เวนิ ส - ล่องเรือเกาะเวนิ ส - มิลาน - ปอร์โตฟิ โน่ - ลาสเปเซีย - ปิ ซ่า
ฟลอเรนซ์ - SHOPPING OUTLET - กรุงโรม
กาหนดการ :
วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ
22.00 น.
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบกับเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยอานวยความสะดวก
วันที่สองของการเดินทาง
กรุงเทพฯ - เวนิ ส - ล่องเรือเกาะเวนิ ส - เวนิ ส
01.35 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี โดยเทีย่ วบินที่ EK385/EK135
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีส่ นามบินดูไบ : 0445-0905 น. *.*.*.
13.25 น.
(เวลาท้องถิน่ ) ถึง สนามบินเมืองเวนิส หลังผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล ้ว
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชสโต้ เพือ่ ลงเรือสู่เกาะเวนิส..ล่องเรือ ไปตามลาคลองสู่ ท่าซานมาร์โค นาท่าน
ชมจตุรสั ซานมาร์โค มหาวิหารซานมาร์โค ถ่ายภาพหน้าพระราชวังดอจสิง่ ก่อสร้างทีเ่ ก่าแก่มากว่า 800 ปี มาแล ้ว
เมือ่ สมัยเวนิชยังเป็ นสาธารณรัฐอิสระ ...ซึง่ เคยรา่ รวยและมีอานาจมหาศาล และเคยส่งให้มาร์โคโปโล เดินทาง
ไปเมืองจีน
*.*.*. ราคาไม่รวมค่าเรือกอนโดล่า ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ราคาไม่รวมในทัวร์ ในกรณีนา้ ไม่ข้นึ สูงเกินไปและฝนไม่ตก ท่าน
สามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ ค่าเรือท่านละประมาณ 20.-ยูโรต่อท่าน (1 ลานัง่ ได้ประมาณ 5-6 ท่าน) *.*.*.
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ทีพ่ กั
RUSSOTT HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง
เวนิ ส - มิลาน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILANO) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทีส่ าคัญของอิตาลี เมืองทีข่ ้นึ ชื่อว่า
เป็ นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ ….
ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อนั ดับ 3 ของยุโรป เป็ นศิลปะแบบกอธิคทีห่ รูหรา และใช้เวลาในการสร้าง
นานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้างตัง้ แต่ ปี ค.ศ.1386 และทีน่ ่าทึง่ ของโบสถ์ ก็คอื การตกแต่งประดับประดาทีเ่ น้น
ความหรูหราอย่างเต็มทีโ่ ดยเฉพาะรูปปัน้ รอบตัวอาคาร มีจานวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามือของโบสถ์มอี าคารทรง
กากบาทหลังหนึ่ง และหลังคามุงด้วยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกันว่า“อาเขต” สร้างขึ้นเพือ่ เป็ นอนุสรณ์แก่กษัตริย ์
วิคเตอร์เอมมานู เอลที่ 2 ปฐมกษัตริยข์ องอิตาลีในการรวมชาติ

