โรม – ปอมเปอี - ซอร์เรนโต – โพสิตาโน่ - นาโปลี
อมัลฟี – ราเวลโล – มาเทรา – บารี – อัลเบอโรเบลโล – ออสทูนี
อิตาลีตอนใต้ ดินแดนใต้สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป ดินแดนแห่งหน้าผาริมทะเล และเกาะแก่งทีส่ วยงามในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
พร้อมด้วยศิลปะและประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานกว่า 2500 ปี อีกทัง้ อากาศทีอ่ บอุ่นตลอดปี จึงเป็ นสถานทีต่ ากอากาศทีม่ ชี ่อื เสียง
ของจักรพรรดิ เศรษฐี และผูม้ อี าํ นาจมาตัง้ แต่ยุคโรมัน จวบจนทุกวันนี้มนต์เสน่หแ์ ละความงามก็ยงั มีอยู่เต็มเปี่ ยม
ผูน้ าํ และอดีตผูน้ าํ ทัว่ โลก เหล่าเศรษฐี ดารา ผูม้ ชี ่อื เสียงและมังมี
่ เงินทองยังใช้เป็ นแหล่งพักผ่อนตากอากาศยอดนิยมทุกฤดูกาล
**โปรแกรมเพือ่ การพักผ่อน พักโรงแรมละ 2 คืน 3 ครัง้
วันแรก
21.00 น.

กรุงเทพฯ
พร้อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย พนักงานจากบริษทั
ให้การต้อนรับ

วันที่สอง
00.20 น.
06.50 น.

กรุงเทพฯ - โรม - ปอมเปอี - ซอร์เรนโต้
บินตรงสู่กรุงโรม โดยเทีย่ วบินที่ TG 944
ถึงสนามบินกรุงโรม (ROME) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแลว้ จากนัน้ ออกเดินทางสู่
เมืองปอมเปอี (POMPEII / 3 ชม. 15 นาที)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําชมเมืองปอมเปอี เมืองโรมันโบราณที่ถูกขนานนามว่าเมืองแห่งบาป
และถูกพระเจ้าลงโทษโดยให้ภูเขาไฟวิซุเวียสระเบิดลาวาไหลท่วมเมือง
ภายในเวลาช่วงข้ามคืน ชมเมืองเก่าทีน่ กั โบราณคดีได้ขดุ ค้น โดยสภาพ
ภายในตัวเมืองยังสมบูรณ์อย่างน่าอัศจรรย์ทงั้ ๆ ทีถ่ ูกฝังมาเกือบ 2000 ปี
แลว้ ออกเดินทางสู่ซอร์เรนโต้ (SORRENTO / 1 ชม. 30 นาที)
เมืองโรแมนติคเจ้าของเพลงรักอมตะ “คัมแบ็ค ทู ซอร์เรนโต้” เป็ นเมือง
ตากอากาศทีอ่ บอุ่นด้วยแสงแดดตลอดปี เป็ นแหล่งปลูกองุน่ ส้ม มะกอก
มะนาวทีม่ ชี ่อื เสียงมากแห่งหนึ่งของยุโรป
นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม PARCO DEI PRINCIPI หรือระดับเดียวกัน (2 คืน)
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

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 าลีใต้ 9 วัน (TG) หน้ า 2

วันที่สาม
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
หมายเหตุ
วันที่สี่
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

