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มิลาน – ปราสาทสฟอร์ เชสโก – ดูโอโม่ – เซอมิโอเน - ล่องเรื อทะเลสาบการ์ ดา – เวนิส เมสเต้
สะพานถอนลมหายใจ – จตุรัสซานมาโค - ลา สเปเซีย - ชิงเกว่ แตร์ เร – นั่งรถไฟชมเมือง – ลงเรื อสู่ พอร์ โตฟิ โน
ปิ ซ่ า - หอเอนปิ ซ่ า (1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก) – เซียน่ า – เดอะ มอลล์ เอ้าท์ เล็ท – ฟลอเรนซ์
เนินเขาไมเคิล แองเจโร – สเต๊ กเนื้อฟิ ออเรนติน่า - ชิมไวน์ เคียนติ – นั่งรถไฟด่ วนสู่ เมืองเนเปิ้ ล – เกาะคาปรี
ล่องเรื อ (ถา้ บลูก๊อตโต้ ) นั่งรถราง - ซอร์ เรนโต้ – เมืองโบราณปอมเปอี – โรม – กรุงวาติกนั
เข้ าชมพิพธิ ภัณฑ์ วาติกนั - (Sistine Chapel) - เข้ าชมภายในโคลอสเซียม – นา้ พุเทรวี่ – เมืองเก่าโรม – บันไดสเปน

กาหนดการเดินทาง

15-25 ม.ค.//12-22 ก.พ.//18-28 มี.ค.//09-19 เม.ย.//12-22 เม.ย.//29 เม.ย.-09 พ.ค.//22 พ.ค.-01 มิ.ย.
19-29 มิ.ย.//01-11 ก.ค.//07-17 ส.ค.//18-28 ก.ย.//03-13 ต.ค.//16-26 ต.ค. 63
( กรุณาสารองที่นั่งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)
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World PreMium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

โรงแรมที่พกั แบบ 4 ดาว พร้ อมพนักงานยกกระเป๋าส่ งถึงห้ องพัก
บริการอาหารเช้ า ในห้ อง F.I.T. (ไม่ใช่ ห้องกรุ๊ป)
อาหารพืน้ เมืองแบบมีคุณภาพ เพื่อลองชิมรสชาติแบบต้นตารับ ***
อาหารจีนเมนูดลี กั ซ์ 7 อย่าง พร้ อมผลไม้
อาหารไทย 6 อย่าง พร้ อมของหวาน
ค่าทิปพนักงานขับรถและพนักงานเสิ ร์ฟในยุโรป
เข้ าชมภายในพิพธิ ภัณฑ์ วาติกนั และโบสถ์ เซนต์ ปีเตอร์ (ใช้ ควิ กรุ๊ปไม่ต้องต่ อแถว)

วันที1่

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

21.30

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้น 4 เคาท์ เตอร์ สายการบิน
ไทย Thai Airways โดยมีเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวก ก่อนขึน้ เครื่ อง

วันที2่

มิลาน – ชมเมือง – ปราสาทสฟอร์ เชสโก – ดูโอโม่ – เซอมิโอเน
ล่องเรื อทะเลสาบการ์ ดา – เวนิส เมสเต้

00.35
07.10

เหิรฟ้าสู่ เมืองมิลาน...โดยสายการบินไทยแอร์ เวย์ Thai Airways เที่ยวบินที่ TG940
เดินทางถึงเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ผ่ านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองเรี ยบร้ อยแล้ ว จากนั้นนาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ตัว
เมืองมิลาน เมืองสำคัญในภำคเหนื อของประเทศอิตำลี ตั้งอยู่บริ เวณที่รำบลอมบำร์ ดี นาท่ านเดินทางสู่ บริ เวณ
“ปราสาทสฟอร์ เซสโก้ ” ปรำสำทสวยงำมหลังนี้ ได้เคยเป็ นป้ อมปรำกำรของพวกตระกูลวิสคอนติ ต่อมำเป็ นที่
พำนักของผูน้ ำเผด็จกำรในช่วงศตวรรษที่ 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซำ มี
เวลาให้ ท่ า นได้ ถ่ า ยภาพกั บ มุ ม สวยๆ ของน้ า พุ ที่ โ พยพุ่ ง บริ เ วณ
ด้ านหน้ า ปราสาทสฟอร์ เซสโก้ น ำท่ ำนชม “มหาวิหารแห่ งมิลาน
หรื อดูโอโม” สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง อันมีขนำดใหญ่โต
มโหฬำร สร้ ำงขึ้นด้วยหิ นอ่อนสี ขำวในศิ ลปะแบบโกธิ ค ใช้เวลำ
สร้ำงนำนกว่ำ 500 ปี ปั จจุบนั เป็ น “โบสถ์ แคธอลิกที่ใหญ่ เป็ นอันดับ
3 ของโลก” ลำนด้ำนหน้ำเป็ นที่ต้ งั ของพระรำชำนุสำวรี ยพ์ ระเจ้ำวิค
เตอร์ เอ็มมำนู เอลที่ 2 ทรงม้ำ รำยล้อมด้วยอำคำรที่เก่ำแก่คลำสสิ ค
และช้ อปปิ้ งมอลล์ ที่สวยที่สุดแห่ งหนึ่งของโลก มีเวลาให้ ท่านได้ เลือกหาซื้อสิ นค้ าชื่ อดังมากมายที่ “ แกลเลอเรีย
วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่2 ” ที่ใช้เวลำก่อสร้ำงถึง 12 ปี เป็ นอำคำรหลังคำกระจกโครงเหล็กพื้นโมเสกลวดลำยงดงำม
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เที่ยง
บ่ าย