เทีย่ ง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

นาท่าน ช้อปปิ้ งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานู เอล 2 ช้อปปิ้ งอาเขตทีส่ วยงามทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก
มีช่อื เรียกเล่นๆว่าเป็ นห้องนัง่ เล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสนิ ค้าแบรนด์เนมราคาแพงขายแล้ว ยังมี
ร้านกาแฟทีเ่ รียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ สามารถนัง่ จิบ คาปูชโิ น นัง่ ดูหนุ่มสาว แต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัย
ดังนัน้ หากท่านไม่คดิ จะช้อปปิ้ งหรือนัง่ กินกาแฟก็ควรทีจ่ ะต้องไปเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลังนี้ให้ได้
หรือหากท่านยังติดใจในเรื่องช้อปปิ้ ง ก็สามารถไปช้อปปิ้ งต่อได้ยงั ถนนเวีย มอนเต้นโปเลโอเน่ ซึง่ ถือเป็ นย่าน
ช้อปปิ้ งทีข่ ้นึ ชื่อทีส่ ุดของเมืองนี้ ตัง้ อยู่ระหว่างโบสถ์ดูโอโม่กบั ลานกว้างแห่งหนึ่ง
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองอิตาลี
ทีพ่ กั
NH MILAN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สของการเดิ
่ีของการเดินทาง
มิลาน - ซานตา มาเกริตา้ - ลาสเปเซีย - ปิ ซ่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองซานตา มาเกริตา้ (SANTA MAGHERITA LIGURE) (178 กม.) ตัง้ อยู่ในเขต
จังหวัดเจนัว หนึ่งในเขตดินแดนแห่งลิกูเรียขนาบข้างด้วยทะเลกับภูเขาลิกูเรีย เป็ นภูมภิ าคทีม่ ชี ่อื เสียงมานานใน
เรื่องของอากาศทีเ่ ย็นสบายจลอดทัง้ ปี มีชายหาดทีส่ วยงาม
หมายเหตุ : หากใครต้องการข้ามไป เมืองพอร์ตโตฟิ โน (PORTOFINO) เมืองตากอากาศทีม่ ชี ่อื เสียงอยู่ตดิ นา้ มีความงามทีโ่ ดดเด่น
โดยการนัง่ รถท้องถิน่ ประมาณ 5 ยูโรต่อท่าน (ราคาไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ถา้ ต้องการไป)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเปเซีย (LA SPEZIA) (57.5 กม.) เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี อยู่ระหว่างเมืองเจ
นัวและปิ ซ่า บนทะเลลิกูเรียและเป็ นหนึ่งในอ่าวทีม่ คี วามสาคัญทางด้านการค้า และการทหาร ..ถึงเมืองลาสเป
เซีย…
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่า (PISA) (100 กม.) แคว้นทัสคานีเป็ นเมืองทีเ่ ป็ นทีร่ ูจ้ กั อย่างดีเกี่ยวกับหอเอน
เมืองปิ ซ่า ซากโบราณวัตถุของเมืองทีย่ งั หลงเหลือจากศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาลเป็ นเมืองทีเ่ คยมีความสาคัญ
อย่างมากด้านการค้าขายในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในช่วงประมาณศตวรรษที่ 11
นาท่าน ถ่ายภาพกับหอเอนเมืองปิ ซ่า (LEANING TOWER OF PISA) เป็ นหอคอยหินอ่อนทีพ่ สิ ดารสูง 54
เมตร มี 8 ชัน้ แต่ละขัน้ มีเสาหินอ่อนทีส่ ลักลวดลายวิจติ ร ได้ลงมือสร้างเมือ่ ค.ศ. 1174 ไปเสร็จในปี ค.ศ. 1350
ใช้เวลานานถึง 176 ปี ซึง่ เป็ นสิง่ ก่อสร้างทีใ่ ช้เวลาสร้างนานทีส่ ุดในโลกความน่าอัศจรรย์อกี อย่างคือ เมือ่ เริ่มสร้าง
ได้ 4-5 ชัน้ หอนี้ เริ่มเอียง แต่ไม่ถงึ กลับพังทลายลงมาเพราะแรงทีจ่ ดุ ศูนย์ถ่วงเมือ่ ลากดิง่ ลงมาไม่ออกนอกฐาน
จึงไม่ล ้มยังทรงตัวอยู่ได้ เมือ่ สร้างเสร็จยอดของหอเอียงออกจากแนวดิง่ ของฐานถึง 4 เมตร และหอเอนนี้ช่วยให้

