SPEZIA / 1 ชม.) เมืองท่าสําคัญ
ในแคว้นลิกูเรีย (LIGURIA) บนชายฝัง่ ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของ
อิตาลี จากนัน้ นําท่านสู่สถานี รถไฟเพื่อเที่ยวหมู่บา้ นมรดกโลกในเขต
ชิงเคว่ เทอร์เร (CINQUE TERRE) ซึ่งแปลว่า 5 หมู่บา้ น นําชม
หมู่บา้ นริโอมาจิออเร่ (RIOMAGGIORE) เมืองที่คน้ พบตัง้ แต่
ศตวรรษที่ 12 มาจากชื่อ RIWSMAYOR หรือธารนํา้ ที่อยู่ใต้เมือง
แลว้ ชมหมู่บา้ นเวอร์เนสซ่า (VERNAZZA) หรือสมญานามว่า
“ไข่ม ุก แห่ ง CINQUE
TERRE” ซึ่ง มีค วามงดงามจากลัก ษณะ
บ้านเรือ นและถนนที่มีบนั ไดทอดตัวสู่ทะเล โดยมีป้อมปราการป้ องกันการโจมตีจากโจรสลัดในสมัย ก่ อน
จากนัน้ ชมหมู่บา้ นมานาโรล่า (MANAROLA) หมูบ่ า้ นทีต่ งั้ อยู่ริมหน้าผาสูงชันบนฝัง่ ริเวียร่าที่มคี วามเก่าแก่
ทีส่ ุดในบรรดาหมูบ่ า้ นทัง้ 5 ของซิงเคว่ เทอร์เร สร้างขึ้นตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1338
รถไฟทีน่ ่เี ป็ นรถไฟทีใ่ ช้กนั โดยทัว่ ไป ไม่รบั จองหรือล็อคโบกี้ ซื้อตัวแล
๋ ้วตูไ้ หนว่างก็เชิญขึ้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ออกเดินทางกลับเมืองปิ ซ่า นําท่านชมหอเอนปิ ซ่า (LEANING TOWER) หนึ่งใน
เจ็ดสิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคประวัตศิ าสตร์ทส่ี ร้างขึ้นเมือ่ ปี ค.ศ. 1174 และถูกทิ้งอยู่
90 ปี จึงสร้างต่อจนเสร็จ ในอดีตกาลิเลโอเคยพิสูจน์ทฤษฎีเกี่ยวกับการตกของวัตถุ
และแรงดึงดูดของโลกจากหอเอนแห่งนี้
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

