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วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ
21.00 น.
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ T
ประตู 9 โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบกับเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยอานวยความสะดวก
วันที่สองของการเดินทาง
กรุงเทพฯ - เวนิ ส - ล่องเรื
องเรือเกาะเวนิ ส - เวนิ ส
01.05 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี โดยเทีย่ วบินที่ EK385/EK135
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีส่ นามบินดูไบ 0500-0940 *.*.*.
13.20 น.
(เวลาท้องถิน่ ) ถึง สนามบินเมืองเวนิส หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล ้ว
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชสโต้ เพือ่ ลงเรือสู่เกาะเวนิส..ล่องเรือ (ค่าเรือไปเกาะเวนิสรวมในค่า
ทัวร์แล ้ว) ไปตามลาคลองสู่ ท่าซานมาร์โค นาท่าน ชมจตุรสั ซานมาร์โค มหาวิหารซานมาร์โค
ถ่ายภาพหน้าพระราชวังดอจสิง่ ก่อสร้างทีเ่ ก่าแก่มากว่า 800 ปี มาแล ้ว เมือ่ สมัยเวนิชยังเป็ น
สาธารณรัฐอิสระ ...ซึง่ เคยรา่ รวยและมีอานาจมหาศาล และเคยส่งให้มาร์โคโปโล เดินทางไปเมือง
จีน
*.*.*. ราคาไม่รวมค่าเรือกอนโดล่า ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ราคาไม่รวมในทัวร์ ในกรณีนา้ ไม่ข้นึ สูงเกินไปและฝน
ไม่ตก ท่านสามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ ค่าเรือท่านละประมาณ 20.-ยูโรต่อท่าน (1 ลานัง่ ได้ประมาณ 5-6 ท่าน) *.*.*.
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
RUSSOTT HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง
เวนิ ส - มิลาน - ปิ ซ่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารคา่ ตามอัธยาศัย *.*.*.
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILANO) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
ทีส่ าคัญของอิตาลี เมืองทีข่ ้นึ ชื่อว่าเป็ นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ ….
ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อนั ดับ 3 ของยุโรป เป็ นศิลปะแบบกอธิคที่
หรูหรา และใช้เวลาในการสร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้างตัง้ แต่ ปี
ค.ศ.1386 และทีน่ ่าทึง่ ของโบสถ์ ก็คอื การตกแต่งประดับประดาทีเ่ น้นความ
หรูหราอย่างเต็มทีโ่ ดยเฉพาะรูปปัน้ รอบตัวอาคาร มีจานวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามือของโบสถ์มอี าคาร
ทรงกากบาทหลังหนึ่ง และหลังคามุงด้วยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกันว่า“อาเขต” สร้างขึ้นเพือ่ เป็ น
อนุสรณ์แก่กษัตริยว์ คิ เตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษัตริยข์ องอิตาลีในการรวมชาติ
นาท่าน ช้อปปิ้ งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 ช้อปปิ้ งอาเขตทีส่ วยงามทีส่ ุดแห่ง
หนึ่งของโลก มีช่อื เรียกเล่นๆว่าเป็ นห้องนัง่ เล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสนิ ค้าแบรนด์เนม
ราคาแพงขายแล ้ว ยังมีรา้ นกาแฟทีเ่ รียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ สามารถนัง่ จิบ คาปูชโิ น นัง่ ดูหนุ่ม
สาว แต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัย ดังนัน้ หากท่านไม่คดิ จะช้อปปิ้ งหรือนัง่ กินกาแฟก็ควรทีจ่ ะต้องไป
เดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลังนี้ให้ได้ หรือหากท่านยังติดใจในเรื่องช้อปปิ้ ง ก็สามารถไปช้
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อปปิ้ งต่อได้ยงั ถนนเวีย มอนเต้นโปเลโอเน่ ซึง่ ถือเป็ นย่าน ช้อปปิ้ งทีข่ ้นึ ชื่อทีส่ ุดของเมืองนี้ ตัง้ อยู่
ระหว่างโบสถ์ดูโอโม่กบั ลานกว้างแห่งหนึ่ง
บ่าย
ออกเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่า (PISA) (277 กม.) แคว้นทัสคานีเมืองทีเ่ ป็ นทีร่ ูจ้ กั อย่างดีเกี่ยวกับหอเอน
เมืองปิ ซ่า ซากโบราณวัตถุของเมืองทีย่ งั หลงเหลือจากศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาลเป็ นเมืองทีเ่ คยมี
ความสาคัญอย่างมากด้านการค้าขายในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในช่วงประมาณศตวรรษที่ 11
ทีพ่ กั
GRAND DUOMO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สีส่ของการเดิ
ปิ ซ่า - OUT LET - โรม
ขี องการเดินทาง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่าน ถ่ายภาพกับหอเอนเมืองปิ ซ่า (LEANING TOWER OF PISA) เป็ นหอคอยหินอ่อนที่
พิสดารสูง 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 ุดในโลกความน่า
อัศจรรย์อกี อย่างคือ เมือ่ เริ่มสร้างได้ 4-5 ชัน้ หอนี้ เริ่ม
เอียง แต่ไม่ถงึ กลับพังทลายลงมาเพราะแรงทีจ่ ดุ ศูนย์ถ่วง
เมือ่ ลากดิง่ ลงมาไม่ออกนอกฐานจึงไม่ลม้ ยังทรงตัวอยู่ได้
เมือ่ สร้างเสร็จยอดของหอเอียงออกจากแนวดิง่ ของฐานถึง
4 เมตร และหอเอนนี้ช่วยให้กาลิเลโอนักวิทยาศาสตร์ ชาวอิตาเลียน ผูม้ ชี ่อื เสียงของโลกได้ทดลอง
เรื่องอัตราเร็วของเทห์วตั ถุทต่ี กลงมาจากทีส่ ูง ทีข่ ้นึ ชื่อในด้านความสัมพันธ์ของการสร้างกับแรงโน้ม
ถ่วงของตัวอาคารทีส่ มดุลกันโดยบังเอิญได้ช่อื ว่าเป็ น หนึ่งในเจ็ดสิง่ มหัศจรรย์ของโลกสมัยกลาง
และเป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของอิตาลี
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านแวะช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมที่ กับสินค้าชัน้ นาของอิตาลีหลากหลายยีหอ้ เช่น อาร์มานี่ บา
ลองเชียก้า โบเตก้า เวนาต้า กุซซี่ เฟอร์รากาโม่ TOD’S PRADA เป็ นต้น
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (ROMA) เมืองหลวงขนาดใหญ่ของประเทศอิตาลี ทีม่ ที งั้ ความเก่า
และความใหม่ซอ้ นแทรกอยู่ดว้ ยกันอย่างกลมกลืน ตัง้ อยู่บนแคว้นลาซิโอ (LAZIO) ตรงช่วงกลาง
ของประเทศมีแม่นา้ ไทเบอร์ (TIBER) ไหลผ่านกลางเมือง โรมจึงถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน สถานที่
สาคัญ และเมืองเก่าโรมันจะอยู่ทางฝัง่ ขวาของแม่นา้ ส่วนฝัง่ ซ้ายเป็ นรัฐวาติกนั และเขตทราสเตเวเร
(TRASTEVERE) ซึง่ เป็ นทีอ่ ยู่อาศัยของผูม้ ฐี านะ และปัจจุบนั เป็ นแหล่งร้านอาหาร และคาเฟ่ แบบ
เก๋ๆ ทันสมัย เดินทางถึง กรุงโรม
คา่
*.*.*. อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย *.*.*.
ทีพ่ กั
SUNSET HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
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วันที่หาของการเดิ
โรม - โซเรนโต้ - ปอมเปอี - เนเปิ ล - โฟรซิโนเน
า้ ของการเดินทาง
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารคา่ ตามอัธยาศัย *.*.*.
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโซเรนโต้ (SORRENTO) (264 กม.) สุดท้ายของปลายอ่าวเนเปิ ลเมืองตาก
อากาศเล็กๆ ริมอ่าวเนเปิ ล, แต่ช่อื เสียงของเมืองในฐานะเมืองท่องเทีย่ วของอิตาลีนนั้ ไม่ได้เล็กตาม
ขนาดของเมือง ตัวเมืองตัง้ อยู่บนหน้าผาสูง และไล่ระดับลงมาตามความลาดชันจนลงมาถึงระนาบ
เดียวกันกับหาดทรายสีเทาทีไ่ ด้รบั การจัดระเบียบไว้อย่างเรียบร้อย ณ ด้านบนของตัวเมืองออกสู่อ่าว
เนเปิ ล, ทีฝ่ งั ่ ตรงข้าม เราสามารถมองเป็ นภูเขาไฟวิซูเวียสยืนเด่นเป็ นสง่าน่าเกรงขาม ภูเขาไฟลูก
เดียวกันนี้ทเ่ี มื่อเกือบ 1700 ปี ทผ่ี ่านมาถล่มเมืองปอมเปอีเสียเรียบเป็ นหน้ากลองเมือ่ มาถึงซอเรนโต้
สิง่ หนึ่งทีจ่ ะบอกท่านว่าท่านได้มาถึงทีห่ มายปลายทางแล ้วคือเสียงเพลงโอเปราทีเ่ ปิ ดขับกล่อมผูค้ น
แทบทุกทีๆ่ ได้ย่างกรายผ่านไปเพราะทีน่ ่คี อื บ้านเกิดของเอนริโก คารูโซ นักร้องโอเปราชื่อดังของ
อิตาลี .....