ซอร์เรนโต้ - ราเวลโล - อมัลฟี - โพสิตาโน่ - ซอร์เรนโต้
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่เมืองราเวลโล่ (RAVELLO / 1 ชม. 30 นาที) เมืองตากอากาศบนเขาสูง
ด้านหน้าเป็ นวิวทะเลสวยมากถึงมากที่สุด ด้านหลังเป็ นวิวภูเขาสู งเมืองนี้สวยสุด
ยอดจริงๆ ตัวเมืองเป็ นบ้านเก่าๆ เล็กๆ อยู่ขา้ งๆ จัตรุ สั มีรา้ นกาแฟน่ารักอยู่รอบๆ
นํ า ท่ า นเดิ น ชมตัว เมื อ งเริ่ ม จากจัตุ ร ัส กลางเมื อ งเวสโควาโด (PIAZZA
VESCOVADO) โบสถ์ประจําเมือง ทีม
่ อี ายุกว่า 800 ปี ชมประตูสมั ฤทธิ์ (THE BRONZE DOOR) ทีม่ ภี าพ
สลักเรื่องราวของพระคริสต์ถงึ 54 ช่อง ชมวิวสวยรอบจัตรุ สั และวิลล่า รูโฟโล (VILLA RUFOLO) คฤหาสน์
บนหน้าผาริมทะเลทีส่ วยงาม ภายในมีสวนดอกไม้ริมหน้าผาทีง่ ดงามยิ่ง จุดชมวิวตรงนี้เป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง
ของเมืองราเวลโล่ แลว้ นําท่านสู่เมืองอมัลฟี (AMALFI / 20 นาที)
เลาะเลีย บชมเส้น ทางริ ม ทะเลที่ไ ด้ร บั การยกย่ อ งว่ า สวยงามที่สุ ด
แห่งหนึ่งของโลก อามัลฟี่ โคสท์ (AMALFI COAST) โดยเส้นทาง
จะคดเคี้ยวไปบนหน้าผาริมทะเลสู งบ้างตํา่ บ้าง ผ่านไร่ สม้ ไร่มะนาว
ไร่มะกอก หมู่บา้ นริมหน้าผาที่สร้างเป็ นชัน้ ๆ เรียงรายตลอดทาง ไม่มี
ที่ไ หนในโลกจะสร้างบ้านริมทะเลได้ส วยงามและน่ าหวาดเสีย วกว่านี้อีก แล ว้ ชมเมือ งอามัล ฟี่ และโบสถ์
ซานอันเดรีย หรือเซนต์ แอนดรู โบสถ์ประจําเมืองทีส่ วยงามและเก่าแก่กว่า 900 ปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านนัง่ เรือเฟอร์ร่ีสู่เมืองโพสิตาโน่ (POSITANO / 15 นาที) เมือง
แสนสวยที่สร้างบ้านเรียงรายจากหน้าผาสู งชันลงมาเรื่อยๆ จนถึงริมทะเล
ข้างอ่าวที่เป็ นที่พกั ผ่อน และศู นย์กลางของที่ระลึกต่างๆ ชมโบสถ์ประจํา
เมือง และหาดทรายแสนสวย จากนัน้ นัง่ เรือกลับสู่อมัลฟี แล ้วเดินทางกลับ
ซอร์เรนโต้ (1 ชม. 20 นาที)
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ตัวเมืองหรืออ่าวเมืองโพสิตาโน หากเข้าทางบกต้องใช้รถเล็กเท่านัน้ และถนนอยู่บนเนินสูงชัน
ซอร์เรนโต้ - มาเทรา - บารี
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่ านเดินทางสู่ มาเทรา (MATERA / 3 ชม. 30 นาที) เมือ งสวยงามแปลกตาของแคว น้ บาสิลิก า้ คาต้า
(BASILICATA) ตัง้ อยู่ทางชายฝัง่ ตะวันออกของด้านใต้อต
ิ าลี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นํา ชมตัว เมือ งมาเทรา ซึ่ง เมือ งนี้ เ ป็ น ชุม ชนมาตัง้ แต่ 300
ปี ก่ อ น
คริสต์ศตวรรษ สร้างอยู่ในหินภูเขาไฟ บ้านเรือนและสิง่ ปลูกสร้างทีม่ ลี กั ษณะ
เหมือนถํา้ ที่เรียกกันว่า ซาสซี (SASSI) และโบสถ์รูเปสเตรียนที่ขดุ ไว้ตาม
โขดหินในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่พกั อาศัยเหล่านี้เดิมเป็ นที่อยู่ของพระ
ที่ ค รองตนตามกฎของเซนต์ เบเนดิ ก และเซนต์ บาซิ ล ชมห้อ งพัก ,
ห้องสวดมนต์ ที่ประดับประดาด้วยของตกแต่ งในยุคไบแซนไทน์และจิตรกรรมฝาผนังปู นเปี ยกมากมาย
เมืองนี้ได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1993 (พ.ศ. 2536)
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คํา่
วันที่หา้
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่หก
เช้า

จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่เมืองบารี (BARI / 1 ชม.) เมืองใหญ่อนั ดับ
สองของอิ ต าลีท างตอนใต้ ในอดีต นั้น เป็ น ศู น ย์ก ลางการเกษตร
อุตสาหกรรม และการพาณิชย์ และยังเป็ นท่าเรือที่สาํ คัญ โดยเฉพาะ
ในยุคกลาง ชมโบสถ์เซนต์นิโคลัส (ปี ค.ศ. 1087 ชาวบารี
ได้นาํ กระดูกของเซนต์ นิโคลัสมาจากโบสถ์แห่งเมืองไมร่า / Myra ใน
ประเทศตุรกี) ปัจจุบนั จึงได้ดดั แปลงอาคารแห่งนี้เป็ นโบสถ์ และประดิษฐานกระดูกของเซนต์ นิโคลัสไว้ภายใน
ซึง่ เชื่อกันว่า เซนต์นิโคลัสก็คอื ทีม่ าของซานตาคลอสนัน่ เอง (เซนต์, แซงต์, ซาน, ซานต้า เป็ นคําเดียวกัน)
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม BARI หรือระดับเดียวกัน (2 คืน)
บารี - อัลเบอโรเบลโล - ออสทูนี - บารี
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ถ้าํ คาสเทลลานา (GROTTE DI CASTELLANA)
ซึง่ มีการบันทึกการค้นพบอย่างเป็ นทางการเมือ่ ปี 1872 (พ.ศ. 2415)
แต่ถาํ้ นี้เป็ นที่รูจั้ กกันมาตัง้ แต่สมัยกลาง เป็ นถํา้ ที่เกิดจากการกัดเซาะ
โดยแม่นาํ้ ที่ไหลผ่านชัน้ หินทรายใต้ผิวดิน มีหินงอกหินย้อยที่งดงาม
โดยเฉพาะห้องโถงสีขาวขนาดใหญ่ท่อี ยู่ลกึ ลงใต้ผิวดินถึง 70 เมตร
แคว้นปูลย่า เมืองนี้ได้รบั การขึ้นทะเบียน
จากนัน้ นําท่านสู่เมืองอัลเบอโรเบลโล (ALBEROBELLO)
จากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกในปี 1996 (พ.ศ. 2539) นําชมหมู่บา้ น TRUILLY VALLEY บ้านเรือน
ในสมัยศตวรรษที่ 16 ทีก่ ่อขึ้นมาจากหินปูนและหลังคาทรงกรวย ด้วยวิธกี ารสร้างบ้านแบบ
โบราณ กําแพงและผนังของบ้านก่อด้วยหิน DRY STONE ทีละก้อนๆ ให้แน่นหนาตาม
ธรรมชาติโดยไม่ตอ้ งใช้ปูนซีเมนต์เลย หินที่ใช้ในการก่อสร้างเป็ นหินปูนที่สามารถหาได้ใน
พื้นทีน่ นั้ นัน่ เอง ซึง่ หมูบ่ า้ นแห่งนี้อยู่ผ่านยุคสมัยต่างๆ มาได้กว่า 600 ปี เดินชมบ้านเรือน
ซอกซอยทีส่ วยแปลกตา ถนนและร้านค้าขายของทีร่ ะลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ออกเดินทางสู่ออสทูนี (OSTUNI) เมืองน่ารักที่มอี าคารบ้านเรือนสีขาวทัง้ เมือง เดินชมเมืองออสทูนีทถ่ี อื เป็ น
อัญมณีทางด้านสถาปัตยกรรมทีม่ ชี ่อื เสียงมากแห่งหนึ่ง ชมความน่ารักของบ้านเรือนสีขาวทัง้ เมือง จนได้รับการ
ยกย่องเป็ น WHITE CITY แล ้วเดินทางกลับบารี
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บารี - นาโปลี - โรม
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองนาโปลี (NAPOLI / 3 ชม. 30 นาที) เมืองท่า
ใหญ่อนั ดับสองของอิตาลีริมอ่าวเนเปิ้ ล อดีตเมืองพักตากอากาศ
อัน เลื่อ งชื่ อ ในต้น ศตวรรษที่ 20 ที่ม าของเพลงซานตาลู เ ซีย
แวะบันทึกภาพปราสาทคาสเซิลนู โวทีส่ ร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14
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เทีย่ ง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านช้อปปิ้ งสินค้าภายใน LA REGGIA DESIGNER OUTLET ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อ
สินค้าแบรนด์เนมจากทัว่ โลกมากมาย รวมทัง้ แบรนด์เนมจากอิตาลี อาทิ ARMANI, BAGATEELE,
CALVIN KLEIN, CAMPER, GUCCI, GUESS, LEVI’S, MOSCHINO, NIKE, PRADA,
TIMBERLAND, VERSACE