วันที่ส่ี
เช้า

ปิ ซ่า - ฟลอเร้นซ์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

หมายเหตุ
เทีย่ ง
บ่าย

แกรนด์ อติ าลีเหนือ 10 วัน (TG) หน้ า 3

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่หา้
เช้า

เทีย่ ง

ออกเดินทางสู่ฟลอเร้นซ์ (FLORENCE / 1 ชม. 15 นาที) เมืองถิน่ กําเนิดศิลปะยุคเรเนซองส์ นครโบราณซึง่
ครัง้ หนึ่งมังคั
่ ง่ รํา่ รวยยิ่งกว่ากรุงโรม และยังเป็ นที่กาํ เนิดของศิลปิ นมีช่อื หลายท่าน อาทิ ลีโอนาร์โด ดาวินชี,
ไมเคิล แองเจลโล นําท่านเข้าสู่ตวั เมือง ตื่นตาตื่นใจกับความงดงาม
ของโบสถ์ประจําเมือง ซานตามาเรียเดลฟิ ออเร หรือ DUOMO
ที่ก่อสร้างด้วยหินอ่อนหลากสีและนับเป็ นหนึ่งในโบสถ์ท่ใี หญ่ท่สี ุด
ในโลก ชมหอระฆังและประตูสวรรค์ “PARADISE GATE” ฝี มอื
ลอเรนโซ กิแบร์ติ ชมจัตุรสั ซินญอเรีย ซึ่งเปรียบเสมือนพิพธิ ภัณฑ์
กลางแจ้งที่มกี ารจัดแสดงงานปฏิมากรรมที่มชี ่ือเสียง เช่น รู ปแกะเดวิดจําลอง นํา้ พุเนปจูน และรูปหล่อสําริด
เปอร์ซอี ุสถือหัวเมดูซา เดินผ่านพิพธิ ภัณฑ์อุมฟิ ซ่ี ที่เก็บงานศิลป์ ไว้มากมาย ชมสะพาน VECCHIO สะพาน
เก่าที่มรี า้ นขายของโดยเฉพาะร้านขายทองและเครื่องประดับ ชมสถาปัตยกรรมที่งดงามของสิ่งก่อสร้างในตัว
เมือง อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือช้อปปิ้ งสินค้าเครื่องหนังทีม่ มี ากมายหลากหลายให้ท่านเลือก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่พพิ ธิ ภัณฑ์ ACCADEMIA GALLERY ชมภาพจิตรกรรม
และผลงานแกะสลักประติมากรรมหินอ่อน ผลงานของไมเคิล แองเจโล
(MICHELANGELO)
จิ ต รกรชาวฟลอเร้น ซ์ท่ี มีช่ื อ เสี ย ง
ชมประติมากรรมรู ปปัน้ เดวิด (DAVID) แกะสลักจากแท่งหินอ่อน
ขนาดใหญ่ยาวประมาณ 18 ฟุต ใช้เวลาถึง 4 ปี ในการ สร้างสรรค์
ผลงานให้เป็ นหนุ่มรูปงาม และชมผลงานศิลปะอีกมากมายตามอัธยาศัย แลว้ นําท่านสู่เนิ นเขา PIAZZALE
MICHELANGELO ชมวิวสวยของเมืองฟลอเร้นซ์ทน
่ี กั ท่องเทีย่ วนิยมขึ้นมาชมบรรยากาศในมุมสูงของเมือง
ซึง่ จะเห็นหลังคาสีแดงของอาคารบ้านเรือนต่างๆ รวมไปถึง DUOMO เรียงรายสวยงามยิ่ง ให้ท่านได้เก็บภาพ
ความประทับใจตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม HILTON หรือระดับเดียวกัน
ฟลอเร้นซ์ - โมเดนา - โบโลญญ่า - เวนิ ส
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่โมเดนา (MODENA / 1 ชม. 45 นาที) เมืองท่องเทีย่ วทีม่ ี
ชื่ อ เสี ย งอี ก เมื อ งหนึ่ ง ของแคว น้ อมี เ ลี ย -โรมัญ ญา (EMILIAROMAGNA) เป็ นหนึ่งใน 20 แคว้น และมีความสําคัญทางด้าน
ประวัติศาสตร์ของอิตาลี นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์รถยนต์เฟอร์รารี่
ENZO FERRARI MUSEUM เปิ ดเมือ
่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ.
1898 ให้ท่ า นได้ช มรถเฟอร์ร ารี่ท งั้ รุ่ น ใหม่ แ ละรุ่ น เก่ า แบบสวยๆ
ทัง้ F1 และ F2 และ SPORT CARS ภายในยังจัดแสดงหนังสัน้ พร้อมนิทรรศการให้ชม แบบจําลองห้อง
ทํางานของคุณ ENZO FERRARI ผูก้ ่ อตัง้ บริษทั อิสระให้ท่านได้เดินชมตามอัธยาศัย จากนัน้ นําท่านสู่
เมืองโบโลญญ่า (BOLOGNA) เมืองแห่งศูนย์กลางมหาวิทยาลัยทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดแห่งหนึ่งในยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