คา่

มำก ภำยในประกอบด้ว ยร้ ำ นค้ำ สิ น ค้ำ แบรนด์ เ นมชื่ อ ดัง เช่ น Prada, Louis Viton, Gucci, Bally, Amani,
Moschino , Versace ฯลฯ ให้ท่ำนได้ชอ้ ปปิ้ งตำมอัธยำศัย บนถนนมองท์ นโปลียอง และถนนวิคเตอร์ เอมมำนู
เอล หรื อนัง่ จิบกำแฟชมบรรยำกำศ
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ าน ออกเดินทางสู่ Sirmeone เมืองอันเก่ าแก่ ที่มีอายุกว่ า 2,000 ปี มีลกั ษณะภูมมิประเทศเป็ นแหลมที่
ยื่นออกไป ในทะเลสาบการ์ ด้า ซึ่งมีควำมยำวกว่ำ 55 กิโลเมตรเมืองนี้จึง
ถู ก ขนำบข้ำ งด้ว ยทะเลสำบ น ำท่ ำ นลงเรื อ ล่ อ งชมควำมงดงำมของ
ทะเลสำบกำร์ดำ (Gauda Lake) ผ่ำนชมวิลล่ำที่สวยงำมของบรรดำเหล่ำ
เศรษฐีในยุโรป ท่ำนจะเห็นเทือกเขำแอล์ปที่สวยงำม จำกนั้นให้ทุกท่ำน
ได้ชมเมืองเก่ำที่แสนสวยงำม มีร้ำนค้ำและ ร้ำนขนมอยู่มำกมำย เก็บ
ภำพป้ อมปรำกำรประจำเมือง ที่เป็ นจุดสัญลักษณ์ ต้ งั แต่สมัยยุคโรมัน
สมควรแก่ เวลา น าท่ า นเดินทางสู่ ทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของ
อิตาลีไปยัง “ เมืองเวนิส เมสเตร้ ” ราชินีแห่ งทะเลเอเดียตริก เมืองหลวง
ของแคว้นเวเนโต
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร พืน้ เมือง เมนูพเิ ศษ สปาเกตตีล้ ๊อบสเตอร์ (Spaghetti Lobster) และขนมหวาน
/ นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ที่พกั

พักที่ :
วันที3่

NH LAGUNA VENICE HOTEL / DELFINO HOTEL หรื อระดับใกล้เคียง
เวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จตุรัสซานมาโค
(รวมค่าล่องเรื อกอนโดล่า) – ลา สเปเซีย

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ท่าเรื อตรอนเชโต้ จากนั้นลงเรื อเข้ าสู่ “ เมืองเวนิส ”
เมืองอันแสนโรแมนติกซึ่ งเป็ นจุดหมำยปลำยทำงของคู่รักจำกทัว่ โลก
เมื อ งเวนิ ส ได้ รั บฉายาว่ า ราชิ นี แ ห่ ง ทะเลอาเดรี ยตริ ก (Queen of the
Adriatic), เมืองแห่ งสายนา้ (City of Water), เมืองแห่ งสะพาน (City of
Bridges), และ เมืองแห่ งแสงสว่ าง (The City of Light) เรื อนำท่ำนเดิน
ทำงเข้ำสู่ “เกาะซานมาร์ โค” ศูนย์กลำงของเมืองเวนิส พร้อมนำคณะเดิน
ทำงเข้ำสู่ บริ เวณ “จตุรัสซานมาโค” ระหว่ำงกำรเดินทำงชม อนุ สำวรี ย ์
ของพระเจ้ำวิคเตอร์ เอมำนูเอลที่ 2 ถ่ำยภำพคู่กบั “ สะพานถอนหายใจ”
Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
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คา่

สะพำนแห่ งสัญลักษณ์ที่เชื่อมต่อกับพระรำชวังดอร์ จ ชมความสวยงามของ“พระราชวังดอร์ จ” (ภายนอก) อัน
เป็ นที่ประทับของเจ้ำเมืองเวนิสในยุคที่ยงั เป็ นรัฐอิสระ อีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลำงของกำรปกครองแคว้นในยุคสมัย
นั้น ชม“โบสถ์ เซนต์ มาร์ ค” ซึ่ งเป็ นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ที่ “ใหญ่ ที่สุด” ในยุโรปตะวันตก อิสระเลือกช้อปปิ้ ง
สิ นค้ำแบรนด์เนมชื่อดังนำนำชนิ ด อำทิ Gucci, Louis Vuitton, Prada, Bally, Chanel หรื อ“ เครื่ องแก้ วมูราโน่ ”
สิ นค้ำพื้นเมื องอันเลื่ องชื่ อ อิ สระให้ท่ำนเดิ นเที่ ยวชมงำนก่ อสร้ ำงที่ แสดงให้เห็ นถึ งควำมเป็ นอัจฉริ ย ะด้ำน
สถำปัตยกรรมที่“สะพานเรียลอัลโต้ ”
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านล่ องเรื อกอนโดล่ า ชมลาคลองที่ให้ แทนถนนผ่ านชมบ้ า นเรื อนชาวเวนิสรวมถึงวิวที่สวยงามของสะพาน
ต่ างๆ ที่ทอดผ่ านลาคลอง ให้ ท่านได้ ดื่มดากับสถาปั ตยกรรมที่มี อายุยาวนานมากกว่ า 500 ปี **แถมรวมค่ำ
ล่องเรื อกอนโดล่ำเรี ยบร้ อยแล้วโดยสำรลำล่ะ 5-6 ท่ำน** จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ เมื อง ลา สเปเซี ย (LA
SPEZIA) เมืองในเขตลิกูเรี ย ทำงตอนเหนื อของอิตำลี อยู่ระหว่ำงเมืองเจนัวและปิ ซ่ ำ บนทะเลลิกูเรี ยและเป็ น
หนึ่งในอ่ำวที่มีควำมสำคัญทำงด้ำนกำรค้ำ และกำรทหำร เดินทำงถึง เมือง ลำ สเปเซีย นำท่ำนเข้ำสู่ ตวั เมือง
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร / นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ ที่พกั

