10 วัน 7 คืน ล่องเรื อทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน
สั มผัสประสบการณ์ การเดินทางสุ ดพิเศษ
กับการล่องเรื อสาราญระดับโลก
MSC SEAVIEW (เอ็มเอสซี ซีววิ )
เที่ยว 3 ประเทศ (อิตาลี-ฝรั่งเศส-สเปน) พักห้ องมีหน้ าต่ าง หรื อ พักห้ องมีระเบียง

8-17 ตุลาคม 2562 (กรุ๊ ปเดียวเท่ านัน
้ !!!)
โดยสายการบินระดับ 5 ดาว กาต้าร์ แอร์ เวย์ส (QR)

ราคาเพียง....

76,900

บาท

โรม – คานส์ - ปัลมา เดอ มายอร์ กา – บาร์ เซโลน่ า – อาจัคซิโอ – เจนัว - ลา สเปเซีย - ซิงเกว เทอร์ เร – โรม

 รวมทัวร์ พาเที่ยวทุกวัน (ยกเว้ นที่เจนัว อิสระท่ องเที่ยวด้ วยตัวท่ านเอง)
 รวมตั๋วเครื่ องบินกรุงเทพ-โรม (ไป-กลับ)
 มีหัวหน้ าทัวร์ ดูแลตลอดทั้งการเดินทาง
 พักห้ องมีหน้ าต่ าง หรื อ พักห้ องมีระเบียง

MSC SEAVIEW (เอ็มเอสซี ซีววิ )
เรื อมีขนาด 160,000 ตัน จุผ้โู ดยสารได้ กว่า 5,179 คน มีท้งั หมด 18 ชั้น
ประเภทห้ องพัก (เพื่อการโฆษณา)
 ห้ องพักมีหน้ าต่ าง (Ocean View) ขนาดห้ องประมาณ 17 ตรม.

 ห้ องพักมีระเบียง (Balcony) ขนาดห้ องประมาณ 17 ตรม. (รวมพื้นที่ระเบียง)

เส้ นทางเดินเรื อ MSC SEAVIEW (เอ็มเอสซี ซีววิ )

10 วัน 7 คืน ล่องเรื อทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน
MSC SEAVIEW (เอ็มเอสซี ซีววิ )
8 ต.ค.62 กรุงเทพฯ-โดฮำ
17.30น.
นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน
(1)
.2040น.
23.50น.

9 ต.ค.62
01.50น.

(1)

06.55น.

กลำงวัน

กาตาร์แอร์เวย์ส เจ้าหน้ าที่พร้อมคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและ
สัมภาระ
ออกเดิ นทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR833
เดิ นทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (โดฮาเวลาช้ากว่า
ประเทศไทย 4 ชั ่วโมง)

โดฮำ-โรม(อิ ตำลี)-นครรัฐวำติ กนั -ท่ำเรือชิ วิคตำเวคเคีย
นำท่(2)ำนออกเดิ นทำงสู่กรุงโรม ประเทศอิ ตำลี โดยสำยกำรบินกำต้ำร์แอร์เวย์ส
เที่ยวบินที่ QR115
เดิน ทางถึงสนามบิน ลีโอนาร์โด ดาร์วนิ ชี-ฟูมชิ โิ น ประเทศอิตาลี หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้า
เมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นาท่านสู่ นครรัฐวำติ กนั ซึ่งเป็ นรัฐอิสระและศูนย์กลางของ
ศาสนาคริส ต์ นิ ก ายโรมัน คาทอลิก น าท่ านแวะถ่ ายรูป ด้ า นนอกกับ มหำวิ หำรเซนต์ ปี เตอร์
St.Peter’s Basilica แห่งนครรัฐวาติกนั ทีต่ วั อาคารแม้ภายนอกก็มคี วามงดงามด้วยศิลปะในยุคเรอเน
ซองส์และยังได้รบั การตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรูหรา มียอดโดมขนาดใหญ่ท่หี าชมได้ยาก ซึ่งปั จจุบนั
ล้วนแต่เป็ นสิง่ ล้าค่าของประเทศอิตาลี ให้ท่านถ่ายรูปกับจัตุรสั หน้าวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ท่านอาจเคย
เห็นจากการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ในช่วงเวลาสาคัญๆ ของคาทอลิค ได้เวลาสมควรนาท่านสู่ ท่ำเรือ
ชิ วิคตำเวคเคีย นาท่านเชคอิน ขึ้นเรือสำรำญ MSC SEAVIEW ซึง่ เป็ นเรือสาราญที่เปิ ดปฐมฤกษ์
ในเส้นทางล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อปี 2018 ด้วยระวางเรือขนาด 160,000 ตัน จุผโู้ ดยสารได้กว่า
5,179 คน พร้อม Entertainment Complex ขนาดใหญ่ ทีพ่ ร้อมให้บริการบนเรือสาราญ

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรภำยในเรือสำรำญ

18.00น.
คำ่

***ก่อนที่เรือสำรำญจะทำกำรถอนสมอออกเดิ นทำง ทำงเรือจะมีกำรซ้อมหนี ภยั ตำมหลัก
สำกล (Muster Drill) โดยขอให้ผ้โู ดยสำรทุกท่ำนมำรำยงำนตัวยังจุดที่กำหนดไว้ โดยสังเกต
จุดรวมพลของแต่ล่ะท่ำนได้ ที่แผ่นป้ ำยด้ำนหลังประตูห้องพักของท่ำน***
เรือสำรำญเดิ นทำงออกจำกท่ำเรือชิ วิคตำเวคเคีย ประเทศอิ ตำลี มุ่งหน้ ำสู่ท่ำเรือเมืองคำนส์
ประเทศฝรั ่งเศส
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือสำรำญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั ่งเล่นในคลับ
เลาจน์ หรือทากิจกรรมทีม่ ภี ายในเรือสาราญ เช่น ช้อปปิ้ งทีร่ า้ นขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty
Fee), ฟิ ตเนส, สปา และส่วนสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย

** ร้ านสินค้ าปลอดภาษีและคาสิโนจะเปิ ดหลังจากที่เรือสาราญล่ องอยู่น่านนา้ สากล**
***ท่ านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่ าง ๆ ที่เรื อสาราญ MSC SEAVIEW จะจัดขึน้

ในวันถัดไปได้ จากเอกสาร Daily Program ที่จะส่ งถึงห้ องพักของท่ านทุกคืน***
10 ต.ค.62 เมืองคำนส์(ฝรังเศส)
่
- นี ซ - ท่ำเรือเมืองคำนส์
เช้(1)
ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือสำรำญ
09.00 น.