แกรนด์ อติ าลีเหนือ 10 วัน (TG) หน้ า 4

บ่าย

คํา่
วันที่หก
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่เจ็ด
เช้า

นําชมเปี ยสซ่า มัจเจโอเล่ (PIAZZA MAGGIORE) จัตรุ สั ขนาดใหญ่
ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองเก่า เป็ นที่ตงั้ ของศาลาว่าการเมือง (CITY HALL)
รู ป ปั้น เทพเจ้า เนปจู น (THE
GIANT) วิห ารซาน เปโตรนิ โ อ
(BASILICA OF SAN PETRONIO) และหอคอย อสิเนลี่ (TOWER
OF THE ASINELLI) มีความสู ง 97.20 เมตร และหอคอยการิเซนดา
(TOWER OF THE GARISENDA) มีความสู ง 47 เมตร อาคารหอคอยคู่ (TWO TOWERS) ทีส
่ ร้างขึ้น
ในช่ วงระหว่างปี ค.ศ. 1109 - 1119 อิสระให้ท่านได้เดินเล่นตามอัธยาศัย จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่เวนิ ส
(VENICE / 1 ชม. 45 นาที) เมืองแสนโรแมนติก เมืองที่เป็ นฉากถ่ายทําภาพยนตร์และโฆษณามากมาย
ตลอดทางเป็ นทุ่งเกษตรและอุตสาหกรรมจากหินอ่อน อันเป็ นอุตสาหกรรมทีส่ าํ คัญของแถบนี้
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม LAGUNA หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
เวนิ ส - เกาะบูราโน่ - เกาะเวนิ ส - เวนิ ส
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่ท่าเรือเพือ่ นําท่านล่องเรือสู่เกาะบูราโน่ (BURANO ISLAND) เกาะเล็กๆ ทีไ่ ด้ช่อื
ว่ า เมือ งลู ก กวาดแห่ ง อิต าลีด ว้ ยอาคารบ้า นเรื อ น ร้า นค้า ที่มีสีส นั สวยงามตลอดสอง
ฟากฝัง่ คลอง และเป็ นเมืองที่มชี ่ือเสียงด้านการทําผ้าลูกไม้ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง
และบันทึกภาพความสวยงามตามอัธยาศัย จากนัน้ นําท่านล่องเรือสู่เกาะซานมาร์โค ซึง่ เป็ น
เมืองเดินเท้าไม่มยี านพาหนะใดๆ ทัง้ สิ้นบนเกาะ ท่านจะได้สมั ผัสกับบรรยากาศของอาคาร
บ้านเรือนทีต่ กแต่งด้วยสถาปัตยกรรมเวนิสทีส่ วยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นํ าท่านล่องเรือกอนโดลา (GONDOLA) ชมเมืองเวนิสที่แสนโรแมนติก ผ่านชมโบสถ์ ซานมาร์โค, คุกมืด
ทีเ่ คยขังคาสโนว่านักรักผูย้ ่งิ ยง, พระราชวังดอร์จอันงดงาม, สะพานสะอื้น
ทีโ่ ด่งดัง (BRIDGE OF SIGHS), บ้านมาร์โคโปโล มีเวลาเดินเล่นสบายๆ
ชมจัตุรสั ซานมาร์โ คอันกว้างใหญ่ เรียงรายด้ว ยร้านค้าขายสินค้าน่ ารัก
มากมาย สะพานริอลั โต (RIALTO) สะพานเก่าแก่กว่า 400 ปี ทอ่ี อกแบบ
โดยไมเคิล แองเจโล ชมโรงงานเป่ าแก้วมูราโน โดยช่างผูช้ าํ นาญจะสาธิต
การเป่ าแก้วโดยกรรมวิธีแบบโบราณให้ท่านได้ชม มีเวลาช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนม และสินค้าแบกับดิน
แบบสบายๆ หรือเดินเล่นชมเมือง จากนัน้ นําท่านล่องเรือกลับสู่แผ่นดินใหญ่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
เวนิ ส - เวโรนา - มิลาน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองเวโรนา (VERONA / 1 ชม. 30 นาที) เมืองต้นกําเนิดนิยายรัก
อมตะ “โรมิโอและจูเลียต” ซึง่ ประพันธุโ์ ดย วิลเลียม เช็คสเปี ยร์ กวีเอกจากอังกฤษ
