รหัส โปรแกรมทัวร์

EK-L22-EURO 2.4_OCT

ฝรั่งเศส – สวิตเซอร์ แลนด์ – อิตาลี 7 วัน 4 คืน
ปารีส – ดีจอง – เจนีวา - เบิร์น – ลูเซิร์น – แองเกิล้ เบิร์ก – มิลาน
กาหนดการเดินทาง :
วันแรก
กรุ งเทพฯ
18.00 น. คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ
คอยให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นงั่ ขึ้นเครื่ อง
21.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งปารี ส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส โดยเที่ยวบินที่ EK373 / EK071
วันทีส่ อง
กรุ งเทพฯ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบินดูไบ 0050-0405 *.*.*.
09.25 น. เดินทางถึง สนามบินกรุ งปารี ส ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
จากนั้นเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร เชิ ญถ่ายภาพ หอไอเฟล เป็ นที่ระลึกจากมุมกว้างซึ่งเป็ นจุดที่สวยที่สุดและ
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
นาท่าน ถ่ายรู ปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ หรื ออดีตพระราชวังลูฟว์ ...นาท่าน
เดินทางสู่ ท่าเรื อบาตามูซ เพื่อล่องเรื อ ชมความสวยงาม ของสถานที่
สาคัญคู่บา้ นคู่เมืองริ มสองฝั่งแม่น้ าแซน ผ่านชมความงดงามของ
โบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนส
ซองส์ ซึ่ งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็ นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่
ร่ วมกันสรรสร้างให้นครปารี ส ชื่อว่าเป็ นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณี ที่น้ าในแม่น้ าแซนขึ้น
สู งกว่าปกติหรื อมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็ นต้น รายการล่องแม่น้ าแซนอาจจะไม่สามารถ
ดาเนินการได้)
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วันทีส่ าม
เช้า