กลำงวัน
บ่ำย

18.00 น.

(3)

เรือจอดเทียบท่าทีท่ ่ำเรือเมืองคำนส์ ประเทศฝรั ่งเศส
นาท่านเดินทางสู่ เมืองนี ซ (Nice) เมืองใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของฝรั ่งเศสในแคว้นที่ช่อื ว่าโพรวองซ์แอลป์
โกตดาซูรร์ มิ ฝัง่ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เมืองทีม่ สี ถาปัตยกรรมแบบเจนัวส์เด่นตระหง่านให้ผมู้ าเยือนได้
หลงใหล อีกทังยั
้ งเป็ นศูนย์กลางอานาจในการปกครองเขตแอลป์ -มารีดมี และเป็ นเมืองใหญ่เป็ นอันดับ
ห้าของประเทศฝรั ่งเศส นาท่านสูย่ ่ำนเมืองเก่ำนี ซ ชมทัศนียภาพของอาคารสไตล์อติ าลี สัมผัสถนน
สายเล็กๆ และบรรยากาศโดยรอบทีร่ ายล้อมไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ และร้านบูทคี นาท่านถ่ายรูปกับ
จัตรุ สั เมสซิ น่ำ จัตุรสั ซึง่ ประดับด้วยไม้ดอกนานาพันธุ์ เช่น ดอกกุหลาบ ทิวลิป เจเรเนียม ฯลฯ
ผลัดเปลีย่ นไปตามฤดูกาล นอกจากนัน้ ยังมีน้าพุสวยงามและอาคารทรงคลาสสิกตัง้ อยูเ่ รียงราย ซึง่
นิยมทาสีสนั สดใสตามแบบอาคารสถาปัตยกรรมทางตอนใต้ของฝรั ่งเศสเป็ นย่านซือ้ ของฝากจากนีซใน
ราคาถูก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
น าท่ า นเดิน ทางกลับ สู่ เมื อ งคำนส์ (Cannes) อีก หนึ่ ง เมือ งริม ทะเลที่โ ด่ ง ดัง จากงานมหกรรม
ภาพยนตร์โลก ที่เหล่าดาราดังจากทุกมุมโลกจะมาเดินบนพรมแดงเข้าสู่งานประกาศรางวัลที่เมืองนี้
ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี น าท่านแวะถ่ายรูปกับ ปำเล่ ส์ เดอ เฟสติ วลั สถานที่จดั งาน เดิน ดู
กระเบือ้ งทีม่ ลี ายเซ็นเหล่าดาราดังทีส่ วนสาธารณะริมหาด ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่ ท่ ำเทียบ
เรือเมืองคำนส์

เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองคานส์ เพื่อมุง่ หน้าสู่ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา้ ประเทศสเปน

คำ่

11 ต.ค.62
(1)

เช้ำ

กลำงวัน
14.00 น.

คำ่
23.00 น.

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือสำรำญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

ปัลมำ เดอ มำยอร์ก้ำ(สเปน)

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือสำรำญ
อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสาราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั ่งเล่น
ในคลับเลาจน์ หรือทากิจกรรมทีม่ ภี ายในเรือสาราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่วา่ จะเป็ นช้อปปิ้ งทีร่ า้ น
ขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรภำยในเรือสำรำญ
เรือจอดเทียบท่าที่ ท่ำเรือปัลมำ เดอ มำยอร์กำ (Palma de Mallorca) นาทานเทีย่ วชมเมืองปั ลมา
เดอ มายอร์ก้า (Palma de Mallorca) เมืองสาคัญและเมืองท่าที่ตงั ้ อยู่บนเกาะมายอร์ก้า (Majorca)
เป็ นเมืองหลวงของแคว้นปกครองตนเองของหมู่เกาะแบลีเอริก (Balearic Islands) กลุ่มเกาะในทะเล
เมดิเตอร์เรเนี ยนตะวัน ตก ใกล้ช ายฝั ง่ ประเทศสเปน น าท่ านแวะถ่ ายรูป กับ ปรำสำทเบลเวอร์
(Bellver Castle) หนึ่งในป้ อมปราการโบราณทีส่ ร้างขึน้ ช่วงต้นศตวรรษที่ 14 มีความสูงประมาณ 112
เมตร ตัง้ อยู่บนเนินเขานอกตัวเมืองปั ลมา สร้างขึน้ เพื่ออุทศิ แก่กษัตริยเ์ จมส์ท่ี 2 แห่งมายอร์กา ซึ่ง
แรกเริ่ม เป็ น ที่พานัก ของราชวงศ์ แต่ภ ายหลัง ถู กเปลี่ยนมาใช้เป็ น ที่จองจานัก โทษในช่ วงกลาง
ศตวรรษที่ 18 จนถึงศตวรรษที่ 20 ปัจจุบนั เปิ ดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ให้นกั ท่องเทีย่ วได้เข้าชมทั ่วไป จากนัน้
นาท่านชมและถ่ายรูปด้านนอก มหำวิ หำรเลอซู (La Seu Cathedral) โบสถ์สไตล์โกธิคโรมันคาทอร์
ลิค คู่บ้านคู่เมืองของเกาะมายอร์ก้า สร้างขึน้ ในสมัยกษัตริยเ์ จมส์ท่ี 1 แห่งอารากอนในปี ค.ศ.1229
และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ.1601 โดยใช้เวลาร่วม 370 ปี ในการก่อสร้าง และได้มกี ารปรับปรุงตามแบบ
ฉบับของอันโตนิโอ เกาดี้ สถาปนิกและผู้ออกแบบผูม้ ชี ่อื เสียงแห่งเมืองบาร์เซโลน่ าในช่วงระหว่างปี
ค.ศ.1901-1914 ชมความงามของสถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิคโรมัน ที่ตกแต่งด้วยสถาปั ตยกรรมที่
สวยงาม จากนัน้ นาท่านผ่านชมพระราชวังอัลมูเดน่ า (Almudaina Palace) พระราชวังเก่าแก่ท่เี คย
เป็ นทีป่ ระทับของกษัตริยม์ วั ร์ ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่ ท่ำเทียบเรือปัลมำ เดอ มำยอร์กำ
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือสำรำญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
เรือออกเดินทางจาก ท่ำเทียบเรือปัลมำ เดอ มำยอร์ก้ำ เพื่อมุ่งหน้าสู่ กรุงบำร์เซโลน่ ำ
ประเทศสเปน

12 ต.ค.62 บำร์เซโลน่ ำ(สเปน)
เช้(1)
ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือสำรำญ
08.00 น.