ชมบ้านจูเลียตและระเบียงที่ทงั้ สองใช้เป็ นที่พลอดรัก ถ่ายรูปกับรูปหล่อของจูเลียต
ชมโรงละครกลางแจ้งแบบโรมัน “AMPHITHEATRE” ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลการสร้าง
มาจากกรีกโบราณ เดินเล่นชมเมือง เลือกซื้อสินค้าบนถนนสายช้อปปิ้ งที่คลาคลํา่ ไปด้วยร้านค้ามากมายทัง้
แบรนด์ของอิตาลีและแบรนด์ดงั ๆ ของยุโรป จากนัน้ ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน (MILAN / 2 ชม.) เมืองใหญ่
สุดทางภาคเหนือของอิตาลี เมืองผูน้ าํ ด้านแฟชัน่ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการเดินทางของประเทศด้วย
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เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่แปด
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่เก้า
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําชมมหาวิหารแห่งมิลาน หรือ ดูโอโม อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้าง
ขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี
ชมอาคารแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมานู เอลที่สอง ที่เป็ นอาคาร
ศู นย์การค้าทรงโบราณ ตัง้ ชื่อตามพระนามกษัตริยท์ ่ที รงรวบรวม
อาณาจักรต่างๆ ให้เป็ นประเทศอิตาลีทกุ วันนี้ ชมอนุสาวรียล์ โี อนาโด
ดาร์วนิ ชี่ และโรงละครสกาล่า และช้อปปิ้ งทีม่ ลิ าน เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งดีทส่ี ุดในอิตาลี
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร/เข้าทีพ่ กั โรงแรม DOUBLETREE BY HILTON หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
มิลาน - ทะเลสาบโคโม - เบลลาจิโอ - โคโม - มิลาน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่ทะเลสาบโคโม (LAKE COMO / 1 ชม.) เป็ นทะเลสาบทีม่ คี วาม
สวยงาม และลึกที่สุดในยุโรป มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสามของอิตาลี รอง
จากทะเลสาบการ์ดา และทะเลสาบมัจเจโอเล่ จากนัน้ นําท่านนัง่ เรือเฟอร์ร่ี
(FERRY) ข้ามสู ่เบลลาจิโอ (BELLAGIO) เมืองเล็กๆ น่ ารัก ตัง้ อยู่
บนเนินเขา อีกหนึ่งเมืองสวยริมทะเลสาบโคโม ตัง้ อยู่ ในแคว้นบาร์เดีย
อยู่ทางตอนเหนือของอิตาลี อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองสวยแห่งนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นํา ท่ า นนัง่ เรื อ เฟอร์ร่ีก ลับ สู่ โ คโม (COMO) เมือ งริม ทะเลสาบโคโม
อี ก หนึ่ ง บรรยากาศของอิ ต าเลีย น ให้ท่ า นได้เ ดิ น เล่ น ชมเมือ งและ
ทะเลสาบสวยที่อ ยู่ ใ นอ้อ มกอดของเทือ กเขาแอลป์ ใ ต้ ที่น่ี เ ป็ น แหล่ง
พักผ่อนตากอากาศของบรรดาเหล่าเศรษฐีจากทัว่ โลก และโดยเฉพาะ
คนดัง ทัง้ ดารา - นัก กี ฬ าระดับ โลก ต่ า งพากัน มาสร้า งบ้า นพัก ตากอากาศที่ น่ี ม ากมายหลายร้อ ยคน
จากนัน้ เดินทางกลับมิลาน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