กาลิเลโอนักวิทยาศาสตร์ ชาวอิตาเลียน ผูม้ ชี ่อื เสียงของโลกได้ทดลองเรื่องอัตราเร็วของเทห์วตั ถุทต่ี กลงมาจากที่
สูง ทีข่ ้นึ ชื่อในด้านความสัมพันธ์ของการสร้างกับแรงโน้มถ่วงของตัวอาคารทีส่ มดุลกันโดยบังเอิญได้ช่อื ว่าเป็ น
หนึ่งในเจ็ดสิง่ มหัศจรรย์ของโลกสมัยกลาง และเป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของอิตาลี
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองอิตาลี
ทีพ่ กั
GALILEI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่หา้ ของการเดินทาง
ปิ ซ่า - SHOPPING OUTLET - ฟลอเร้นซ์ - โรม
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเร้นซ์ (FLORENCE) เมืองแห่งดอกไม้บาน ตานานแห่งบ้านเกิดของศิลปิ นชื่อ
ดังก้องโลก เช่น ลีโอนาร์โด ดาร์วนิ ชี ไมเคิล แองเจโล และท่านศิลป์ พรี ะศรี อดีตเป็ นเมืองหลวงเก่าของอิตาลี
ก่อนจะย้ายไปอยู่กรุงโรม เมืองทีม่ คี วามเจริญมังคั
่ ง่ ทางการค้า และเศรษฐกิจ เป็ นเมืองทีม่ คี วามสวยงามจนท่าน
จะหลงไหล และถือเป็ นเมืองต้นกาเนิดศิลปะแบบเรเนอซองส์อกี ด้วย…
นาท่านชมย่านเมืองเก่าชมดูโอโม่ประจาเมืองฟลอเร้นซ์ ทีม่ คี วามงดงามตามแบบเรเนอซองส์ ชมสะพานแวค
คิโอ สัญลักษณ์ของเมืองฟลอเร้นซ์ เดินผ่านร้านค้า และสินค้าทีว่ างขายอยู่มากมายทีล่ อ่ ตาล่อใจจนท่านอดใจ
ไม่ได้ ชมจตุรสั ซิญญอเรียและชมรูปปัน้ ของเดวิท ชายหนุ่มรูปงามทีส่ มบูรณ์แบบทีส่ ุดในตานานสัญลักษณ์ของ
การปลดปล่อยเสรีภาพ ทีแ่ วดล ้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมชิ้นสาคัญต่างๆมากมาย
เทีย่ ง
อิสระอาหารเทีย่ ง เพือ่ มีเวลาช้อปปิ้ ง
บ่าย
นาท่านแวะช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมที่ OUTLET กับสินค้าชัน้ นาของอิตาลีหลากหลายยีหอ้ เช่น อาร์มานี่
บาลองเชียก้า โบเตก้า เวนาต้า กุซซี่ เฟอร์รากาโม่ TOD’S PRADA เป็ นต้น
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ทีพ่ กั
BESTWESTERN TOR VERGATA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หกของการเดินทาง
โรม
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (ROMA) เมืองหลวงขนาดใหญ่ของประเทศอิตาลี ทีม่ ที งั้ ความเก่าและความ
ใหม่ซอ้ นแทรกอยู่ดว้ ยกันอย่างกลมกลืน ตัง้ อยู่บนแคว้นลาซิโอ (LAZIO) ตรงช่วงกลางของประเทศมีแม่นา้ ไท
เบอร์ (TIBER) ไหลผ่านกลางเมือง โรมจึงถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน สถานทีส่ าคัญ และเมืองเก่าโรมันจะอยู่ทางฝัง่
ขวาของแม่นา้ ส่วนฝัง่ ซ้ายเป็ นรัฐวาติกนั และเขตทราสเตเวเร (TRASTEVERE) ซึง่ เป็ นทีอ่ ยู่อาศัยของผูม้ ฐี านะ
และปัจจุบนั เป็ นแหล่งร้านอาหาร และคาเฟ่ แบบเก๋ๆทันสมัย เดินทางถึง กรุงโรม

จากนัน้ นาท่าน เขา้ ชมภายในมหาวิหารเซนต์ปี เตอร์ (SAN PIETRO) ในกรุงวาติกนั นครรัฐ อิสระศูนย์กลางศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิก ชมความยิง่ ใหญ่ของศิลปะการออกแบบผลงานอันลา้ ค่าโดยปรมาจารย์บราเมนเต้ราฟาเอล และ
ไมเคิล แองเจโล
นาท่าน ชมกรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซง่ึ มีอดีตอันยิง่ ใหญ่ และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรือง
อานาจเมือ่ ราวกว่า 2,000 ปี ทผ่ี ่านมาแล ้ว เข้าสู่ นครวาติกนั รัฐอิสระทีป่ กครองตนเองเป็ นศูนย์กลางของศาสนา
คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมลา้ ค่าทีส่ ุดแห่ง
หนึ่งของโลกซึง่ ตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปัน้ แกะสลัก “เพียต้า” ผลงานของศิลปิ นเอก ไมเคิลแองเจโล เสา
พลับพลาทีอ่ อกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซง่ึ ปัจจุบนั เป็ นสิง่ ลา้ ค่าคู่บา้ นคู่เมืองของอิตาลี …
นาท่านถ่ายรูปทีร่ ะลึกด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก เคย
เป็ นสนามกีฬายักษ์ทส่ี ามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน และ ประตูชยั คอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและ
ทีม่ าของ“ถนนทุกสายมุง่ สู่กรุงโรม”
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย
..ชมนา้ พุเทรวีจ่ ดุ กาเนิดของเสียงเพลง “ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น” ทีโ่ ด่งดัง ชมความสวยงามของงาน
ประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึง่ เป็ นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร ตามตานานกล่าวไว้วา่ หากใครได้มาถึงนา้ พุ
แห่งนี้แล ้วโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไวจ้ ะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครัง้ หนึ่ง....นาท่านชมย่าน “บันไดสเปน” แหล่ง
พักผ่อนของชาวอิตาลีซง่ึ เต็มไปด้วยนักท่องเทีย่ ว หลากหลายเชื้อชาติ….อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ
ท่านจะช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์ตามอิสระย่านถนน VIA CONDOTTI ...จนได้เวลานัดหมาย แล ้วนาท่านเดินทางสู่
สนามบิน เพือ่ เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
22.05 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ EK096/EK372
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีส่ นามบินดูไบ : 0555-0940 *.*.*.
วันที่เจ็ดของการเดินทาง
กรุงเทพ ฯ
19.15 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ….