(4)

เรือจอดเทียบท่าที่ ท่ำเรือบำร์เซโลน่ ำ

(5)

กลำงวัน
บ่ำย

18.00 น.
คำ่

นาท่านเดินทางสู่สนำมฟุตบอลคัมป์ นู (Camp Nou) สนามฟุตบอลของทีมสโมสรบาร์ซา อิสระให้
ท่านได้ถ่ายรูปด้านนอกและเลือกซื้อสิน ค้าของสโมสร จากนัน้ นาท่านชมและถ่ายรูปด้านนอกมหำ
วิ หำรซำกรำด้ำ ฟำมิ เลียร์ (Sagrada Familia) สัญ ลักษณ์ แห่งสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ทีส่ ูงใหญ่ ถึง 170 เมตร
ออกแบบก่ อ สร้า งอย่ า งสวยงามแปลกตา ตัง้ แต่ ปี ค.ศ. 1882 เป็ นผลงานชัน้ ยอดที่แ สดงถึ ง
อัจ ฉริย ภาพของ อัน โตนี เกาดี้ สถาปนิ ก ผู้เลื่อ งชื่อ มหาวิห ารแห่ ง นี้ ตัง้ อยู่บ นถนน Carrer de
Mallorca งานชิน้ นี้มคี วามแปลกตาจากงานชิน้ อื่นของเกาดี้ ตรงสีสนั อันเรียบนิ่งแบบโทนสีธรรมชาติ
ให้ความรูส้ กึ ทีส่ งบผ่อนคลายและเยือกเย็น เพราะความทีเ่ ป็ นสถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ และยังคงรายละเอียด
ไว้อย่างดี ดูจากลวดลายสลักเสลาทีด่ ้านนอกตัวโบสถ์แสดงให้เห็นถึงแรงศรัทธาในศาสนาอย่างท่วม
ท้น สมเป็ นงานชิน้ สุดท้ายทีเ่ ขาอุทศิ ตนให้กบั ศาสนจักร อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพความยิง่ ใหญ่ของ
มหาวิหารแห่งนี้ จากนัน้ นาท่านเดินชม ย่ ำนเมืองเก่ำ Gothic Quarter เป็ นย่านหนึ่ งใจกลางบาร์
เซโลน่ า ในอดีตเป็ นทีอ่ ยูข่ องชาวโรมันโบราณ บ้านเรือนมีลกั ษณะเป็ นสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค และ
ที่น่ี ยงั เป็ น ที่ตงั ้ ของมหาวิห ารบาร์เซโลน่ า (Barcelona Cathedral) มหาวิห ารสไตล์โกธิคที่มีความ
สวยงามไม่เป็ นสองรองใคร
อิ สระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
นาท่านสู่ถนนช้อปปิ้ งสายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลำรัมบลำ (Larambla) ย่านทีม่ ชี ่อื เสียง
ทีส่ ุดของบาร์เซโลน่าแหล่งท่องเทีย่ วอันเป็ นทีช่ ่นื ชอบของคนทุกวัย ถนนสายเล็กๆ ทีม่ คี วาม
ยาวเพียง 1.2 กิโลเมตรแต่มสี สี นั เสน่หน์ ่าประทับใจทังกลางวั
้
นและกลางคืน อิสระให้ท่านได้
ช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซือ้ สินค้าและเสือ้ ผ้าแบรนด์เนมทัง้ H&M, ZARA,
BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมชัน้ นาซึง่ มีรา้ น ตัง้ อยูต่ ลอดแนวถนน
Passeig de gracia ท่านสามารถเลือกซือ้ สินค้าอาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI,
LOEWE และอื่นๆ ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่ ท่ำเทียบเรือบำร์เซโลน่ ำ
เรือสาราญเดินทางออกจากท่ำเทียบเรือบำร์เซโลน่ ำ มุง่ หน้าสูท่ ่ำเทียบเรืออำจัคซิ โอ
ประเทศฝรั ่งเศส
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือสำรำญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุ กสนานกับกิจกรรมบนเรือ

13 ต.ค.62 อำจัคซิ โอ(ฝรังเศส)
่
เช้ำ(1)
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือสำรำญ

กลำงวัน
12.00 น.
บ่ำย

(6)

อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสาราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั ่งเล่น
ในคลับเลาจน์ หรือทากิจกรรมทีม่ ภี ายในเรือสาราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่วา่ จะเป็ นช้อปปิ้ งทีร่ า้ น
ขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free), ฟิ ตเนส, สปา และส่วนสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรภำยในเรือสำรำญ
เรือเทียบท่ำ ณ ท่ำเรืออำจัคซิ โอ ประเทศฝรั ่งเศส
น าท่ านชม เมืองอำจัค ซิ โอ (Ajaccio) เมืองหลวงแห่ง เกาะคอร์ซ ิ กา อยู่ภายใต้การปกครองของ
ประเทศฝรั ่งเศส เกาะทีใ่ หญ่เป็ นอันดับที่ 4 รองจากซิซลิ ี ซาร์ดเิ นีย และไซปรัส แห่งทะเลเมดิเตอร์เร