คํา่
วันที่เจ็ด
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่แปด
เช้า

และอื่นๆ อีกมากมาย แลว้ เดินทางสู่กรุงโรม (ROME /3 ชม.) นครหลวงของ
อิตาลี และอาณาจักรโรมันอันเกรียงไกรทัง้ ยังเป็ นศูนย์กลางการปกครองวัฒนธรรมและวิทยาการต่างๆ ในอดีต
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม H10 หรือระดับเดียวกัน (2 คืน)
โรม
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมกรุงโรม นํ าท่านเข้าชมภายในโคลีเซียม (COLOSSEUM)
สนามประลองยุทธ์ทงั้ คนและสัตว์ ประตูชยั พระเจ้าคอนสแตนติน ชมโรมัน
ฟอรัม่ ลานชุมนุ มของเหล่านักปราชญ์ เซอร์คสั แม็กซิมสุ สนามแข่งรถม้า
ศึกเบนเฮอร์ เยือนนครรัฐอิสระวาติกนั ศูนย์กลางศาสนาคริสต์นิกายโรมัน แคทอลิก ชมความ
ยิ่งใหญ่และงดงามตระการตาภายในโบสถ์เซนต์ ปี เตอร์ (ST PETER’S BASILIGA) ในนคร
วาติกนั ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก ชมเพียต้ารูปแกะสลักหินอ่อนรูปพระแม่มาเรียประคองพระเยซูหลังถูก
ตรึงกางเขน ฝี มอื ไมเคิล แองเจโร และแท่นบูชา ฝี มอื เบอร์นิน่ี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
“ทรี คอยน์ อิน
นําท่านชมนํ้ าพุเทรวี่ท่ีมาของบทเพลงอมตะ
เดอะ ฟาวน์เท่น / THREE COINS IN THE FOUNTAIN”
ชมจัตรุ สั นาโวนา จัตรุ สั ยอดนิยมของกรุงโรม ทีต่ งั้ ของนํา้ พุแห่งแม่นาํ้
4 สาย ได้แก่ แม่นาํ้ คงคา, ดานู บ๊ , ไนล์, พลาต้า ผลงานของ เบอร์นิน่ี
ผ่านชมเพียซซ่าเวนิเซีย จัตุรสั วีรบุรุษ, โรมันฟอรัม่ , สนามแข่งม้าแบบโรมัน, ศาลาว่าการกรุงโรม, ปราสาท
เซนต์แองเจโร ฯลฯ แลว้ ช้อปปิ้ งสินค้าเครื่องหนังและแฟชัน่ ชัน้ นําย่านบันไดสเปน จุดนัดหมายของหนุ่มสาว
ชาวโรม่า และยังเป็ นย่านช้อปปิ้ งหลักของบรรดาร้านแฟชัน่ ดีไซเนอร์ชนั้ นําต่างๆ มากมาย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

13.55 น.