ที่พกั
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บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
ชมความยิง่ ใหญ่ของ ประตูชยั สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จกั รพรรดินโปเลียน ผ่านชมบริ เวณลาน จัตุรัสคอง
คอร์ท สถานที่ซ่ ึงเคยเป็ นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรี ยอังตัวเนต พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระ
นางมาเรี ยอังตัวเนต
APPART CITY CONFORT PARIS VELIZY HOTEL หรื อเทียบเท่า
ปารีส-ดีจอง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสี ยง ณ ห้างแกลอรี่ ลาฟาแยส อาทิเช่น หลุยส์, พราด้า, กุชชี่, ชาแนล, เฟน
ดิก, นาฬิกา, น้ าหอม, เครื่ องสาอาง ฯลฯ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าในราคาถูก อาทิเช่น น้ าหอม, ครี ม, เครื่ องสาอาง,
กระเป๋ า, นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ
นาท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง แห่งแคว้นเบอร์ กนั ดี ของประเทศฝรั่งเศส (315 กม.)
Ibis Dijon Centre Clemenceau หรื อเทียบเท่า
เจนีวา – เบิร์น – แองเกิล้ เบิร์ก
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางต่อสู่ กรุ งเจนีวา (GENEVA) (134 กม.) พันธ์รัฐที่เล็กที่สุดของสวิส ตั้งอยูร่ ิ ม ทะเลสาบเจนีวา …
นาท่าน ชมเมืองเจนีวา เมืองที่วา่ กันว่าเป็ นพันธ์รัฐสวิสที่แทบจะ
ไม่มีอะไรเป็ นสวิสเลย นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนาและ
เป็ นที่ต้ งั ของธนาคารจานวนมาก ชมทะเลสาบเจนีวา และ น้ าพุ
จรวด (JET D’EAU) ที่สามารถส่ งน้ าขึ้นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร
และเป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา ชมนาฬิกาดอกไม้ ที่
สวนอังกฤษริ มทะเลสาบเจนี วาบ่งบอกถึงความสาคัญของ
อุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อเจนีวา....
จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ กรุ งเบิร์น
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเบิรน์ (BERNE) (101 กม.) เมืองทีม่ นี ำ้ พุมำกทีส่ ุดเมืองหนึ่งของยุโรป และเป็ นเมืองโลกทำงด้ำน
วัฒนธรรมทีอ่ งค์กำรยูเนสโกให้อนุรกั ษ์ไว้
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นำท่ำนชมเมืองเบิรน์ ชมมำร์คกำสเซ ย่ำนเมืองเก่ำที่ปจั จุบนั เต็มไปด้วยร้ำนดอกไม้ และร้ำนเสื้อผ้ำบูตคิ เป็ น
ย่ำนที่ปลอดรถยนต์จงึ เหมำะกับกำรเดินเทีย่ ว ชมอำคำรเก่ำอำยุ 200 - 300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกำสเซ ถนนที่
มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้ ถนนครัมกำสเซ เต็มไปด้วยร้ำนภำพวำด และร้ำนขำยของเก่ำในอำคำรโบรำณ ชม
นำฬกิ ำ ไซ้ท ์ กล็อคเค่น อำยุ 800 ปี ทม่ี ี “โชว์” ให้ดูทุกๆชัว่ โมงที่นำฬกิ ำตีบอกเวลำ มหำวิหำรเซนต์วนิ เซนต์
รัทเฮ้ำส (ทำวน์ฮอลล์) เบเร็นกรำเบ็นหรือหลุมหมี สัตว์ทเ่ี ป็ นสัญลักษณ์ของกรุงเบิรน์ ได้เวลำอันสมควร นำ
ท่ำนเดินทำงสู่ เมืองแองเกิ้ลเบิรก์
TERRACE HOTEL HOTEL หรื อเทียบเท่า
แองเกิล้ เบิร์ก – ลูเซิร์น – มิลาน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ท่านใดต้องการจะ นัง่ กระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิต ยอดเขาที่มีความสู ง จากระดับน้ าทะเลถึง 3,020 เมตร หรื อ
ประมาณ 10,000 ฟี ต กรุ ณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ (ราคาทัวร์ ไม่รวมค่ากระเช้าขึ้นยอดเขาประมาณ 3,000 บาท)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิ ร์น (LUZERN) (52 กม.)เมืองตากอากาศของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ อิสระถ่ายรู ปกับ
อนุสาวรี ยส์ ิ งโตหิน สัญลักษณ์ของทหารสวิสฯ และถ่ายรู ปกับสะพานไม้โบราณคาเปลและทะเลสาบลูเซิร์น

อิสระให้ท่านได้ซ้ื อสิ นค้าสวิสฯอาทิเช่นนาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดังมีดพับ, ช็อคโกแลตฯลฯและเดินเล่นถ่ายภาพกับ
บรรยากาศอันโรแมนติก...
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน
จากนั้นนาท่ าน ชมโบสถ์ ดูโอโม่แห่ งมิลาน โบสถ์ ใหญ่ อันดับ 3 ของยุโรป เป็ นศิลปะแบบกอธิ คที่หรู หรา และใช้ เวลาในการ
สร้ างนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่ มสร้ างตั้งแต่ ปี ค.ศ.1386 และที่น่าทึ่งของโบสถ์ ก็คือการตกแต่ งประดับประดาที่เน้ นความหรู หรา
อย่ างเต็มที่โดยเฉพาะรู ปปั้ นรอบตัวอาคาร มีจานวนกว่ า 3,000 ชิ ้น ขวามือของโบสถ์ มอี าคารทรงกากบาทหลังหนึ่ง และหลังคา
มุงด้ วยกระเบือ้ งโปร่ งใส เรี ยกกันว่ า“อาเขต” สร้ างขึน้ เพื่อเป็ นอนุสรณ์ แก่ กษัตริ ย์วิคเตอร์ เอมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษัตริ ย์ของอิตาลี
ในการรวมชาติ