พักที่:
วันที4่

NH LA SPEZIA HOTEL หรื อระดับใกล้เคียง
ลา สเปเซีย – ชิงเกว่ แตร์ เร – นั่งรถไฟชมเมือง - ลงเรื อสู่ พอร์ โตฟิ โน – เมืองปิ ซ่ า

เช้ำ

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ า นนั่ ง รถไฟสู่ ชิ งเกว่ แตร์ เร (Cinque Terre) หมู่ บ้านเล็กๆ ทั้ง ห้ า ที่ต้ัง อยู่ บนชายฝั่งริ เวียร่ า ของอิตาลี
CINQUE TERRE มี ค วามหมายว่ า “ห้ า ดิ น แดน” (FIVE LANDS) ประกอบด้ ว ย หมู่ บ้ า นห้ า แห่ ง ได้ แ ก่
MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA,
MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทั้งห้ำหมู่บำ้ นนี้ มีหุบเขำ
ล้อมรอบ ประกอบกันเป็ นส่ วนหนึ่ งของอุทยำนแห่ งชำติฯ และได้รับ
กำรขึ้ น ทะเบี ยนเป็ นมรดกโลกจำกองค์กำรยูเ นสโก้อีกด้วย แวะชม
ควำมงำมของหมู่บำ้ นริ โอแมกจิโอเร (RIOMAGGIORE) เป็ นหมู่บำ้ น
เล็กๆ ที่ มีเ สน่ ห์ และมี บรรยำกำศเหมื อนเมื องตุ๊กตำ บ้ำนเรื อนที่ ต้ งั
ลดหลัน่ กันบนหน้ำผำที่ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีตดั กับน้ ำทะเลเมดิ
เตอร์ เรเนี ยนสี เทอร์ ควอยซ์ ทำให้กลำยเป็ นสถำนที่ท่องเที่ยวยอดฮิต
แห่ งหนึ่งอย่ำงไม่ตอ้ งสงสัย อิสระให้ท่ำนชมควำมงดงำม และถ่ำยภำพตำมอัธยำศัย นำท่ำนออกเดินทำงโดยรถ
โค้ชปรับอำกำศ สู่ เมืองเซนต์ มำกำริ ตำ

เที่ยง
บ่ าย

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com
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เที่ยง
บ่ าย

คา่

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่ านลงเรื อเฟอร์ รี่สู่ เมืองพอร์ โตฟิ โน (นั่งเรื อประมาณ 20 นาที) เดินทางถึงเมืองพอร์ โตฟิ โน นำท่ำนเดินเล่น
เที่ยวชมเมืองโดยรอบ พอร์โตฟิ โนเป็ นเมืองท่ำ แห่งชำยทะเลเมดิเตอร์
เรเนียนที่มีชื่อเสี ยงในระดับโลก ซึ่ งตั้งอยูใ่ นเขตจังหวัดของเจนัว ที่ถูก
ล้อมรอบด้วยท่ำเรื อเล็กๆ จนได้รับกำรขนำนนำมว่ำเป็ น "สวรรค์แห่ ง
เมืองท่ำ" สำหรับนักท่องเที่ยวก็ว่ำได้ เมืองเล็กๆ ที่แสนน่ ำรัก ภำยใน
ตัวเมืองประกอบไปด้วยด้วยบ้ำนเรื อนหลำกสี สัน ซึ่ งตั้งเบียดเสี ยดกัน
ไปตำมเชิงเขำเขียวชอุ่ม โอบล้อมอ่ำวที่มี เรื อยอร์ชส่ วนตัว จอดเต็มไป
หมด เก็บภำพโบสถ์เซนต์มำร์ติน (St.Martin) ซึ่งสร้ำงขึ้นในศตวรรษที่
12 โดยตัว โบสถ์น้ ัน มี ข นำดที่ ไ ม่ ใ หญ่ โ ต แต่ ก็มี ค วำมสวยงำมมำก
พอสมควร ได้เวลำสมควรนำท่ำนออกเดินทำงกลับได้ เวลาอันสมควรนาท่ านเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่ า (Pisa)
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร/นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ ที่พกั

พักที่:
วันที5่

NH HOTEL PISA หรื อระดับใกล้เคียง
หอเอนปิ ซ่ า (1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ ของโลก) – เซียน่ า – เดอะ มอลล์ เอ้าท์ เล็ท