14.05 น.

มิลาน - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / พักผ่อนจัดกระเป๋ า
นําท่านเดินทางสู่สนามบินมิลาน
บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ TG 941

วันที่สิบ
05.55 น.

กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )
 แกรนด์อต
ิ าลีเหนือ..09/03/63
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กําหนดการเดินทาง

8-17, 15-24, 22-31 พ.ค. // 5-14 มิ.ย. // 7-16, 21-30 ส.ค., 4-13, 18-27 ก.ย.
// 2-11, 16-25, 23 ต.ค.-1 พ.ย.

อัตราค่าบริการ **กรุณารีบจอง และส่งสําเนาพาสปอร์ต เพือ่ จองคิววีซ่าเพราะคิวแน่ นมาก **
มิ.ย.
ส.ค.,ก.ย.
ต.ค.
รายการ
พ.ค.
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ
104,000
110,000
89,000
94,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ
88,000
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม) ราคาท่านละ 84,000
พักห้องเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
20,000
21,000
หมายเหตุ
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีหอ้ ง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนํ าว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตวกรุ
ั ๋ ป๊ กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จา่ ยท่านละ 3,000 - 5,000 บาท / ตัวกรุ
๋ ป๊
เมื่อออกตัวแล้
๋ วเลื่อนไม่ได้ทกุ กรณี
หมายเหตุ (เกี่ยวกับประเทศอิตาลี )
- คิววีซ่ายื่นอิตาลีค่อนข้างน้อย ต้องใช้ช่ือและนามสกุลจริงตามหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เท่านั้นจึงจะจองได้
(ช่วงเทศกาลคิวหมดก่อนเป็ นเดือนๆ) กรุณาจองทัวร์แต่เนิ่ นๆ
- ในเขตเมื อ งเก่ า ของทุก เมื อ งในอิต าลี ไม่ อ นุ ญ าตให้ร ถทัศ นาจรเข้า ไปและทางราชการได้กํา หนดจุ ด รับ - ส่ง
ไว้เฉพาะแห่ง ซึ่ งอาจจะไกลบ้า ง หากท่ านจะชมของดี - ของสวยงามที่มีช่ื อเสียงของประเทศนี้ จึงหลีกเลี่ยงการเดินไม่ ไ ด้
(อากาศดี เดินเพลินๆ)
- เนื่ อ งจากความหนาแน่ น ของประชากรมี มาก หากเปรีย บเทีย บกับพื้น ที่ข องประเทศอิต าลีดงั นั้น โรงแรมและ
ห้องอาหารอาจจะคับแคบบ้างในความรูส้ กึ ของคนไทย และอาจดูเก่าๆ ไม่เหมือนในเอเชีย โปรดทําความเข้าใจ
- ในเขตเมืองเก่าไม่อนุ ญาตให้รถใหญ่เข้า และสถานที่เที่ยวต่างๆ หลายแห่ง ต้องใช้การเดินเท้า เป็ นทัวร์ท่ีเดินเยอะ
พอสมควร
- อาหารเช้าในโรงแรมของอิตาลีไม่มีให้เลือกมากมายเหมือนในเมืองไทย โปรดทําความเข้าใจ (โรงแรมระดับ 4 ดาว)
* หากท่านเข้าใจและอยากไป กรุณาส่งใบจองและมัดจํา ** หากท่านยังไม่เข้าใจ กรุณาพิจารณาโปรแกรมทัวร์อน่ื
*บริษทั ต้องกราบขออภัยท่านที่จะต้องแจ้งข้อมูลอย่างตรงไป - ตรงมาแก่ท่าน เพือ่ ความชัดเจนและถูกต้อง
อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป - กลับเป็ นหมูค่ ณะสายการบินไทย
- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก. (เฉพาะการบินไทย)
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการ และค่าขนกระเป๋ าขึ้น - ลงท่านละ 1 ใบ
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
- ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ชาํ นาญงานอํานวยความสะดวก
- ค่ารถ - รับส่งและนําเทีย่ วตามรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
- นํา้ ดืม่ ท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายจากโรงแรม - ไปสนามบิน)
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คมุ ้ ครองโรคประจําตัว)
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**ปกติแ ล้ว ทัว ร์ท วั ่ ไปจะใช้ป ระกัน ของตัว แทนที่ยุ โ รป ซึ่ ง คุ ม้ ครองแต่ อุบ ตั ิ เ หตุ เป็ นประกัน กลุ่ม แบบเหมาเป็ นหมื่ น หัว
และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50 - 60 บาท แต่ของยู นิต้ ีเรามีซ้ ือประกัน ALLIANZ เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ
เจ็บ ป่ วยจากการเดิ น ทางจากอุ บ ตั ิ เ หตุห รื อ สาเหตุ อ่ืน ถ้า เข้า รัก ษาตัว ในโรงพยาบาลจะคุ ม้ ครองได้ม ากกว่ า ทัว ร์ท วั ่ ไป
ยกเว้นโรคประจําตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าเป็ นมาก่อนเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดืม่ พิเศษ , ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
- ค่าสัมภาระที่มีน้ํ าหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็ นกรณีพเิ ศษจากเดิม 20 กก. เท่านัน้ แต่หากการบินไทยมีการ
ปรับลดลง บริษทั ฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษทั
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
การจองและชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 10 วัน
- **กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (สงกรานต์ 60-90 วัน)
การยกเลิก (ช่วงเทศกาลปี ใหม่, สงกรานต์บวกเพิ่มอีก 30 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจํา 15,000.-บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-40 วัน ไม่คนื มัดจํา (30,000.-บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเขา้ - ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
**นี่คอื กฎเกณฑ์ทวั ่ ๆ ไป แต่ในความเป็ นจริง บริษทั เราจะคืนเงินท่านให้มากทีส่ ุดเพราะเราต้องการกําไรจากการทําธุรกิจ
ไม่ใช่จากความเดือดร้อนของลูกค้า
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทางตํา่ กว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ ะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
อย่างน้อย 20 วัน และยินดีทจ่ี ะจัดหาคณะทัวร์อน่ื ทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การ
ประท้วงจลาจล ภัยธรรมชาติทกุ ชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก, นํา้ ท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว กรณีทเ่ี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้วงจลาจล, ภัยอันเกิดจากการเมือง, ภัยสงคราม, ภัยธรรมชาติ, อุบตั เิ หตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้จะรักษา
ผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
- เนื่องจากการท่องเทีย่ วนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ ะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี
ทีท่ ่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีก่อนเดินทาง
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ที ่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้ ออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าเมือง หรือเหตุผลจากตัวท่านเอง ฯลฯ
- สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บคุ คลซึง่ สงสัยว่าจะไปลักลอบทํางานในยุโรป (และจะแจ้งเจ้าหน้าที)่
- บริษทั ฯ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกเทพ หรือกุมารทอง กุมารี หรืออย่างอื่นทีม่ ลี กั ษณะใกลเ้ คียงกัน และไม่อนุญาตให้ท่านนําสิง่ เหล่านี้มา
ตัง้ บนรถหรือทีโ่ ต๊ะอาหาร เพราะอาจก่อความลําบากใจ หรือความหวาดกลัวแก่ท่านอืน่
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- ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํา้ มันทีข่ ้นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
- สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,000-3,500 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี หากมีการยีน่ วีซ่าแล ้ว)
- การที่วซี ่าจะออกหรือไม่ เราไม่สามารถฟ้ องร้องค่าเสียหายใดๆ จากสถานทูตได้ทง้ั สิ้น เพราะมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุม้ ครองตาม
ข้อตกลงของทุกประเทศ โปรดทําความเข้าใจ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รงั เกียจของคนส่วน