โรม - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระพักผ่อนเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย / นําท่านสู่สนามบิน
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ TG 945

วันที่เก้า
05.45 น.

กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )
อิตาลีใต้ 9 วัน .... 09/03/63
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กําหนดการเดินทาง 9-17, 16-24 พ.ค. // 22-30 ส.ค., 5-13, 12-20 ก.ย. // 3-11, 17-25 ต.ค., 24 ต.ค.-1 พ.ย., 7-15 พ.ย.
อัตราค่าบริการ **กรุณารีบจอง และส่งสําเนาพาสปอร์ต เพือ่ จองคิววีซ่าเพราะคิวแน่ นมาก **
รายการ
พ.ค.
ส.ค.,ก.ย.
ต.ค.,พ.ย.
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ
94,000
81,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ
76,000
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ (ไม่มเี ตียงเสริม) ราคาท่านละ
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ ราคาท่านละ
16,000
หมายเหตุ
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีหอ้ ง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนํ าว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตวกรุ
ั ๋ ป๊ กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 25 - 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จา่ ยท่านละ 3,000 บาท (เทศกาล
๋ วเลื่อนไม่ได้ทกุ กรณี
5,000) / ตัวกรุ
๋ ป๊ เมื่อออกตัวแล้
หมายเหตุ (เกี่ยวกับประเทศอิตาลี )
- คิววีซ่ายื่นอิตาลีค่อนข้างน้อย ต้องใช้ช่ือและนามสกุลจริงตามหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เท่านั้นจึงจะจองได้
(ช่วงเทศกาลคิวหมดก่อนเป็ นเดือนๆ) กรุณาจองทัวร์แต่เนิ่ นๆ
- ในเขตเมื อ งเก่ า ของทุ ก เมื อ งในอิต าลี ไม่ อ นุ ญ าตให้ร ถทัศ นาจรเข้า ไปและทางราชการได้กํ า หนดจุ ด รับ -ส่ ง
ไว้เฉพาะแห่ง ซึ่งอาจจะไกลบ้า ง หากท่านจะชมของดี - ของสวยงามที่มีช่ื อเสียงของประเทศนี้ จึงหลีกเลี่ยงการเดินไม่ ไ ด้
(อากาศดี เดินเพลินๆ)
- เนื่ อ งจากความหนาแน่ นของประชากรมีม าก หากเปรียบเทียบกับพื้นที่ของประเทศอิต าลี ดังนั้น โรงแรมและ
ห้องอาหารอาจจะคับแคบบ้างในความรูส้ กึ ของคนไทย และอาจดูเก่าๆ ไม่เหมือนในเอเชีย โปรดทําความเข้าใจ
- อาหารเช้าในโรงแรมของอิตาลีไม่มีให้เลือกมากมายเหมือนในเมืองไทย โปรดทําความเข้าใจ (โรงแรมระดับ 4 ดาว+)
*หากท่านเข้าใจและอยากไป กรุณาส่งใบจองและมัดจํา ** หากท่านยังไม่เข้าใจ กรุณาพิจารณาโปรแกรมทัวร์อน่ื
*บริษทั ต้องกราบขออภัยท่านที่จะต้องแจ้งข้อมูลอย่างตรงไป - ตรงมาแก่ท่าน เพือ่ ความชัดเจนและถูกต้อง
อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป - กลับเป็ นหมูค่ ณะสายการบินไทย
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก. (เฉพาะการบินไทย) - ค่าธรรมเนียมวีซ่า
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการ และค่าขนกระเป๋ าขึ้น - ลงท่านละ 1 ใบ
- ค่ารถรับ - ส่งและนําเทีย่ วตามรายการ
- ค่าเข้าชมโคลีเซียม 12 ยูโร
- ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ชาํ นาญงานอํานวยความสะดวก
- นํา้ ดืม่ ท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายจากโรงแรม - ไปสนามบิน)
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คมุ ้ ครองโรคประจําตัว)