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเปลีย่ นเป็ นรถ Shutter Bus เข้ำชมควำมมหัศจรรย์ของ “หอเอนแห่ งเมืองปี ซ่ า” 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของ
โลก ถูกสร้ ำงด้วยหิ นอ่อน สู ง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเริ่ มสร้ ำงเมื่ อปี ค.ศ.1174 แล้วเสร็ จเมื่ อ ค.ศ.1350 ใช้เวลำ
ก่อสร้ ำงนำนถึง 176 ปี พร้ อมชมควำมสวยงำมของ“หอสวดมนต์ ที่สร้ างในสไตล์ โรมันเนสก์ ” จตุรัสดูโอโม
แห่ งปิ ซาได้ รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ ขนึ้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1987 เมืองแห่งนี้ยงั เป็ นบ้ำนเกิด
ของนักวิทยำศำสตร์ และนักดำรำศำสตร์เอกของโลก “กาลิเลโอ” ซึ่งเขำ
ได้พิสูจน์กฎกำรณ์ดึงดูดของโลกโดยปล่อยวัตถุให้ตกมำจำกที่สูงเขำ
สังเกตพบว่ำ ไม่วำ่ วัตถุหนักหรื อเบำ ต่ำงตกถึงพื้นดินพร้อมกัน และให้
ชำวโลกรู ้ โดยทำกำรทดลองปล่อยลูกบอลจำกหอเอนปิ ซ่ ำแห่ งนี้ และ
เขำยัง เป็ นคนแรกที่ ใ ช้ก ล้อ งโทรทัศ น์ (Telescope) ส่ อ งดู ด ำวเมื่ อ
ประมำณ 400 ปี ก่อนและได้ประกำศสิ่ งที่คน้ พบซึ่งท้ำทำยควำมเชื่อของ
คนในสมัยนั้นซึ่ งเชื่อกันว่ำโลกเป็ นศูนย์กลำงของสุ ริยะจักรวำลแต่กำ
ลิเลโอยืนยันว่ำดวงอำทิตย์ต่ำงหำกเป็ นศูนย์กลำงของสุ ริยะจักรวำล จน
ทำให้เขำถูกจับคุมขังในที่สุด นาท่ านเดินทางสู่ เมืองเซียน่ า (140 กม.)
Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com
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ตลอดทั้งใจกลางเมื องเก่ าของเซี ยน่ าได้ รับเลือกโดยองค์ การยูเนสโกให้ ขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมื่ อปี
ค.ศ.1995
เที่ยง
บ่ าย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเยี่ยม จตุรัสเปี ยซซ่ำ เดล คัมโป Piazza del Campo ซึ่ งได้รับยกย่องว่ำเป็ นมรดกโลก และเคยเป็ นบ้ำนขอ
งำลิโอนักแข่งม้ำที่ มีชื่อกระฉ่ อนที่ สุดในโลก ชมจตุรัสเปี ยซซ่ ำ เดล คัมโป ที่ได้ชื่อว่ำสวยแปลกตำเพรำะมี
รู ปทรงเป็ นรู ปพัด ลำดเอียงแบบขั้นบันได ตั้งอยู่ ด้ำนหน้ำศำลำ
ว่ำ กำรเมื อ งเซี ย น่ ำ เดิ น เล่ น ชมเมื อ ง บ้ำ นเรื อ นต่ ำ งๆ ถึ ง แม้ดู
เก่ำแก่ แต่ยงั คงถูกใช้งำนเป็ นที่อยูอ่ ำศัยและร้ำนค้ำ มีศำลำกลำง
จังหวัดสไตล์โกธิ ค น้ ำพุเกีย โบสถ์พระแม่นิรมล ที่นี่มีเทศกำล
พำลิโอแสดงในชุดพื้นเมืองทุกปี มีชื่อเสี ยงมำก ได้เวลำสมควร

น าท่ า นเดิ น ทางเข้ า สู่ เดอะ มอลล์ เอ้ า ท์ เ ล็ ท (The Mall
Outlet) เลือกซื้ อสิ นค้ำแบรนด์เนมมำกมำยในรำคำพิเศษโดยเฉพำะแบรนด์ช้ นั นำของอิตำลี เช่น GUGCI &
PRADA และแบรนด์อื่นๆมำกมำย เช่นArmani , Bally, Bulgari, Burberry, Calvin Klein, Camper, Diesel, Hugo
Boss, L'Occitane , Lacoste, Loewe, Michael Kors, Polo Ralph Lauren, Quiksilver, Ray-Ban, Samsonite, Spazio
Dolce & Gabbana, Swarovski, Swatch, TAG Heuer, Timberland, Tommy Hilfiger, Versace, etc.
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

คา่

พักที่:
วันที6่

MEDITERANO HOTEL / หรื อระดับใกล้เคียง
ฟลอเรนซ์ – เนินเขาไมเคิล แองเจโร – สเต๊ กเนื้อฟิ ออเรนติน่า
ชิมไวน์ เคียนติ – นั่งรถไฟด่ วนสู่ เมืองเนเปิ้ ล

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางเข้ าชม “เมืองฟลอเรนซ์ ” Florence เมืองที่ได้ รับฉายาว่ า
“เมืองที่มีความงามเป็ นอมตะ ”เป็ นเมืองต้ นแบบของศิลปะแบบเรอเนส
ซองส์ ซึ่ งเป็ นเมื อ งที่ มี ค วำมเจริ ญ สู ง สุ ด ในช่ ว งศตวรรษที่ 13-16 ทั้ง
ทำงด้ำนเศรษฐกิจและศิลปะวัฒนธรรมเป็ นนครโบรำณอันยิง่ ใหญ่ซ่ ึ งครั้ง
หนึ่งเคยมัง่ คัง่ และร่ ำรวยกว่ำกรุ งโรม เป็ นถิ่นกำเนิดของศิลปิ นระดับโลก
2 ท่ำน คือ“ ลีโอนาโด ดาวินชี และ ไมเคิลแองเจลโลก ”

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com
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เที่ยง