*.*.*. @@ *.*.*.
อัตราค่าใช้จา่ ย
วันที่เดินทาง

9 – 15 พ.ค.
23 – 29 พ.ค.
13 – 19 มิ.ย.
27 มิ.ย. – 3 ก.ค.

ผูใ้ หญ่

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

42,999.-

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยวเพิม่

8,500.-

** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ ามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า ***
หมายเหตุ : ราคาเด็กต้องมีอายุระหว่าง 2-12 ปี

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ(Economy Class) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่ต่อจะต้อง
อยู่ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสาหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมทีร่ ะบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจาก
อยู่ในภูมปิ ระเทศทีม่ อี ากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและ
งานแฟร์,การประชุม อันเป็ นผลทาให้ตอ้ งการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิม่ ค่าทัวร์ในกรณีพกั ทีเ่ มืองเดิม โดยบริษทั จะคานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ)
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมที่พกั
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิ กัน หรือ อยู่คนละชัน้ กัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple
Room) อาจจะไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ ถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจาเป็ นต้องแยกห้องพักเนื่องจาก
โรงแรมนัน้ ไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม่ เติมในกรณีทอ่ี าจมีการแยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ณ
ุ หภูมติ า่

** กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบนา้
ซึง่ ขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
5. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามรายการ
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืน่ วีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษทั ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนใน
การขอวีซ่าของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าทีค่ ่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่าได้ (กรณี

ถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )
3. สาหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพานักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล ้วตา่ กว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางต้องไปยืน่ คาร้องขอทา
หนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริษทั ด้วย เนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่
ในการยืน่ คาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ตา่ กว่า 3 หน้า
5. ท่านทีใ่ ส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือ
ของทางราชการ ต้องไม่มรี อยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่
ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลสาหรับคนไข้ใน จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
และการเคลือ่ นย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่ เติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีม่ อี ายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ
1.5 ล ้านบาท]เท่านัน้
8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดืม่ ทีส่ งั ่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกินจาก
ทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่า
กระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าทีส่ ูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ สังพิ
่ เศษค่าบริการพิเศษต่างๆ

6.
7.
8.
9.

ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่าทิปคนขับรถยุโรป (โดยมาตรฐานท่านละ 15 ยูโร)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย(โดยมาตรฐาน ท่านละ 20 ยูโร)
ค่าวีซ่าเช็งเก้น 3,500.- บาท (หากสถานทูตได้กาหนดการยืน่ วีซ่าเป็ นคณะแล ้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกาหนดได้ กรณีถา้ มี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระเงินค่ามัดจา ท่านละ 30,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะขอรับลูกค้ารายต่อไป
ชาระส่วนที่เหลือ 15 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด

เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
• กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระเต็มจานวน
• กรณียกเลิกการเดินทาง (ทุกกรณี) เก็บค่าทัวร์เต็มจานวน
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตัวเครื
๋ ่องบินและที่นงั ่ บนเครื่องบิน

1. ทางบริษทั ฯ ได้สารองทีน่ งั ่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัวเครื
๋ ่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใด ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตัวเครื
๋ ่องบิน ซึง่ มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 3,000 – 5,000 บาท แล ้วแต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง
2. หากตัวเครื
๋ ่องบินทาการออกแล ้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึ้นจริง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
3. นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ จ่ี ะนัง่ ต้องมีคุณสมบัตติ รงตามทีส่ ายการบินกาหนด เช่น ต้อง
เป็ นผูท้ ม่ี รี ่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ น่ื ได้อย่างรวดเร็วในกรณีทเ่ี ครื่องบินมีปญั หา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (นา้ หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ม่ี ปี ญั หาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอานาจในการให้ทน่ี งั ่ Long leg ขึ้นอยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน้
• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทัง้ หมด

• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าจ่ายท่านละ 2,000.-บาท
• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน ไม่คนื เงินมัดจาไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิ้น
• กรณียกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
• บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่
บริษทั ฯกาหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั และผูเ้ ดินทางอืน่ ทีเ่ ดินทางในคณะเดียวกันบริษทั ต้อง
นาไปชาระค่าเสียหายต่างๆทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลือ่ นการเดินทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได้คอื ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ และ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามทีส่ ถานทูตฯ เรียกเก็บ
• กรณียน่ื วีซ่าแล ้วไม่ได้รบั การอนุมตั วิ ซี ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล ้ว ทางบริษทั ฯ
ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่ วีซ่า / ค่ามัดจาตัวเครื
๋ ่องบิน หรือค่าตัวเครื
๋ ่องบิน (กรณีอ อกตัว๋
เครื่องบินแลว้ ) / ค่าส่วนต่างในกรณีทก่ี รุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
• กรณีวซี ่าผ่านแล ้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัวโดยสาร
๋
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คนื ค่าทัวร์ทงั้ หมด
• กรณีผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทางบริษทั ของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คนื ค่าทัวร์ทงั้ หมด
หมายเหตุ
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีทไ่ี ม่สามารถทากรุป๊ ได้อย่างน้อย 30 ท่าน (ผูใ้ หญ่ ) และ/
หรือ ผูร้ ่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีน้ ที างบริษทั ฯ ยินดีคนื เงินให้ทงั้ หมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อน่ื ให้ถา้ ต้องการ
• บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ทีท่ าง บริษทั ฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเทีย่ วบิน รวมถึงกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีทท่ี ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ
(เล่มสีนา้ เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
• บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ ว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เนื่องจากรายการทัวร์น้ เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี

• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล ้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพือ่ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถาน
ฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจา
หรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของ บริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ
และยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล ้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ
ครัง้
• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล ้วทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพือ่ ให้อยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯเมือ่ ท่านได้ ชาระเงินมัด
จาหรือทัง้ หมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
• ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนอานวยความสะดวกในขัน้ ตอนการยืน่ วีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษทั ฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ทีน่ ้ ี
• เมือ่ ท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขของหมายเหตุทกุ ข้อแล ้ว ในกรณีทล่ี ูกค้า
ต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุ
๋
ณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ใดๆทัง้ สิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่
ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผูร้ ่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าทีเ่ คยเดินทางแล ้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ กั เกียจของคนส่วน
ใหญ่เช่นไม่รกั ษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงราคาญรบกวนผูอ้ น่ื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุม่ ใหญ่แล ้ว
ไม่เกรงใจผูอ้ น่ื ชักชวนผูผ้ น่ื ให้ก่อนความวุน่ วานในทัวร์ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)

• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ เี ด็กทารกอายุตา่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนจองทัวร์
เพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต่ อ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน)
• ท่านทีจ่ ะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยัน
การเดินทางหากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันจากพนักงานแล ้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้

• ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล ้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00
น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลีย่ น - เมือ่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล ้วหมายถึงท่าน
ยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ แจ้วแล ้วข้างต้น
• หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง
เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด
ข้อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่านผูม้ ีเกียรติซ่งึ ร่วมเดินทาง
ทางบริษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พ กั อาหาร
ยานพาหนะ และสถานทีท่ ่องเทีย่ วพร้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพือ่ ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทัง้ นี้
ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั เิ หตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั เิ หตุรวมถึง
ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูก
ปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่ กี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูม้ อี านาจทาการแทนประจาประเทศไทย
(โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต ) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการ
เดินทางท่องเทีย่ วทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั เิ หตุ ตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ ทีร่ บั ประกัน
ในกรณีทผ่ี ูร้ ่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มี
การปลอมแปลงเอกสารเพือ่ การเดินทาง รวมถึงมีสง่ิ ผิดกฎหมาย บริษทั ฯ จะไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจ
มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็ น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ การขอสงวนสิทธิ
ดังกล่าว บริษทั จะยึดถือและคานึ งถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้ นี้”
เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าอิตาลี
่ ประมาณ 15 ว ันทาการ
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ แสดงตนทีศ
่ VFS Global (สีลมคอมเพล็กซ)์
ยืน
่ วีซา
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
่ หน ังสือเดินทางต้องนาส่งเข้าสถานทูตและระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
่ ไม่สามารถดึงหน ังสือเดินทางออกมาได้
ในว ันยืน
่ วีซา
ี า
หมายเหตุ: การยืน
่ วีซา่ แต่ละครัง้ กับบริษัททัวร์ จะต ้องทาการยืน
่ วีซา่ ประเภทหมูค
่ ณะ เท่านั น
้ โดยการยืน
่ เป็ นหมูค
่ ณะ ต ้องมีจานวน 15 คน
ขึน
้ ไป โดยทางศูนย์รับยืน
่ จะเป็ นผู ้กาหนดวันยืน
่ วีซา่ เท่านั น
้ ถ ้าหากผู ้เดินทางไม่สามารถไปยืน
่ วีซา่ ในวันทีก
่ าหนดได ้ อาจมีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
่ เติม
(Premium) ดังนี้
•ในกรณีทเี่ หลือระยะเวลายืน
่ วีซา่ น ้อยกว่า 15 วัน นั บจากวันเดินทาง มีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
่ ท่านละ 2,600 บาท
**ทัง้ นี้ ค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ ผู ้เดินทางต ้องชาระกับทางศูนย์รับยืน
่ โดยตรง*