**ปกติ แ ล้ว ทัว ร์ท วั ่ ไปจะใช้ป ระกัน ของตัว แทนที่ยุ โ รป ซึ่ ง คุม้ ครองแต่ อุบ ตั ิเ หตุ เป็ นประกัน กลุ่ม แบบเหมาเป็ นหมื่ น หัว
และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50 - 60 บาท แต่ของยูนิต้ ี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
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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 ผิดชอบกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน
การประท้วงจลาจล ภัยธรรมชาติทกุ ชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก, นํา้ ท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ท่ีเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน,
การนัดหยุดงาน, การประท้วงจลาจล, ภัยอันเกิดจากการเมือง, ภัยสงคราม, ภัยธรรมชาติ, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ
ทัง้ นี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ ายกับบริษทั ตัวแทนในต่ างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน
ในกรณีทท่ี ่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
- ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํา้ มันทีข่ ้นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
- สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,000 - 3,500 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี หากมีการยืน่ วีซ่าแล ้ว)
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- 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 ไม่สามารถรับผิดชอบค่ าใช้จ่ายนัน้ ได้
๋ ถูกต้องตรงกับหนังสือเดินทาง
กรณี CHECK-THROUGH (เช็คจากต่างจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋ าเดินทาง ต้องออกตัวให้
เท่านัน้ แต่ขอเรียนแนะนําว่าท่านควรเช็คกระเป๋ ามาสุวรรณภูมแิ ลว้ เช็คไปยุโรปอีกครัง้ จะดีกว่า เพราะจากสถิตลิ ูกค้าที่กระเป๋ าหลง
ไม่ไปกับเจ้าของจะเป็ 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 **
1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน มี
หน้าว่างคู่ท่ยี งั ไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป โปรดตรวจดูอย่างละเอียด
2. รู ปถ่ายสี หน้าตรง ห้ามสวมแว่นสายตาและคอนแทคเลนส์, ห้ามยิ้มเห็นฟัน,
ห้ามสวมต่างหูและตกแต่งภาพ พื้นหลังฉากสีขาวเท่านั้น ขนาด 3.5 X 4.5
เซนติเมตร ขนาดของใบหน้าต้องมีขนาดใหญ่ 80% ของพื้นที่ ต้องรวบผมให้
เห็นใบหูและคิ้วทัง้ 2 ข้างและต้องเห็นไหล่ทง้ั 2 ข้าง จํานวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน
6 เดือน

แกรนด์ อติ าลีใต้ 9 วัน (TG) หน้ า 8

3. หลักฐานการทํางาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “To whom it may concern” แทนการใช้ช่ือของแต่ละ
สถานทูต)
- 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 ถ้า
ไม่มียอดเคลื่อนไหว 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
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
- กรณีท่ผี ูเ้ ดินทางต้องใช้หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ระหว่างการยื่นวีซ่า กรุณาแจ้งบริษทั ให้ทราบก่อนล่วงหน้าก่อนการยื่น
วีซ่า และกรณีทท่ี ่านต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยื่นวีซ่า หรือนําหนังสือเดินทางกลับมายื่นวีซ่าไม่ทนั ท่านจะต้องทํา
การยืน่ วีซ่าเดีย่ ว