19.00 น.
คำ่

14 ต.ค.62
เช้ำ
(1) น.
07.00

กลำงวัน
บ่ำย

18.00 น.
คำ่

เนียน น าท่านแวะถ่ายรูปกับอนุเสำวรีย์ข องนโปเลีย น ซึ่งสร้างเป็ นอนุ สรณ์ สถานแด่จกั รพรรดิผู้
ล่วงลับ ซึง่ เกาะนี้มคี วามสาคัญสาหรับประเทศฝรั ่งเศสมาก เนื่องจากเป็ นบ้านเกิดของจักรพรรดินโป
เลียน โบนาปาร์ต ในปี ค.ศ.1769 ซึ่งครัง้ หนึ่งในช่วงศตวรรษที่ 19 เป็ นผูน้ าพาประเทศชาติส่คู วาม
เป็ นมหาอานาจเหนือหลายๆประเทศในทวีปยุโรป จากนัน้ นาท่านชมและถ่ายรูปด้านนอก วิ หำรแห่ง
เมืองอำจัค ซิ โอ (Ajacio Cathedral) โบสถ์ดงั ้ เดิมประจาเมือง ก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ.1593 เป็ นโบสถ์
โรมันคาธอลิค สไตล์บาโรกแมนเนอริส สร้างขึน้ อุทศิ น์แก่พระแม่มารี โบสถ์น้ีมคี วามสาคัญสาหรับ
ชาวเมือง เนื่องจากเป็ นสถานที่ในการทาพิธศี ลี จุ่มตามศาสนาคริสต์ให้กบั นโปเลียนในวัยเด็กเมื่อปี
ค.ศ.1771 ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่ท่ำเทียบเรืออำจัคซิ โอ
เรือออกเดิ นทำงจำกท่ำเทียบเรืออำจัคซิ โอ มุ่งหน้ ำสู่ท่ำเทียบเรือเจนัว
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือสำรำญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

เจนัว(อิ ตำลี)-อิ สระท่องเที่ยวในเจนัว
(7)
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือสำรำญ
เรือจอดเทียบท่าทีท่ ่าเรือเจนัว (อิตาลี)
เมืองท่าทางการค้าทางทะเลทีส่ าคัญทางตอนเหนือของอิตาลี ถือเป็ นเมืองท่าทีส่ าคัญยิง่ เปรียบประดุจ
เส้นเลือดใหญ่ของประเทศมาอย่างยาวนาน มีความรุ่งเรืองอย่างยิง่ ในอดีตจนถึงศตวรรษที่ 18 ถูก
กองทัพของจักรพรรดิ ์นโบเลียนบุกเข้ายึดครองและผนวกดินแดนแห่งนี้เข้าเป็ นส่วนหนึ่งของฝรั ่งเศส
แต่เป็ นเพียงระยะเวลาสัน้ ๆ เมื่อนโปเลียนเสื่อมอานาจลง เจนัวได้มโี อกาสกลับมาฟื้ นฟูบา้ นเมืองและ
กลับเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของอิตาลีอกี ครัง้ จวบจนปัจจุบนั ปัจจุบนั เจนัวเป็ นเมืองทีส่ ามารถทารายได้
เข้าประเทศได้เป็ นอย่างเสมอต้นเสมอปลายทัง้ เป็ นเมืองท่าสาคัญและเป็นเมืองท่องเทีย่ วชื่อดัง เป็ น
ศูนย์กลางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ได้แก่ เฟี ยต อัลฟ่ าโรมิโอ แลนเซีย เป็ นต้น
อิ สระเต็มวันให้ท่ำนเดิ นทำงท่องเที่ยวและสัมผัสบรรยำกำศเมืองเจนัว สถานทีท่ ่องเทีย่ วที่
น่าสนใจใกล้ท่าเรือ เช่น พิ พิธภัณฑ์สตั ว์น้ำ (Acquario di Genova) เป็ นอะควาเรียมทีใ่ หญ่ทส่ี ุดใน
อิตาลีและใหญ่ทส่ี ุดแห่งหนึ่งในยุโรป, ท่ำเรือเก่ำ หรือ Vieux Port สถานทีท่ ่องเทีย่ วห้ามพลาด ที่
จะต้องแวะมาซึมซับกลิน่ อายเมืองเก่ากับทะเล ซึง่ บริเวณนี้มที งคาเฟ่
ั้
ร้านอาหาร โรงแรมระดับ 5
ดาว รวมถึงสถานทีท่ ่องเทีย่ วสาคัญๆ ของเมืองอยูห่ ลายแห่ง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรภำยในเรือสำรำญ
ท่านสามารถเลือกเที่ยวชมเจนัวต่อได้ หรือท่านใดทีเ่ หนื่อยล้ากับการเทีย่ วช่วงเช้าก็สามารถพักผ่อน
บนเรือสาราญได้ หรือเลือกใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทีท่ างเรือได้จดั ไว้เพื่อท่าน *** ท่ ำน
จะต้องกลับขึ้นเรือก่อนเวลำเรือออกจำกท่ำประมำณ 2 ชั ่วโมง ***
เรือออกเดิ นทำงจำกท่ำเทียบเรือเจนัว เพื่อมุ่งหน้ ำสู่ ท่ำเรือลำ สเปเซีย ประเทศอิ ตำลี
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือสำรำญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

15 ต.ค.62 ลำ สเปเซีย(อิ ตำลี)
เช้ำ(1)
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือสำรำญ

(8)

07.00 น.