ใหญ่ เช่น ไม่รกั ษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ น่ื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่
แล้วไม่เกรงใจผูอ้ น่ื ชักชวนผูอ้ น่ื ให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่)
**บริษทั ฯ ต้องขออนุ ญาตกราบเรียนว่า เรามิได้หยิ่งจองหองแต่ประการใด ตรงกันข้ามการไม่ขายก็คอื ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
หายไปมากมายมหาศาล แต่ท่ีเราจําเป็ นต้องทําก็เพราะเราอยากให้ลูกค้ามีเพื่อนร่วมทางที่ดี เที่ยวแล้วมีความสุข คุม้ ค่ากับเงิน
และเวลาที่เสียไป (หากท่านต้องเจอเพือ่ นร่วมทางดังกล่าว คงเที่ยวไม่สนุ ก/ลูกค้าส่วนใหญ่ขอให้มีขอ้ นี้ )
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 5 เดือน(เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่มเี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน่
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่ วมกัน
สถานทีเ่ ทีย่ วบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุป๊ เฉพาะครอบครัว ท่านจะเทีย่ วแบบสบายๆ และไม่ตอ้ งเกรงใจท่านอืน่ )
- ในกรณี ท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้ หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
- ท่านที่จะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงราย เชียงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ
ยืนยันการเดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันแลว้ ทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้ กรณี
CHECK-THROUGH (เช็คจากต่างจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋ าเดินทาง ต้องออกตัวให้
๋ ถูกต้องตรงกับหนังสือเดินทางเท่านัน้ แต่
ขอเรียนแนะนําว่าท่านควรเช็คกระเป๋ ามาสุวรรณภูมแิ ลว้ เช็คไปยุโรปอีกครัง้ จะดีกว่า เพราะจากสถิติลูกค้าที่กระเป๋ าหลงไม่ไปกับ
เจ้าของจะเป็ นลูกค้าทีเ่ ช็คมาจากต่างจังหวัดมากทีส่ ุด
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
- หากโรงแรมในเมืองทีจ่ ะเข้าพักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสินค้า หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
นําท่านเข้าพักเมืองใกล ้เคียง และโรงแรมดีมมี าตรฐานระดับเดียวกัน
- เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
เอกสารยื่นวีซ่าอิตาลี (จํานวน 1 ชุด)
*ท่านทีเ่ คยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้ายุโรป กรุณาแจ้งฝ่ ายขายก่อนจองทัวร์
**กรณีทท่ี ่านมีวซี ่าแล ้ว และไม่รู ้ หรือไม่แน่ใจว่าวีซ่าทีม่ ยี งั สามารถใช้เดินทางได้หรือไม่ กรุณาแฟกซ์หน้าวีซ่าแจ้งให้ทางบริษทั ทราบ
เพือ่ ตรวจสอบได้ถกู ต้อง
*** เอกสารทุกชุดทีม่ ชี ่อื ภาษาอังกฤษของผูเ้ ดินทาง จะต้องตรงกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทุกตัวอักษร **
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1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่าง
คู่ท่ยี งั ไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป โปรดตรวจดูอย่างละเอียด
2. รู ปถ่ายสี หน้าตรง ห้ามสวมแว่นสายตาและคอนแทคเลนส์, ห้ามยิ้มเห็นฟัน, ห้าม
สวมต่างหูและตกแต่งภาพ พื้นหลังฉากสีขาวเท่านั้น ขนาด 3.5 X 4.5 เซนติเมตร
ขนาดของใบหน้าต้องมีขนาดใหญ่ 80% ของพื้นที่ ต้องรวบผมให้เห็นใบหูและคิ้วทัง้
2 ข้างและต้องเห็นไหล่ทง้ั 2 ข้าง จํานวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
3. หลักฐานการทํางาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “To whom it may
concern” แทนการใช้ช่ือของแต่ละสถานทูต)
- เจ้าของบริษทั : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษทั ฯ, หนังสือจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วน
(ต้องมีอายุไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- เจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ. 4), พค. 0403)