นาท่าน ช้อปปิ้ งภายในอาคารแกลเลอเรี ย วิคตอริ โอ เอมานู เอล 2 ช้อปปิ้ งอาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
มีชื่อเรี ยกเล่นๆว่าเป็ นห้องนัง่ เล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนมราคาแพงขายแล้ว ยังมี
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ร้านกาแฟที่เรี ยกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ สามารถนัง่ จิบ คาปูชิโน นัง่ ดูหนุ่มสาว แต่งกายด้วยเสื้ อผ้าทันสมัย
ดังนั้นหากท่านไม่คิดจะช้อปปิ้ งหรื อนัง่ กินกาแฟก็ควรที่จะต้องไปเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลังนี้ให้
ได้ หรื อหากท่านยังติดใจในเรื่ องช้อปปิ้ ง ก็สามารถไปช้อปปิ้ งต่อได้ยงั ถนนเวีย มอนเต้ นโปเลโอเน่ ซึ่ งถือเป็ น
ย่านช้อปปิ้ งที่ข้ ึนชื่ อที่สุดของเมืองนี้ ตั้งอยูร่ ะหว่างโบสถ์ดูโอโม่กบั ลานกว้างแห่งหนึ่ง ...อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง
ตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
ที่พกั

Bedbank NH Milan –Roulette -Outskirts (NH Milano Fiera,NH Milano 2 and Residence,
Concordia, Linate)

หรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ก
เช้า

มิลาน – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมเก็บสัมภาระเพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางสู่ ประเทศไทย
22.05 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK096 / EK372
วันทีเ่ จ็ด สนามบินสุ วรรณภูมิ
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบินดูไบ 0555-0940 *.*.*.
19.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ สมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี
@@@ *** @@@ *** @@@
หมายเหตุ กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจน
ผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ ราคาของภาษีนา้ มันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า **
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วันทีเ่ ดินทาง

12-18 ก.ย.
26 ก.ย. – 2 ต.ค.
10-16 / 17-23 / 21-27 ต.ค.

ผู้ใหญ่
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เด็กต่ากว่า 12
กับ 1 ผู้ใหญ่

39,999.-

เด็กต่ากว่า 12
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่ มีเตียงเสริม

พักเดี่ยวเพิม่

39,999.-

8,500

อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น (ในกรณี มีความประสงค์อยูต่ ่อ
จะต้องอยูภ่ ายใต้
เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสาหรับการเปลี่ยนแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมส่ วนใหญ่จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจาก
อยูใ่ นภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆ
และงานแฟร์ ,การประชุม อันเป็ นผลทาให้ตอ้ งการเปลี่ยนย้ายเมือง หรื อเพิ่มค่าทัวร์ ในกรณี พกั ที่เมืองเดิม โดยบริ ษทั จะคานึงถึง
ความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ)
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
** เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยูค่ นละชั้นกัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple
Room) อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน ซึ่ งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะไม่ได้เลย หรื อ อาจมีความจาเป็ นต้องแยกห้องพักเนื่องจาก
โรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณี ที่อาจมีการแยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่ วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
** กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
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** โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า
ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลสาหรับคนไข้ใน จากอุบตั ิเหตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและ
การเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่ งศพหรื ออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้ อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่ เติมกับทางบริ ษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้ งั แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสี ยชีวติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5
ล้านบาท] เท่านั้น
7. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย)

อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสื อเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนี ยมหนังสื อเดิ นทาง, ค่าน้ าหนักเกินจาก
ทางสายการ
บินกาหนดเกิ นกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อ
ของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษค่าบริ การ
พิเศษต่างๆ
6. ค่าบริ การยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่ งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
7. ค่าทิปท่านละ 60.- ยูโร
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8. ค่าวีซ่าเช็งเก้น ท่านละ 4,500.-บาท (หากสถานทูตได้กาหนดการยืน่ วีซ่าเป็ นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกาหนดได้
กรณี ถา้ มี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบเท่านั้น)
ข้ อมูลเบื้องต้ นในการเตรี ยมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริ ษทั ทัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ
สถานทูตง่ายขึ้น
2. กรณี ท่านใดต้องใช้พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืน่ วีซ่า หรื อ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษทั ท่านต้องแจ้งให้ทางบริ ษทั ฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่ งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวซี ่าได้ (กรณี ถา้ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบเท่านั้น)
3. สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรื อทางานอยูต่ ่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่ องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพานักหรื อศึกษา
อยูเ่ ท่านั้น
4. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่ มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางต้อง
ไปยืน่ คาร้องขอทาหนังสื อเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรี ยมหนังสื อเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริ ษทั ด้วย เนื่องจากประวัติการ
เดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการยืน่ คาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสื อเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่า
ไม่ต่ากว่า 3 หน้า
5. ท่านที่ใส่ ปกหนังสื อเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสู ญหาย บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสื อเดินทางนั้นๆ และ
พาสปอร์ ต ถือเป็ นหนังสื อของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉี กขาด หรื อ การขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