เรือเทียบท่ำ ณ ท่ำเทียบเรือ ลำ สเปเซีย (La Spezia) ประเทศอิ ตำลี
นำท่ำนเดิ นทำงโดยรถโค้ชสู่สถำนี รถไฟ เพื่อนั ่งรถไฟสู่เมืองซิ งเควเทอร์เร่ Cinque Terre
หมู่บ้ำนเล็กๆ ที่ตงั ้ อยู่บริเวณริมชำยฝัง่ ริเวียร่ำของอิ ตำลี ทีม่ คี วามหมายว่า ดินแดนทัง้ ห้า The
Five Land หรือดินแดนแห่งความงดงาม ตัง้ อยูบ่ นหน้าผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบริเวณ
ชายฝั ง่ แคว้นลิกเู รีย ประกอบไปด้วย 5 หมู่บา้ น ทีซ่ ่อนตัวเองอยูห่ ่างไกลจากสายตาของคนภายนอก
แผ่นดินทีย่ ากจะเข้าถึงได้โดยง่าย ได้แก่ Monterosso Al Mare, Vernazza Corniglia, Manarola และ
Riomaggiore โดยทัง้ 5 หมู่บา้ นนี้มหี ุบเขาล้อมรอบ มีแม่น้าเป็ นฉากด้านหน้ า ทาให้สถานทีแ่ ห่งนี้มี
ความสวยงามตามธรรมชาติราวกับภาพวาดของจิตรกรเอก ประกอบกับเป็ นส่วนหนึ่งของอุทยาน
แห่งชาติและได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้อกี ด้วย ซึง่ หมู่บา้ นทัง้ ห้านี้ยงั คง
สภาพดัง้ เดิมมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 11 นาท่านเดินเล่นชมหมู่บา้ นริโอแมกจิโอเร่ Riomaggiore หมู่บา้ น
ประมงเล็กๆ ทีม่ เี สน่หแ์ ละมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตา บ้านเรือนสีสนั สดใสตัง้ ลดหลั ่นตัดกับน้า
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ อิสระให้ท่านชมความงดงามและถ่ายรูปตามอัธยาศัย จนได้เวลา
นาท่านเดินทางกลับโดยรถไฟสู่ลา สเปเซีย

กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
หลังรับประทานอาหาร นาท่านเดินทางสู่ท่าเรือลา สเปเซีย
เรือออกเดิ นทำงจำกท่ำเรือ ลำ สเปเซีย (La Spezia) เพื่อมุ่งหน้ ำสู่ ท่ำเรือชิ วิคตำเวคเคีย
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือสำรำญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
ก่อนเรือกลับเทียบท่า ในค่าวันนี้ท่านจะได้รบั ป้ ายผูกกระเป๋ าสีต่างๆ ซึ่งเป็ นตัวกาหนดลาดับการนา
กระเป๋ าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋ าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ทจ่ี าเป็ นไว้
ในกระเป๋ าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋ าใบใหญ่ของท่านไปตัง้ แต่กลางดึก
และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทาการชาระในวันรุ่งขึน้ สาหรับ
ท่ านที่ต้องการช าระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษ ัท เรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่ านได้ใ ห้
หมายเลขไว้ในวันทีท่ ่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

18.00 น.
คำ่
หมายเหตุ

16 ต.ค.62 โรม(อิ ตำลี)
เช้ำ(1)
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือสำรำญ
07.00 น.

กลำงวัน
บ่ำย

(9)

เรือเทียบท่ำ ณ ท่ำเรือ ชิ วิคตำเวคเคีย ประเทศอิ ตำลี
นาท่ านเดินทางสู่ กรุงโรม ชื่น ชมกับสถาปั ตยกรรมและประวัตศิ าสตร์แห่งความยิง่ ใหญ่ ชมและ
ถ่ายรูปภายนอกสนำมกีฬำโคลอสเซี่ ย ม สิ่งก่อสร้างที่เป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก ซึ่งเป็ น
สนามกีฬายักษ์ท่จี ุคนได้กว่า 50,000 คน และชมประตูช ัยคอนสแตนติ น (Arch of Constantine)
ถือว่าเป็ นมรดกสาคัญของประเทศอิตาลีอกี ที่หนึ่ง ตัง้ อยูใ่ กล้โคลอสเซียม ประตูชยั คอนสแตนตินนัน้
สร้างขึน้ ในวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ.312 เพื่อฉลองชัยชนะของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 ทีม่ ชี ยั ชนะ
เหนือ Maxentius ในสงคราม Battle of Milvian Bridge ซึง่ ประตูน้ีถือได้วา่ เป็ นต้นแบบของประตูชยั
อื่นๆ เช่น ประตูชยั ฝรั ่งเศส เป็ นต้น ผ่านชมอนุ เสาวรียข์ องพระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอ็ลหรือพระบิดา
ของชาวอิต าเลีย น ผ่ า นชมร่ อ งรอยของศู น ย์ ก ลางแห่ ง จัก รวรรดิโ์ รมัน ที่ ย่ า นโรมัน ฟอรั ่ม ที่
เปรียบเสมือนใจกลางเมืองหลวงในอดีต ผ่านชมสนามม้ากรีฑาเซอร์คสั แมกซิมุส จากนัน้ นาท่านสู่
จัตรุ สั นำโวนำ หรือ Piazza Navona จัตุรสั แห่งหนึ่งในกรุงโรมซึง่ เคยเป็ นสนามกีฬาโรมันโบราณใน
คริสต์ศตวรรษที่ 1 ชาวโรมันโบราณต่างจะเดินทางมาชมกีฬาทีจ่ ดั ขึน้ ทีส่ นามกีฬาแห่งนี้ ปั จจุบนั เป็ น
จัตุรสั ที่เป็ นแหล่งรวมของนักท่องเที่ยวมากมายและใกล้กนั ยังเป็ นน้ าพุส่แี ม่น้ าหรือ Fountain of the
Four Rivers ซึง่ ได้รบั การออกแบบโดยชาวอิตาเลียนในปี ค.ศ.1651 ระลึกถึงความเป็ นครอบครัวที่มี
นกพิราบและผลมะกอกเป็ นสัญลักษณ์และยังสะท้อนถึงแนวคิดทางศาสนาทีม่ พี ระ
สันตปาปาเป็ นประมุข แผ่ขยายแนวคิดนี้ออกไปโดยทั ่วกันและระลึกถึงแม่น้า 4 สายหลักของโลก คือ
แม่น้ าไนล์รูปถึงเสาโอเบลิสก์แทนทวีปแอฟริกา, แม่น้ าดานูบแทนทวีปยุโรป, แม่น้ าคงคาแทนทวีป
เอเซียและแม่น้ าเดอลาพลาเป็ นตัวแทนของทวีปอเมริกา จากนัน้ นาท่านสู่บริเวณ น้ำพุเทรวี่ Trevi
Fountain หนึ่งในสัญลักษณ์ท่สี าคัญของกรุงโรม สถานทีน่ ักท่องเที่ยวมาโยนเหรียญเสีย่ งทายตาม
เรื่องราวจากภาพยนตร์เรื่องThree Coins in The Fountain ให้เวลาท่านได้เก็บภาพเป็ นทีร่ ะลึก
อิ สระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
นาท่ านมาเดินเล่น บริเวณ ย่ ำนบันไดสเปน Spanish Step แหล่ง ช้อปปิ้ งแบรนด์เนมที่มีช่อื เสียง
ทีส่ ุดแห่งหนึ่งของกรุงโรม มีเวลาให้ท่านได้มโี อกาสเลือกซือ้ สินค้าแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี
อาทิ Rimowa, Furla, Gucci, Longchamp, Tissot, Michael Kors, Bally, Armani, Kipling เป็ น ต้น
จากนัน้ นาท่านสู่ชอ้ ปปิ้ งเอาท์เลตขนาดใหญ่ใกล้กรุงโรม Castel Romano Designer Outlet ช้อปปิ้ ง
เอาท์เลตทีร่ วมเอาแบรนด์สนิ ค้าจากดีไซน์เนอร์ชนั ้ นามาลดราคาตลอดทัง้ ปี อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งเลือก
ซื้อของฝากหรือเลือกซื้อสิน ค้าแบรนด์เนมต่างๆได้ตามอัธยาศัย อิ สระอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย**
เพื่อควำมสะดวกในกำรเลือซื้อสิ นค้ำ