- พนักงานบริษทั ฯ : ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากสถานทีท่ าํ งานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุวนั ทีอ่ อกจดหมาย ตําแหน่ง
อัตราเงินเดือน วันเข้าทํางานและวันทีอ่ นุญาตให้ลางาน (ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- ข้าราชการ:ใช้หนังสือรับรองตําแหน่งจากหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ(ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- นักเรียน/นักศึกษา: หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ระบุชน้ั เรียน และวันที่ออกหนังสือต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน
นับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า ฉบับภาษาอังกฤษ
- ประกอบอาชีพอิสระ: ใช้เอกสารสัญญาเช่าร้าน เอกสารแสดงถึงอาชีพ พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ
4. หลักฐานการเงิน
รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (STATEMENT) 3 เดือนจากธนาคารหรือสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ 3 เดือนติดต่อกัน
ถ้าไม่มียอดเคลือ่ นไหว ให้ไปทําการฝากหรือถอนเงินพร้อมทัง้ ปรับสมุดบัญชีก่อนที่จะถึงวันนัดยื่นวีซ่า 7 วัน
กรณี ให้บคุ คลในครอบครัวเดียวกัน รับรองค่าใช้จ่ายให้กบั ผูเ้ ดินทางต้องมี สําเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทางและ
ผูร้ บั รองค่าใช้จ่ายเพือ่ แสดงความสัมพันธ์
5. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิม่ เติมกรณีอน่ื ๆ
6. สําเนาทะเบียนบ้าน / สูตบิ ตั ร (สําหรับเด็กตํา่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์)
7. หนังสือยินยอมให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศ
7.1 ในกรณีเด็กอายุตาํ ่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่
- ต้องไปขอหนังสือยินยอมให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศจากเขตหรืออําเภอที่พาํ นักอยู่ตามทะเบียนบ้านของเด็ก
ฉบับจริงเท่านัน้ และระบุช่อื บุคคลที่เด็กจะเดินทางไปด้วยและความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางที่มตี ่อเด็ก พร้อมสําเนา
หนังสือเดินทางและสําเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
- ต้องนําหนังสือยินยอมให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศ ฉบับจริงเท่านัน้ ไปแปลเอกสารที่กรมการกงสุลแจ้งวัฒนะ
พร้อมให้กรมการกงสุลรับรองเอกสาร ถึงจะสามารถยืน่ วีซ่าได้
7.2 กรณีบตุ รอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตรและเอกสารการหย่าร้างต้องมีขอ้ ความระบุวา่ มีอาํ นาจปกครองบุตรแต่เพียง
ผูเ้ ดียว

แกรนด์ อติ าลีเหนือ 10 วัน (TG) หน้ า 10

หมายเหตุ สําหรับผูท้ ่ถี อื หนังสือเดินทางต่างชาติ จะใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าอย่างน้อย 7 - 15 วันทําการ
**กรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์มอื ถือของทุกท่านให้ทราบ เพือ่ สะดวกในการกรอกเอกสารยืน่ วีซา่ และการติดต่อ
- การพิจารณาว่าจะได้รบั วีซ่าหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านัน้ มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดแี ละถูกต้อง จะ
ช่วยให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่านง่ายขึ้น
- สําหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาและทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องขอวีซ่าทีป่ ระเทศทีต่ นเองพํานักอยู่เท่านัน้
- กรณี ท่ผี ูเ้ ดินทางต้องใช้หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ระหว่างการยื่นวีซ่า กรุณาแจ้งบริษทั ให้ทราบก่อนล่วงหน้าก่อนการยื่น
วีซ่า และกรณีทท่ี ่านต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยื่นวีซ่า หรือนําหนังสือเดินทางกลับมายื่นวีซ่าไม่ทนั ท่านจะต้องทํา
การยืน่ วีซ่าเดีย่ ว