กรุณาจองก่ อนล่ วงหน้ า พร้ อมชาระเงินค่ ามัดจา ท่ านละ 30,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ ารายต่ อไป
ชาระส่ วนทีเ่ หลือ 15 วัน ล่ วงหน้ าก่ อนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ ามัดจาทั้งหมด ถือว่ าท่ านยกเลิกอัตโนมัต (AUTO
CANCEL)

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
 กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระงวดแรก 30,000.- บาท
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ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบินและทีน่ ั่งบนเครื่ องบิน
1. ทางบริ ษทั ฯ ได้สารองที่นงั่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใด ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่ งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 3,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง
2. หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น
จริ ง
3. นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้อง
เป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้
(น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู ้ ี่มีปัญหาทางด้านสุ ขภาพและร่ างกายและอานาจในการให้ที่นงั่ Long leg ขึ้นอยูก่ บั ทาง
เจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทั้งหมด
 กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 2,000 - 10,000 บาท (ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง)
 กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน ยึดค่ามัดจาเต็มจานวน
 กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ ท้ งั หมด
 กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ ท้ งั หมด
 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่
บริ ษทั ฯกาหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริ ษทั ต้อง
นาไปชาระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ หรื อค่าตัว๋
เครื่ องบิน(กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
 กรณี ยนื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิวซี ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ว ทางบริ ษทั
ฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยืน่ วีซ่า / ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน (กรณี ออกตัว๋
เครื่ องบินแล้ว) / ค่าส่ วนต่างในกรณี ที่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
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 กรณี วซี ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมด
 กรณี ผเู ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากปลอมแปลงหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทางบริ ษทั
ของ
สงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมด
หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน (ผูใ้ หญ่ )
และ/
หรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ีทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ถา้ ต้องการ
 บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริ ษทั ฯ ไม่สามารถ
ควบคุม
ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้เดินทางออก
หรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ า
เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถู กปฏิ เสธการเข้า
ประเทศ
ไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 กรณี ยกเลิ กการเดิ นทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานฑู ต เพื่อให้อยูใ่ น ดุ ลพินิจของ
สถานฑูต
เรื่ องวีซ่าของท่าน เนื่ องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจา
หรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของ บริ ษ ทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับ ทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถื อว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
 การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่
ท่านจะ
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ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
ครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่านทางบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิ ญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรด
แต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริ ษทั ฯใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยูใ่ นดุลพินิจของทาง
สถานทูตเรื่ องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯเมื่อท่านได้ ชาระ
เงินมัดจาหรื อทั้งหมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ ตัวแทนอานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมตั ิวซี ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานทูตฯเท่ านั้น ซึ่ งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริ ษทั ฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่น้ ี
 เมื่อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณี ที่
ลูกค้า