16.00
19.00
คา่

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษฟิ ออเรนติน่า สเต๊ ก (Fiorentina Beef Steak) เมนูสุดพิเศษที่มี
ชื่ อเสี ยง ที่สุดของแคว้นทอสคานี่ ซึ่งโดยปกติเชฟจะย่างเนื้อทั้งก้อนแล้วมาบรรจงแล่ให้ ลูกค้าที่โต๊ ะอาหารขณะที่
ยังร้ อนอยู่ (ท่ำนใดไม่ทำนเนื้อวัวกรุ ณำแจ้งเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย บริ ษทั ฯ จะเปลี่ยนเมนูเป็ นสเต๊กปลำหรื อหมูแทน)
เดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่ำ ชม“จัตุรัสเพียซซ่ าซินยอเรตตา” ชมสถำปั ตยกรรมอันโดดเด่นของเมืองที่ “มหาวิหาร
ซานตามาเรีย เดลฟิ ออเร” เป็ นวิหำรที่มียอดโดมขนำดใหญ่สัญลักษณ์
แห่ ง เมื อ งฟลอเรนซ์ จำกนั้ นออกเดิ น ทำงเข้ำ สู่ ใ จกลำงเมื อ งชม
“โบสถ์ ซั น ตาโคเช่ ” โบสถ์ข นำดใหญ่ ซ่ ึ งใช้เ ป็ นสถำนที่ ฝั ง ศพของ
ศิลปิ นชื่อก้องโลก “ไมเคิลแองเจลโล และ กาลิเลโอ” และศิลปิ นชื่อดัง
ของเมือง จำกนั้นนำท่ำนข้ำมแม่น้ ำอำร์ โนเข้ำสู่ “จตุรัสไมเคิลแองเจล
โล” บนเนินสู งชมรู ปหล่อสัมฤทธิ์จำลอง“เดวิด” David ที่โด่งดังในตำนำนเป็ นผลงำนชิ้นเอกของไมเคิลแองเจล
โล และบริ เ วณจัตุ รั สแห่ งนี้ ท่ ำนสำมำรถจะบัน ทึ กภำพวิ ว ทิ ว ทัศ น์ ที่ง ำมที่ สุดของกรุ งฟลอเรนซ์ พร้ อมชม
ประติมำกรรมที่สวยงำมของ “สะพานเวคคิโอ” สะพำนเก่ำแก่แห่ งแรกที่ขำ้ ม “แม่ น้าอาร์ โน” สั ญลักษณ์ ของ
เมืองฟลอเรนซ์ / จากนั้นนาท่ านออกเดินทางสู่ สถานีรถไฟฟลอเรนซ์
ออกเดินทางสู่ เมืองเนเปิ้ ล โดยรถไฟด่ วน Italiarail
เดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองเนเปิ้ ล / นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร ณ โรงแรมที่พกั

พักที่:
วันที7่

ROYAL CONTINENTAL HOTEL / หรื อระดับใกล้เคียง
เนเปิ้ ล – เกาะคาปรี – ล่องเรื อ (ถา้ บลูก๊อตโต้ ) - นั่งรถรางสู่ เมืองเก่ า– พักบนเกาะคาปรี

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางออกจากสู่ เกาะคาปรี (CAPRI ISLAND) โดยเรื อเจ๊ ตฟรอย / นาท่ าน ล่ องเรื อ ชมทิวทัศน์ อัน
สวยงามของเกาะคาปรี ท่ำมกลำงท้องฟ้ำสี ครำม น้ ำทะเลสี
น้ ำเงินเข้ม นำท่ำนชมควำมงำมของถ้าบลูกรอตโต้ (BLUE
GROTTO) ถ้ ำนี้ถูกค้นพบเมื่อปี 1826 มีขนำดกว้ำง 45 เมตร
แ ละ ย ำว 54 เ ม ต ร สู ง 15 เ ม ต ร ท ำ ง เ ข้ ำ ถ้ ำ สู งจำก
ระดับน้ ำทะเลเพียงเมตรเศษๆ (ในกรณี ที่สภำพอำกำศไม่
เอื้ออำนวยกับกำรออกเรื อ อำจงดรำยกำรชมถ้ ำบลูกอตโต้)
จำกนั้นนำท่ำนนั่งเรื อสู่ เกำะคำปรี สถำนที่ตำกอำกำศของ
ชนชั้นสู งมำตั้งแต่สมัยโรมันเรื องอำนำจ และยังคงไว้ซ่ ึ ง

บ่ าย
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คา่

มนต์เสน่ห์แห่ งควำมงำมมำจนถึงทุกวันนี้ บรรดำกวีและนักเขียนชื่อดังต่ำงก็บอกในงำนเขียนเป็ นเสี ยงเดียวกัน
ว่ำ “ที่คำปรี สวรรค์อยูใ่ กล้ๆ เพียงแค่ปรำยตำมอง” นำท่ำนโดยสำรรถรำง (FUNICULAR) สู่ ยำ่ นกลำงเมืองของ
เกำะคำปรี
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเช็ค-อิน เข้ าสู่ ที่พกั ในเกาะคาปรี มีเวลำให้ท่ำนชื่นชมกับบรรยำกำศที่ทำให้คำปรี มีเสน่ห์เป็ นที่หลงใหล
ของนัก ท่ อ งเที่ ย ว อดี ต เคยเป็ นที่ ป ระทับ ตำก
อำกำศของจัก รพรรดิ แ ห่ ง อำณำจัก รโรมัน ที่
โปรดให้เป็ นวิมำนฉิ มพลีริมฝั่งทะเล ชมทิวทัศน์
อันงดงำมของ ยอดเขำอนำคำปรี ชมบ้ำนเรื อน
และบ้ำนพักตำกอำกำศแบบเมดิเตอร์ เรเนียนให้
ท่ำนได้เดินเล่นผ่อนคลำยกับธรรมชำติอย่ำงเต็ม
อิ่ม
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร/นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ ที่พกั

พักที่:

HOTEL LA RESIDENCE / HOTEL VILLA SAN FELICE / หรื อระดับใกล้เคียง

วันที8่

เกาะคาปรี – ซอร์ เรนโต้ – เมืองโบราณปอมเปอี – โรม

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ได้ เวลาอันสมควร นาท่ านลงเรื อกลับสู่ เมืองซอร์ เรนโต้
(SORRENTO) นาท่ านชมเมื องซอร์ เรนโต้ เมื องสวย
ริ มชำยฝั่งทะเลที่มำของเพลง “คัมแบค ทู ซอร์ เรนโต้”
และเป็ นบ้ ำ นเกิ ด ของ เอนริ โก คำรู โซ (ENRICO
CARUSO) นั ก ร้ อ งโอเปรำชื่ อ ดัง เป็ นเมื อ งในฝั น ที่
งดงำมล้ ำ เลิ ศ เมื อ งที่ มี ทัศ นี ย ภำพสวยงำม ได้เ วลำ
สมควร เดินทำงเข้ำสู่ “เมืองปอมเปอี”
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านชมเมื องโบราณ 2,000 ปี ที่ถูกทาลายโดยลาวา
ของภู เขาไฟ วิโซเวีย ส ซึ่ ง ภู เขาไฟลูกนี้ระเบิดเอาดิน
โคลนเถ้ าถ่ าน และหินละลายทับถมจมลงไปในดินในชั่ว
เวลาไม่ กี่นาทีเมื่อ พ.ศ.662 ประชาชนนับหมื่นต้ องถูกฝังทั้งเป็ นตายด้ วยความทุกข์ ทรมาน โดยไม่ มีโอกาสหนี

เที่ยง
บ่ าย

เที่ยง
บ่ าย

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com
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คา่

รอดออกมาได้ เลย และปอมเปอี ก็ถูกลืมไปจำกควำมทรงจำของชำวโลกต่อมำได้มีกำรฟื้ นฟูศึกษำประวัติศำสตร์
โบรำณชื่อปอมเปอีจึงถูกค้นพบแต่ไม่มีใครทรำบว่ำอยูท่ ี่ไหน จนกระทัง่ พ.ศ.2291 ได้พบร่ องรอยของซำกเมือง
เมื่อรื้ อดินที่ทบั ถมออกมำหมดแล้วก็พบซำกเมืองที่ใหญ่โต และสร้ำงด้วยหิ นอย่ำงแข็งแรง บำงแห่ งพบ “ ซาก
ชาวปอมเปเอียน และสั ตว์ เลีย้ งของเขาที่ตายกลายเป็ นหินยังคงสภาพเดิมทุกประการ ” แต่ทว่ำภำพนั้นจะเห็น
ลักษณะของควำมหวำดกลัวต่อควำมตำยได้เป็ นอย่ำงดีบำงคนนัง่ เอำมือปิ ดหน้ำตำยบำงคนนัง่ ซบกับกำแพงบ้ำน
ตำยก็มี ปอมเปอีจึงได้ชื่อว่ำ “ซากเมืองแห่ งความตาย” / ได้เวลำสมควรนำท่ำนออกเดินทำงสู่ กรุ งโรม / นำท่ำน
เดินทำงเข้ำสู่ ที่พกั
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคารภายในที่พกั

พักที่:

NH Hotel, Rome หรื อระดับใกล้เคียง

วันที9่

โรม – กรุงวาติกนั – เข้ าชมพิพธิ ภัณฑ์ วาติกนั (คิวกรุ๊ป) - (Sistine Chapel)
เข้ าชมภายในโคลอสเซียม – นา้ พุเทรวี่ – เมืองเก่าโรม – บันไดสเปน

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนออกเดินทำงเข้ำสู่ นครรัฐวาติกนั “ประเทศเอกราช”
หรื อ “รั ฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก” มีเนื้ อที่ประมำณ 250 ไร่
เป็ นที่ประทับของ พระสันตะปำปำ ซึ่ งเป็ นประมุขสู งสุ ด
แห่ งศำสนำคริ สต์ นิ กำยโรมันคำทอลิก (นาท่ านใช้ คิวกรุ๊ ป
ไม่ ต้องต่ อแถวเข้ าชมภายในของพิพธิ ภัณฑ์ วาติกนั ) ซึ่งเป็ น
แหล่งรวมงำนศิลปะจำกทุกยุคทุกสมัยที่สะสมมำเป็ นเวลำ
หลำยร้ อ ยปี และสมบู ร ณ์ ที่ สุ ด ในยุโ รป เข้ำ ชมในส่ ว นของ
วิ ห ำรชิ ส ติ น (Sistine Chapel) ที่ มี ไ ฮไลท์ อ ยู่ ที่ ภ ำพวำดบน
เพดำนอัน เลื่ อ งชื่ อ วิ ห ำรซิ ส ติ น หรื อ โบสถ์น้อ ยซิ ส ติ น มี
ควำมส ำคัญ ในกำรเป็ นสถำนที่ ท ำกำรประชุ ม เลื อ กตั้ง พระ
สันตะปำปำองค์ใหม่และมีชื่อเสี ยงในทำงสถำปั ตยกรรมและ
จิตกรรมฝำผนังหรื อภำพวำดบนเพดำนแสดงประวัติศำสตร์
ของมนุ ษ ย์ชำติ ก่ อนกำรมำถึ งของพระคริ สต์โดยจิ ตรกรผูม้ ี
ชื่ อเสี ยงในสมัยเรอเนสซองซ์ จากนั้นนาท่ านเข้ าชมในส่ วน
ของ“ มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ ” (St.Peter's Basilica) ซึ่ งเป็ น
สิ่ ง ก่ อ สร้ ำ งที่ ใ หญ่ แ ละส ำคัญ ที่ สุ ด ในนครรั ฐ วำติ กัน เป็ น
Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com

9/27 โครงการเวิร์คเพลส ราชพฤกษ์ - จรัญสนิทวงศ์ ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
9/27 WORK PLACE Ratchaphruek - Charan, Soi Bang Waek69,Phasi Charoen, Bangkok 10160

บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no. 11/09492

คา่

สถำนที่ศกั ดิ์สิทธ์ของพระศำสนจักรโรมันคำทอลิกที่มีขนำด “ใหญ่ ที่สุดในโลก” ได้รับกำรออกแบบโดย “ ไม
เคิลแองเจลโล ” ภำยในมหำวิหำรประดับประดำไปด้วยงำนศิลปะชิ้นเอกมำกมำย อำทิเช่น “ปิ เอต้ า” (The Pieta)
รู ปแกะสลักหิ นอ่อนแม่พระมำรี ยอ์ ุม้ พระศพของพระเยซูเจ้ำไว้บนตัก ผลงำนของไมเคิล แอง เจโล ได้แกะสลัก
หินอ่อนงำนชิ้นนี้เมื่อเขำอำยุ 25 ปี และยังเป็ นงำนชิ้นเดียว ที่ไมเคิลแองเจลโลแกะสลักชื่อตัวเองไว้ที่รูปปั้นชิ้นนี้
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าชมภายในสนามกีฬาโคลอสเซียม 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ ของโลก ที่เกิดขึ้นมำเพื่อเป็ นสัญลักษณ์แห่ ง
อำนำจของ “ เวสปาเรียน ” Vespasian เริ่ มสร้ำงขึ้นเมื่อ ค.ศ. 72 แล้วเสร็ จปี ค.ศ. 80 ในสมัยของ Titus บุตรชำย
ของจักรพรรดิ์เวสปำเรี ยน โดยโคลอสเซียมแห่งนี้ได้รับกำรยกย่องให้เป็ นมรดกของชำวโรมันโบรำณ เด่นในแง่
สถำปั ตยกรรม และควำมยิ่งใหญ่ที่สำมำรถจุคนได้ถึง 50,000
อำทิ “จัตุรัสเวเนเซีย” Piazza Venezia จตุรัสที่ยงิ่ ใหญ่ใจกลำง
กรุ งโรม ผ่ำนชมระเบียงปำลำสโซ สถำนที่ใช้กล่ำวสุ นทรพจน์
ของมุสโสลินีในโอกำสต่ำงๆ “อนุสาวรีย์พระเจ้ าวิคเตอร์ เอ็ม
มานู เ อ็ ล ที่ 2” ซึ่ งได้ ชื่ อ ว่ ำ เป็ นพระบิ ด ำของชำว อิ ต ำลี
“ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มำของ
“ถนนทุกสายมุ่งสู่ กรุ งโรม” จำกนั้นชมร่ องรอยของศูนย์กลำง
แห่ ง จัก รวรรดิ โ รมัน อัน ศัก ดิ์ สิ ทธิ์ “โรมั น ฟอรั่ ม ” จำกนั้น
เดิ นทำงกลับสู่ กรุ งโรม นำท่ำนชมควำมสวยงำมของ “น้าพุ
เทรวี่” น้ ำพุเทรวี่น้ ี ถือเป็ นผลงำนชิ้นเอกที่สร้ำงควำมประทับ
ให้กบั นักท่องเที่ยวทัว่ โลก ส่ วนกลำงของน้ ำพุน้ นั มีรูปปั้นของ
เทพเจ้ำเนปจูนขี่รถม้ำติดปี กแสดงถึงควำมมีสุขภำพที่แข็งแรง
และควำมอุดมสมบูรณ์ ของอำณำจักร จากนั้นเดินเข้ าสู่ เขต
เมื องเก่ าเพื่อเข้ าชมความมหัศจรรย์ ของ“วิหารแพนธีออน”
สถาปัตยกรรมจากยุคโรมันที่เก่ าแก่ ที่สุดของประเทศอิตาลี มี
อำยุเก่ำแก่ประมำณ 2,000 กว่ำปี วิหำรแห่งนี้ได้ถูกสร้ำงขึ้นเมื่อ 27 ปี ก่อนคริ สตกำล จุดเด่ นที่น่าสนใจของวิหาร
แพนธีออน คือ การออกแบบ“ โดม ” ด้ านบนของอาคารทาได้ อย่ างน่ าอัศจรรย์ จากนั้นเดินทางสู่ “ ย่ านบันได
สเปน ” สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง และเป็ นสั ญลักษณ์ อกี อย่างหนึ่งของกรุงโรม
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคารไทย

พักที่:

NH Hotel, Rome / หรื อเทียบเท่ าระดับใกล้เคียง

เที่ยง
บ่ าย

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
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วันที1่ 0 โรม – เดินทางกลับ
เช้ า
13.30

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จำกนั้นนำท่ำนออกเดินทำงสู่ สนำมบิน
เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯโดย สายการบินไทย แอร์ เวย์ Thai Airways เที่ยวบินที่ TG944

วันที1่ 1 ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
06.50

เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

* หมำยเหตุ

โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่ องจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ,กำรล่ำช้ำอันเนื่องมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ใน
ต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพื่อควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง โดยบริ ษทั ฯ ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผนู ้ ำทัวร์ มีอำนำจตัดสิ นใจ ณ
ขณะนั้นทั้งนี้กำรตัดสิ นใจ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสำคัญ

อัตราค่ าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ม.ค.-มี.ค. 2563
09-19 เม.ย. 2563
12-22 เม.ย. 2563
เม.ย.-มิ.ย. 2563
ก.ค.-ส.ค. 2563
ก.ย.-ต.ค. 2563

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิม่
( มีเตียงเสริม )