ได้เวลำสมควรนำท่ำนเดิ นทำงสู่สนำมบินลีโอนำโด-ฟูมิชิโน กรุงโรม และเผื่อเวลำสำหรับกำร
ทำคืนภำษีที่สนำมบิน

22.40 น.

ออกเดิ นทำงจำกสนำมบินลีโอนำโด-ฟูมิชิโน สู่กรุงโดฮำ โดยสำยกำรบินกำต้ำร์แอร์เวย์ส
เที่ยวบินที่ QR114

17 ต.ค.62 โดฮำ-กรุงเทพฯ
(1) น.
05.10
เดิ นทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
08.15 น.
19.00 น.

(10)

นาท่านออกเดิ นทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR832
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ..

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

อัตรำค่ำบริ กำร

8 - 17 ตุลำคม 2562

ประเภทห้องพัก

ผู้ใหญ่ท่ำนละ
(พัก 2 ท่ำนต่อห้อง)

พักเดี่ยว

ห้องพักมีหน้ ำต่ำง

76,900

26,000

ห้องพักมีระเบียง

89,900

39,000

**รำคำนี้ รวมรำยกำรทัวร์ ค่ ำตั ๋วเครื่องบิ น**
**ไม่รวมค่ำบริ กำรด้ำนวีซ่ำและค่ำบริ กำรท่ำนละ ,3500 บำท ชำระพร้อมค่ำทัวร์ก่อนเดิ นทำง**
**ไม่รวมค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ 70 EUR/ต่อท่ำน (10 EUR/คืน) เด็กตัง้ แต่ 2 ขวบขึน้ ไปคิดราคาเท่าผูใ้ หญ่
โดยเรือจะชาร์ตเข้าครุยส์การ์ด**
ประเภทห้องพัก (เตียงสำมำรถแยกเป็ นเตียงคู่ได้)
 ห้องพักบนเรือแบบกรุ๊ปจะเป็ นแบบห้องพักคู่ (TWIN/DOUBLE) ในกรณีท่ที ่านมีความประสงค์จะพักแบบ
3 ท่าน / 3 เตียง (TRIPLE ROOM) ต้องทาการตรวจสอบกับบริษทั เนื่องจากห้องพักบนเรือที่สามารถพัก
ได้ 3 ท่าน มีจานวนจากัด
 บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการจัดเลขห้องพักให้ก ับคณะ เนื่องจากห้องพักบนเรือเป็ นการจองแบบกรุ๊ป และ
ขึน้ อยู่กบั ข้อกาหนดของประเภทห้องพักในระดับที่ต่างกัน ซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันหรือชัน้
เดียวกันตามที่ลูกค้าต้องการ

อัตรำนี้ รวม
 ห้องพักบนเรือสาราญ 7 คืน (ตามห้องพักทีท่ ่านเลือก)
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ–โรม–กรุงเทพ สายการบินการ์ตา้ ร์แอร์เวยส์
 ค่าน้าหนักกระเป๋ าเดินทางตามทีส่ ายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
หากน้าหนักกระเป๋ าเกินกว่าทีก่ าหนดท่านอาจต้องชาระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินทีเ่ คาน์เตอร์เช็คอิน
 อาหารบนเรือสาราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
 ภาษีท่าเรือ, ภาษีน้ามันสายการบิน ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ามันโลก ซึง่ ประกาศโดย
สายการบินทางบริษทั ฯอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ หากมีการเปลีย่ นแปลง
 ทัวร์บนฝั ง่ ตามเมืองต่างๆ ทีเ่ รือจอด **ยกเว้นทีเ่ จนัว** (รายละเอียดตามระบุในรายการ)
 หัวหน้าทัวร์คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทซึง่ เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี
ได้รบั ความคุม้ ครอง 500,000 บาท
อัตรำนี้ ไม่รวม:
 ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ 70 EUR/ต่อท่ำน (10 EUR/คืน) เด็กตัง้ แต่ 2 ขวบขึน้ ไปคิดราคาเท่าผูใ้ หญ่ โดย
เรือจะชาร์ตเข้าครุยส์การ์ด
 ค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าเชงเก้น และบริการด้านเอกสารนัดหมายและงานวีซ่า ท่ านละ 3,500 บาท (ซึ่งจะ
จัดเก็บพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดินทาง)
 ค่าทัวร์เสริมทีเ่ มืองเจนัว
 ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่มแี จกน้าดื่มระหว่างทัวร์)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ หรือค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มทีส่ ั ่งเพิม่ เอง ฯลฯ
 ภำษี มูลค่ำเพิ่ ม 7% และหัก ณ ที่ จ่ำย 3 %
เงื่อนไข:
1. คณะเดิน ทางต้องมีส มาชิกอย่างน้ อย 20 ท่ ำน และทางบริษ ัท ต้องขอสงวนสิท ธิ ์ในการยกเลิก หรือเลื่อนหรือ
เปลีย่ นแปลงการเดินทาง ในกรณีทส่ี มาชิกไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
2. บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาค่าบริการในกรณีทม่ี กี ารขึน้ ราคาค่าตั ๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศ
ลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้ปรับขึน้ ในช่วงใกล้วนั ทีจ่ ะเดินทาง
3. กรณีเดินทางเป็ นตั ๋วกรุ๊ป หากออกตั ๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลีย่ นวันเดินทางได้