1. หนั งสือเดินทาง (Passport) หนั งสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6
เดือน นั บจากวันเดินทางกลับ และหนั งสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด(หนั งสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จานวน 3 ใบ (พืน
้ หลังขาวเท่านั น
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวม
แว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผู ้เดินทาง ออกค่าใช ้จ่ายเอง
**Bank Statement บัญชีออมทรัพย์สว่ นตัวของผู ้เดินทาง ย ้อนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี ยอดเงินในบ ัญชีขนต
ั้ า่
100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และหากบัญชีกระโดดเดือนต ้องขอเป็ น
Statement เท่านั น
้ )
่ -นามสกุลภาษาอังกฤษต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
**หนั งสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต ้องเป็ นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม ้น และชือ
้ งั้ 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึง่ ไม่ได้)
(ออกไม่เกิน 15 วัน นั บจากวันทีย
่ น
ื่ ) (ใชท
3.2 กรณีผู ้เดินทางไม่ได ้ออกค่าใช ้จ่ายเอง (บุคคลทีส
่ ามารถรับรองค่าใช ้จ่ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่ พีน
่ ้อง ทีม
่ ส
ี ายเลือดเดียวกัน หรือ สามี
ภรรยา เท่านั น
้ )
3.2.1. ต ้องทาเป็ นหนั งสือรับรองค่าใช ้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็ นภาอังกฤษเท่านั น
้
3.2.2. ถ่ายสาเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ทีอ
่ อกให ้ และผู ้ทีถ
่ ก
ู รับรองค่าใช ้จ่ายให ้ เช่น สาเนาทะเบียนสมรส สูตบ
ิ ต
ั ร ทะเบียนบ ้าน
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจา และบัญชียอดติดลบ**
4. หลักฐานการทางาน
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบ
-เจ ้าของกิจการ หนั งสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
ทะเบียนการค ้า(พค.0403)
-เป็ นพนั กงาน หนั งสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตที่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
ยืน
่ )
-นั กเรียนหรือนั กศึกษา ใช ้หนั งสือรับรองการเรียนทีอ
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตที่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
ยืน
่ )
5. เอกสารส่วนตัว
-สาเนาทะเบียนบ ้าน กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-สูตบ
ิ ัตร (กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี ) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ ้ามี) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
-ใบเปลีย
่ นชือ
่ น) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได ้เดินทางไปต่างประเทศพร ้อมบิดา มารดา
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้องคัดหนั งสือยินยอมระบุให ้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนั งสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
- หากเด็กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนั งสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
-กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร ้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียง
ผู ้เดียว
้ จงว่าทาไมไม่ม ี passport ***
*** กรณีทบ
ี่ ด
ิ าหรือมารดาไม่ม ี passport แล ้วใช ้ ID Card แทนต ้องทาจดหมายชีแ
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบ
-กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือ
ั บุตรทีส
่ ถานทูตด ้วย ทัง้ สองท่าน
(เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านั น
้ )
7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร ้องขอวีซา่ เท่านั น
้
เอกสารยืน
่ วีซา่ อาจมีการปรับเปลีย
่ นและขออัพเดทเพิม
่ เติมได ้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ ้งขอเพิม
่ เติม