111,900 111,900

107,900

29,900

116,900 116,900

111,900

25,900

121,900 121,900

116,900

25,900

112,900 112,900

107,900

25,900

119,900 119,900

114,900

27,900

112,900 112,900

107,900

25,900

ต้ องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-มิลำน // โรม-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับลงก่อน-หลัง)
โรงแรมที่พกั ตำมระบุหรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและ
รำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำล หรื อกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็ นผลที่ทำให้ตอ้ งมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดย
คำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ชำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่ วีซ่ำยุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่วำ่ ท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรื อไม่ก็ตำม
ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่ำบริ กำรนำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ผมู ้ ีประสบกำรณ์นำเที่ยวให้ควำมรู ้ และคอยดูแลอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ** ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์** หำกท่ำนอำยุเกิน 75 ปี ท่ำนต้องซื้อประกันเพิ่ม (หำก
ท่ำนต้องกำรซื้อประกันสุ ขภำพเพิ่ม กรุ ณำสอบถำมพนักงำนขำย)
ค่ำทิปพนักงำนขับรถในยุโรป

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %
ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรี ด , ค่ำเครื่ องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร
ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ ำ ณ โรงแรมที่พกั (ทำงบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่ำนเนื่องจำกป้องกันกำรสู ญหำยจำกมิจฉำชีพที่แฝงตัวเข้ำมำในโรงแรม
ที่พกั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็ วในกำรเข้ำห้องพักสำหรับทุกท่ำน)
ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ โดยเฉลี่ย 100 บำท / ท่ำน / วัน (หำกท่ำนประทับใจในกำรบริ กำร)

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
❖

❖

❖

❖

❖

กรุ ณำจองล่วงหน้ำพร้อมชำระงวดแรก 40,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์สำเนำหน้ำหนังสื อเดินทำง Passport มำยังบริ ษทั และค่ำใช้จ่ำย
ส่ วนที่เหลือกรุ ณำชำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกกำรเดิ นทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่ งจะเกิ ดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถทำกรุ๊ ปได้อย่ำงน้อย 20 ท่ำน และหรื อ ผูร้ ่ วม
เดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทำงบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรื อจัดหำ
คณะทัวร์อื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจำเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ที่สูญหำย สู ญเสี ยหรื อได้รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนื อควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัย
ธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
เนื่องจำกรำยกำรทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จ หำกท่ำนสละสิ ทธิ์ กำรใช้บริ กำรใดๆตำมรำยกำร หรื อถูกปฏิเสธกำรเข้ำ และออกประเทศไม่ว่ำ
ในกรณี ใดก็ตำม ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรื อทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ จะขอถือว่ำ
ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com
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หมายเหตุ
o ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ูสารองที่นั่งครบ 20 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่ องจำกบริ ษทั จะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆที่เป็ น
กรุ๊ ปในกำรยืน่ วีซ่ำ อำทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์มมำจำกทำงยุโรป ,ประกันกำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่ วีซ่ำให้กบั
ทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง
o หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทำงบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรยืน่ วีซ่ำเดี่ยว ซึ่งทำงท่ำนจะต้องเดินทำงมำยืน่ วีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำ
นัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอำนวยควำมสะดวก
o เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็ นผูก้ ำหนดออกมำ มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ ำหนด ท่ำนที่มีควำมประสงค์จะยืน่ วีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป
กรุ ณำจัดเตรี ยมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลำง และอำนวยควำม
สะดวกในกำรยืน่ วีซ่ำเท่ำนั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กบั ทำงท่ำน
• กรณีวซี ่ าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดาเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วำ่ จะผ่ำนหรื อไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสำรที่สำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ ตัว๋ เครื่ องบินถ้ำออกตัว๋ มำแล้ว
จะต้องทำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนี ยมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่ วน และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 120 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตัว๋
ท่ำนจะเสี ยแต่ค่ำมัดจำตัว๋ ตำมจริ งเท่ำนั้น
- ค่ าห้ องพักในการเข้ าพัก ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจำห้องพักทุกคืน ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัว
ตำมวันที่เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรชี้แจงให้ท่ำนเข้ำใจ(ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กบั การต่ อรองระหว่างบริษัท
ฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ ต่างประเทศหรื อโรงแรมที่พกั ต่ างประเทศเพื่อที่จะได้ ประโยชน์ สูงสุ ดแก่ ลูกค้ าเป็ นสาคัญ)
• หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
• ทางบริ ษัทเริ่ มต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสารองตั๋วเครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่ างหนึ่ง
อย่ างใดที่ใช้ ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่ าใช้ จ่ายที่นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่ าน
ควรจะให้ กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบิน หรื อ
กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย ของมัดจำทั้งหมด
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 80 % ของรำคำทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 วัน - เก็บค่ำบริ กำรทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้ำพำสปอร์ตว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ
รูปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทำง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิ ชย์หรื อใบทะเบียนกำรค้ำที่มีชื่อผูเ้ ดินทำง อำยุยอ้ นหลังไม่เกิน
Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com
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3 เดือนนับจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองกำรทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษ ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจำกต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภำษำอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่ านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่ านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อ
แต่ละสถำนทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณำสะกด
ชื่อให้ตรงกับหน้ำพำสปอร์ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนำที่ท่ำนจะใช้ยนื่ วีซ่ำ (ใช้เวลำดำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วัน
ทำกำร)
* เด็กต้องทำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรื อมำรดำ
*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี บริบูรณ์ / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่งจดหมำยต้องออกโดยที่วำ่ กำรอำเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบตั ร 1 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยืน่ คำร้องใหม่กต็ อ้ งชำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสั มภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุ ภำพ ทั้งนี้ทำง
บริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้ำหน้ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่ำน
จัดส่ งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำใน
แต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนำมของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่ านั้น กำรปฏิเสธวี
ซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยืน่ วีซ่ำปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในกำรยืน่ ขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนเงิน
โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำม
เหมำะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ นหลัก
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