กำรสำรองกำรเดิ นทำง:
1. บริษทั ฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการสารองท่ ำนละ 40,000 บำท / ส าหรับท่ านที่พกั เดี่ยวส ารองท่ ำนละ 60,000
บำท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษทั ภายใน 3 วันหลังจากได้รบั การยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน
2. ส่วนทีเ่ หลือของราคาทัวร์ กรุณาชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 60 วัน มิฉะนัน้ จะถือว่าการสารองการ
เดินทางนัน้ ถูกยกเลิก และบริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ในการยึดบางส่วนเป็ นค่าดาเนินการ
3. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ทางบริษทั ฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษทั ทุก
กรณี ทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
กรณี ยกเลิ ก
* ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง )ไม่มคี ่าใช้จ่าย(
* ยกเลิก 90-119 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจา 25%
* ยกเลิก 61-89 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจา 50%
* ยกเลิกน้อยกว่า 61 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจานวน
หมำยเหตุ:
1. กรณีทเ่ี จ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษทั ฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์
ให้ได้
2. เนื่ องจากแพคเกจเป็ น แพคเกจแบบเหมาจ่ายหากท่ านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนก่อนการ
ท่องเทีย่ วหรือระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ ว ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
3. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบตั เิ หตุ ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็ นต้น
4. บริษ ัท ฯ จะไม่ ร บั ผิดชอบคืน เงิน ใดๆ ทัง้ สิ้น ในกรณีท่ีท างลูกค้า น าหนัง สือเดิน ทางที่มีอายุน้ อยกว่า 6เดือน
เดินทางและไม่ได้รบั การอนุญาตให้ขน้ึ เรือ จากกองตรวจหนังสือเดินทาง
5. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ ว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รำยกำรและรำคำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมช่วงเวลำเทศกำล, รำคำตั ๋วโดยสำรเครื่องบิน,
ค่ำธรรมเนี ยมของตั ๋วและภำษี น้ำมัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบรำคำกับทำงบริษทั อีกครัง้

หลักฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตอิตาลี
ทุกท่านต้องแสดงตัวทุกครังที
้ ่มกี ารเดิ นทางเพื่อสแกนลายนิ้ วมือที่ศนู ย์ยื่น การยื่นวีซ่าอิ ตาลี***VFS ITALY ***
ใช้เวลาพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่า วันทาการ 15
เอกสารในการขอวีซ่า (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง)

สิ่ งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า******
1. สถานทูตอิตาลีไม่อนุญาตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างทีส่ ถานทูตพิจารณาวีซ่า
2. สาหรับผู้เดิ นทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนิ นเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองใน
ประเทศที่ตนพานักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้
3. การพิ จารณาวีซ่าเป็ นดุลยพิ นิจของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้อง
จะช่วยให้การพิ จารณาของสถานทูตง่ายขึ้น
หมายเหตุ กรณีลกู ค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยืน่ วีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

1. หนังสือเดิ นทำงมีอำยุไม่ตำ่ กว่ำ 6 เดือน
o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6
เดือน ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยืน่ คาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง 6
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า หน้า 3
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะ
เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการยืน่ คาร้องขอวีซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะ
ไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ
2. รูปถ่ำยสีขนำด 33 x 48 มิ ลลิ เมตร จำนวน 2 รูป
เน้ นขนำดใบหน้ ำ

- ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูต
จะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า ไม่ควรสวมเสือ้ สี)
(ขาว
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่นห้ามคาดผมและ ,
ห้ามใส่หมวกหรือเครื่องประดับ
บดบังหน้าตาห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสี ,
** หรือบิก๊ อายส์

3. สำเนำทะเบียนบ้ำน และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
- กรณี เป็ นเด็ก อำยุตำ่ กว่ำ ปี 20
- ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี และยังศึกษาอยูถ่ งึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูตบิ ตั รด้วยและ
กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
4.
5.
6.
7.
8.

-

-

-

หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทำงำน เบอร์บ้ำนและเบอร์มือถือ ,
สำเนำทะเบียนสมรส กรณี ท่ำนที่สมรสแล้ว
สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่ำนที่มีกำรเปลี่ยนชื่อ
สำเนำใบเปลี่ยนนำมสกุล กรณี ท่ำนที่มีกำรเปลี่ยนนำมสกุล
สำเนำใบหย่ำ กรณี ท่ำนที่หย่ำแล้ว

9. หนังสือรับรองกำรทำงำน หรือเอกสำรบ่งชี้กำรมีอำชีพและมีรำยได้ของผู้เดิ นทำง
*** กำรสะกดชื่อ นำมสกุลของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่ำในเอกสำรกำรงำน ต้องสะกดให้ตรงตำมหนังสือ
เดิ นทำง มิเช่นนัน้ สถำนทูตจะไม่รบั พิ จำรณำ *** (สำคัญมำก)
กรณี ลกู จ้ำง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมี
รายละเอียดการเข้าทางานอัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน (หนังสือรับรองการทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับ ,
จากวันยืน่ วีซ่า) เป็ นต้น
กรณี มีอำชีพรับรำชกำร ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุ
ตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบน,
ั วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สาเนา
บัตรประจาตัวราชการ1 ชุด (หนังสือรับรองการทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยืน่ วีซ่า)
กรณี เป็ นเจ้ำของกิ จกำร ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนำหนังสือ
รับรองควำมเป็ นเจ้ำของกิ จกำร โดยจะต้องคัดมำไม่ตำ่ กว่ำ เดือน 3 พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
กรณี ท่ำนที่เป็ นแม่บ้ำน
 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียน
สมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
พร้อมแสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามีภรรยา หากไม่มบี ุตรด้วยกัน ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบีย-ควรคัดหนังสือชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามีน
กรณี ท่ำนที่ว่ำงงำน ไม่มีรำยได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ
(กรณีน้หี ากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยืน่ คาร้องขอวีซ่านี้ )
กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษำ ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ
นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)