ต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะอากาศ และเหตุ
สุ ดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผูร้ ่ วมเดินทางเป็ น
สาคัญ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ไม่ขายทัวร์ แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรื อมีพฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจของคน
ส่ วน
ใหญ่เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุ ราบนรถ ก่อเสี ยงราคาญรบกวนผูอ้ ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรื อถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้ว
ไม่เกรงใจผูอ้ ื่นชักชวนผูอ้ ื่นให้ก่อนความวุน่ วานในทัวร์ ฯลฯ (เพื่อความสุ ขของผูเ้ ดินทางเป็ นส่ วนใหญ่)
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการขายหรื อไม่ขายทัวร์ แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ ก่อนจองทัวร์
เพื่อ
หาข้อสรุ ปร่ วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการขาย หรื อไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ ก่อนซื้ อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุ ปร่ วมกัน)
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 ท่านที่จะออกตัว๋ ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยัน
การเดินทาง หากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์ น้ นั ยกเลิก บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น
ได้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่ มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00
น. หากมีการเสี ยเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้วหมายถึงท่าน
ยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
 หากในคณะของท่านมีผตู ้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ู งอายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน
เอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์ มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ ท้ งั หมด
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรั บท่ านผู้มเี กียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ
และสถานที่ ท่องเที่ ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดในการเดิ นทาง ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ ไม่
สามารถรั บ ผิ ด ชอบในอุ บ ัติ เหตุ ห รื อ ความเสี ยหายที่ เกิ ด จากโรงแรมที่ พ กั ยานพาหนะ, อัน เนื่ องจากอุ บัติ เหตุ รวมถึ งภัยธรรมชาติ ,
โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคี ภยั , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ,
การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ
ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูม้ ีอานาจทาการแทน
ประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่ องจากเป็ นสิ ทธิ พิเศษทางการทูต) ซึ่ งอยู่เหนื อการควบคุมของบริ ษทั ฯ
หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่
บริ ษ ทั ฯ ที่ รับประกันในกรณี ที่ผูร้ ่ วมเดิ นทางถูกปฎิ เสธโดยเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมื องของประเทศไทย และ/หรื อ ต่ างประเทศ มิ ให้
เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่ องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ิตามกฎระเบี ยบด้านการความคุมโรคติดต่อ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีก้ ารขอสงวนสิ ทธิดงั กล่ าว
บริษทั จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของท่ านผู้มเี กียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริ ษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้”
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เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าอิตาลี
ใช้ เวลาทาการอนุมัตวิ ซี ่ าประมาณ 15 วันทาการ
ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ ยื่นวีซ่า VFS Global (สี ลมคอมเพล็กซ์ )
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็ นตัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
ในวันยื่นวีซ่าหนังสื อเดินทางต้องนาส่ งเข้ าสถานทูตและระหว่างรอผลการอนุมัตวิ ซี ่ า ไม่ สามารถดึงหนังสื อเดินทางออกมาได้
หมายเหตุ: การยื่นวีซ่าแต่ละครั้งกับบริ ษทั ทัวร์ จะต้องทาการยื่นวีซ่า ประเภทหมู่คณะ เท่านั้น โดยการยื่นเป็ นหมู่คณะ ต้องมีจานวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนย์รับยื่น จะเป็ นผูก้ าหนดวันยื่นวีซ่าเท่านั้น ถ้าหากผูเ้ ดินทางไม่สามารถ
ไปยื่นวีซ่าในวันที่กาหนดได้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (Premium) ดังนี้
•ในกรณี ที่เหลือระยะเวลายื่นวีซ่าน้อยกว่า 15 วัน นับจากวันเดินทาง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,600 บาท
**ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ผูเ้ ดินทางต้องชาระกับทางศูนย์รับยื่นโดยตรง*
1.

หนังสื อเดินทาง (Passport) หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสื อเดินทางจะต้องไม่ชารุ ด(หนังสื อเดินทางเล่มเก่า
กรุ ณานามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)

2.