10. หลักฐำนกำรเงิน
- ใช้สำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ส่วนตัว อัพเดทไม่เกิ น วันก่อนยื่นพร้อมถ่ำยสำเนำย้อนหลัง 6 7
เดือนแสดงชื่อเจ้ำของบัญชี โดยชื่อและนำมสกุลต้องสะกดให้ถกู ต้องตำมหน้ ำพำสปอร์ต
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาเนาหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลข
บัญชีเงินฝากเป็ นปัจจุบนั
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่า
กว่า เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ากว่า 7 วันนับจากวันนัดหมายยื 6่่นวีซ่า แต่หากใช้ statement แล้ว

- ยังคงไม่มกี ารเคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทาหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษ
ตามความเป็ นจริง อาทิ ไม่มกี ารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ตดิ ต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ
ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝาก 1
ประจา เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องทาจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวเป็ น
ภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชีแ้ จงต่อสถานทูต ฉบับ 1 โดยเฉพาะคู่สามีภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้วา่ จะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ ี
การเงินมากกว่าต้องทาจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรด้วย
***สถำนทูตไม่รบั บัญชีกระแสรำยวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ำมีฐำนะทำงกำรเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่ำใช้จ่ำยได้อย่ำงไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิลำเนำ
-

-

-

-

11. กรณี เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 20 ปี (มำรดำ หย่ำร้ำง-กรณี ไม่ได้เดิ นทำงกับบิดำหรือมำรดำ หรือ บิดำ)
จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองบิดาหรือมารดา
หำกเด็กเดิ นทำงไปกับบิดำจะต้องมีใบรับรองจำกมำรดำ โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จา่ ยพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหาย
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบ
ฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่
บุตรด้วย
หำกเด็กเดิ นทำงกับมำรดำจะต้องมีใบรับรองจำกบิ ดำ โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จา่ ยพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหาย
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบ
ฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตร
ด้วย
หำกเด็กไม่ได้เดิ นทำงทัง้ กับบิดำและมำรดำ โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะ
เกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับ
แปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
กรณี เด็กที่บิดำมำรดำหย่ำร้ำง- จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ น
ผูด้ แู ลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่กต็ อ้ ง
ชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด
หมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทังนี
้ ้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิก
วีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ

*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับ
ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทังหมด
้
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยืน่ วีซ่า ท่านสามารถแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยืน่ วีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมา
แสดงได้ทนั ท่านจะต้องมายืน่ เดียวและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยัง
ประเทศตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่
ขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ท่านหลังจาก
ทัวร์อกเดินทางภายใน วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้จะคานึงถึงประโยชน์ 20
และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
***********************************************************************************************************

กรอกข้อมูลตำมควำมจริ ง เพรำะมีผลกับกำรยื่นขอวีซ่ำเข้ำยุโรป
หำกมีรำยละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับควำมเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนำเอกสำรส่งยื่นคำ
ร้องขอวีซ่ำ ทำงศูนย์ยื่นหรือสถำนทูตขออนุญำตเรียกเก็บค่ำธรรมเนี ยมในกำรเปลี่ยนแปลง
แก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่ำธรรมเนี ยมในกำรยื่นวีซ่ำใหม่
กรุณำกรอกให้ครบถ้วน อย่ำปล่อยว่ำงไว้ อำทิ เกษี ยณ / แม่บำ้ น / อำชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษำแล้ว / รอศึกษำต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมำให้เรียบร้อย
(กรุณำใช้แบบฟอร์มนี้ และกรอกเป็ นภำษำอังกฤษ เพื่อป้ องกันควำมผิดพลำดในกำรสะกด
ตัวอักษรและเพื่อให้เกิ ดควำมสะดวกต่อกำรทำเอกสำรออนไลน์ ต่อไป)
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมกี ารเปลีย่ นชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย).......................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)..................................................................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................................... วันเดือนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสือเดินทาง ...................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................
สถานทีเ่ กิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ ........โสด .........แต่งงานจดทะเบียน .........แต่งงานไม่จดทะเบียน .........หย่า .........หม้าย
3. กรณีท่านทีแ่ ต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรือไม่กต็ าม กรุณากรอกรายละเอียดของ
คู่สามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล.......................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานทีเ่ กิด สามี-ภรรยา .................................
4. ทีอ่ ยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................
............................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ .............................

ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั ปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ) ....................................
………………………………………………….................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ............................................ โทรศัพท์บา้ น ........................................................................
โทรศัพท์มอื ถือ

........................................... อีเมลล์

......................................................................................
5. ชื่อสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)........................................................................................
(กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการทีท่ านัน้ เกีย่ วกับอะไร ด้านใด ................................................................................)
กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและทีอ่ ยูท่ ท่ี างานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ทีอ่ ยูส่ ถานทีท่ างาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................
........................................................................................................................ รหัสไปรษณีย์ ....................
ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
โทรศัพท์

....................................................................... หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)

...................................
กรณีศกึ ษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับชัน้ หรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)............................................................
กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักทีศ่ กึ ษา (ภาษาอังกฤษ) ..................................................
7. ชื่อบุคคลทีร่ ่วมเดินทางไปด้วย...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครังนี
้ ้ (ระบุ)......................................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ทผ่ี ่านมาหรือไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณีเคยให้ระบุวนั ที)่
ตัง้ แต่วนั ที่
รวม

............................................

ถึงวันที่

......................................................

........... วัน

ท่านเคยได้รบั การสแกนนิ้วมือหรือไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย
กรณีทท่ี ่านเคยได้รบั การสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวนั ที่ ...............................................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณีเคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ)

......................................................................................................................................................................

10. ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่ ........ ตัวเอง ......... มีผสู้ นับสนุนค่าใช้จ่าย
(กรณีทม่ี ผี สู้ นัสนุนค่าใช้จ่ายให้ระบุผสู้ นับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรือไม่)
ผูส้ นับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านคือ ....................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน ....................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่ ........ เดินทางด้วยกัน ......... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