รู ปถ่าย รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จานวน 3 ใบ (พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ ไม่ใส่คอน
แทคเลนส์ รู ปไม่เลอะหมึก)

3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณี ผเู้ ดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง
**Statement รายการเดินบัญชียอ้ นหลัง 6เดือน (รบกวนลูกค้าทารายการเดินบัญชี ยอดเงินในบัญชีข้ นั ตา่ 100,000.-โดยการ ฝากหรื อถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชี
ไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า และหากบัญชีกระโดดเดือนต้องขอเป็ น Statement เท่านั้น)

ชื่อ นามสกุล ตรงตามหน้า passpost (เจ้าของบัญชี)
**หนังสื อรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้องเป็ นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม้น และชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ ต
(ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่น) (ใช้ ท้ งั 2 อย่ าง ขาดอย่ างใดอย่ างหนึ่งไม่ ได้ )
3.2 กรณี ผเู้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็ น พ่อ แม่ พี่นอ้ ง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรื อ สามีภรรยา เท่านั้น)
3.2.1. ต้องทาเป็ นหนังสื อรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็ นภาอังกฤษเท่านั้น
3.2.2. ถ่ายสาเนาสมุดบัญชี หรื อ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผูท้ ี่ออกให้ และผูท้ ี่ถูกรับรองค่าใช้จ่ายให้ เช่น สาเนาทะเบียนสมรส สูติบตั ร ทะเบียนบ้าน
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจา และบัญชียอดติดลบ**
4. หลักฐานการทางาน
-เจ้าของกิจการ หนังสื อรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรื อ สาเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)
-เป็ นพนักงาน หนังสื อรับรองการทางาน จากบริ ษทั ฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่ มทางาน
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ ต ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
-นักเรี ยนหรื อนักศึกษา ใช้หนังสื อรับรองการเรี ยนที่ออกจากสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ ต ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
5. เอกสารส่วนตัว
-สาเนาทะเบียนบ้าน กรุ ณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-บัตรประชาชน กรุ ณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-สูติบตั ร (กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี ) กรุ ณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ้ามี) กรุ ณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) กรุ ณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
6. กรณี เด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากมารดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสื อยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ ตมารดามา
ด้วย
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากบิดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสื อยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ ตบิดามาด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสื อระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อ
หน้าพาสปอร์ ตบิดาและมารดา

ห น้ า | 13

รหัส โปรแกรมทัวร์

TG-L47-TG79-MONO_DEC

-กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูม้ ีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
*** กรณี ที่บิดาหรื อมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องทาจดหมายชี้แจงว่าทาไมไม่มี passport ***
-กรณี เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์ มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบั บุตรที่สถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านั้น)
7.

ท่านไม่จาเป็ นต้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์ มใบคาร้องขอวีซ่าเท่านั้น
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
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ในการจองทัวร์ ต้ องจองพร้ อมหน้ าพาสปอร์ ต + มัดจา
ทางบริษัทจะถือว่ าการจองทัวร์ โดยสมบูรณ์
รายละเอียด ประวัติส่วนตัวของแต่ ละท่ านทีต่ ้ องกรอกให้ ครบทั้งหมดทุกช่ องตามความเป็ นจริง
(สาคัญมากมีผลต่ อการพิจารณาวีซ่า)
ชื่ อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้ าพาสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / เลขทีบ่ ัตรประชาชน
............................................................................................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์มือถือ(จาเป็ นมาก ในกรณีทที่ างสถานทูตต้ องการติดต่ อในกรณีเร่ งด่ วน)
............................................................................................................................................................................................................
พาสปอร์ ตเล่ มเก่า เลขที่ / วันทีอ่ อก / วันที่หมดอายุ
............................................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน / อาศัยมานานกี่ปี / เบอร์ บ้าน / เบอร์ มือถือ /สถานทีเ่ กิด(จังหวัดทีเ่ กิด)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน / เบอร์ บ้าน
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
อาชี พปัจจุบัน / ชื่ อและทีอ่ ยู่บริษัท / ตาแหน่ ง / เบอร์ โทรศัพท์ ทที่ างาน / วันเริ่มงาน /
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
*กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี ชื่ อ บิดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหน้ าพาสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / สั ญชาติ / สถานที่เกิด
............................................................................................................................................................................................................
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*กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี ชื่ อ มารดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหน้ าพาสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / สั ญชาติ / สถานทีเ่ กิด
............................................................................................................................................................................................................