นาท่านสู่ ปอมเปอี (POMPEII) (26 กม.) เป็ นนครโรมันโบราณทีถ่ กู ฝังบางส่วนใกล ้กับเมืองเนเปิ ลส์
สมัยใหม่ ในแคว้นกัมปาเนีย ประเทศอิตาลี ปอมเปอีถกู ทาลายบางส่วนและถูกฝังใต้เถ้าและหิน
ภูเขาไฟหนา 4 ถึง 6 เมตร จากเหตุภเู ขาไฟวิสุเวียสปะทุใน ค.ศ. 79 (ไม่รวมค่าเข้าชมภายในส่วนที่
จะต้องเสียเงิน)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเนเปิ ล (NAPLES) (26 กม.) เป็ นเมืองหลวงของแคว้นกัมปาเนียและ
จังหวัดเนเปิ ลในอิตาลี มีช่อื เสียงในด้านความรา่ รวยทางประวัตศิ าสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม
สถาปัตยกรรม ดนตรี และศาสตร์การทาอาหาร เป็ นเมืองทีม่ บี ทบาทสาคัญในคาบสมุทรอิตาลีมา
ตลอด 2,800 ปี นบั แต่ก่อตัง้ เมืองขึ้นมา ตาแหน่งทีต่ งั้ อยู่ทช่ี ายฝัง่ ด้านตะวันตกของอิตาลีตดิ กับ อ่าว
เนเปิ ลส์ก่งึ กลางระหว่างพื้นทีภ่ เู ขาไฟสองแห่ง คือ ภูเขาวิซูเวียส และ ภูเขาไฟกัมปิ เฟลเกรย์
นาท่าน ชมย่านเมืองเก่าของเนเปิ ล จัตรุ สั เดล เพิลบิสซิโต จัตรุ สั ทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในเมืองเนเปิ ล
ซึง่ ติดกับอ่าวเนเปิ ล ถ่ายรูปด้านนอกของพระราชวังซึง่ เคยเป็ นทีป่ ระทับของกษัตยิ ร์ าชวงศ์บรูบงค์
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโฟรซีโนเน (FOSINONE) (144 กม.) เป็ นเมืองเล็ก ๆ และเทศบาลในแคว้น
ลาซีโอ ตอนกลางของประเทศอิตาลี…อิสระชมเมืองตามอัธยาศัย...
ทีพ่ กั
PALOMBELLA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หกของการเดินทาง
โรม - ประเทศไทย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารคา่ ตามอัธยาศัย *.*.*.
นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงโรม... ชมกรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซง่ึ มีอดีตอันยิ่งใหญ่ และ
เกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอานาจเมื่อราวกว่า 2,000 ปี ทผ่ี ่านมาแล ้ว เข้าสู่ นครวาติกนั รัฐ
อิสระทีป่ กครองตนเองเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นกิ ายโรมันคาทอลิก ชมความงดงามตระการ
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ตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (หมายเหตุ : *.*.*. ในกรณีท่มี พี ธิ ีการทางศาสนาหรือพิธีการสาคัญ ต่างๆ
ทัง้ แจ้งล่วงหน้าและไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถ นาท่านเข ้าภายในได้ *.*.*.)

สถาปัตยกรรมลา้ ค่าทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลกซึง่ ตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปัน้ แกะสลัก “เพียต้า”
ผลงานของศิลปิ นเอก ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาทีอ่ อกแบบ
โดย เบอร์นนิ ี และยอดโดมขนาดใหญ่ซง่ึ ปัจจุบนั เป็ นสิง่ ลา้ ค่า
คู่บา้ นคู่เมืองของอิตาลี …
นาท่านถ่ายรูปทีร่ ะลึกด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียม
โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก เคยเป็ นสนาม
กีฬายักษ์ทส่ี ามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน และ ประตูชยั คอนส
แตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและทีม่ าของ“ถนนทุกสายมุ่งสู่
กรุงโรม”
..ชมนา้ พุเทรวีจ่ ดุ กาเนิดของเสียงเพลง “ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น” ทีโ่ ด่งดัง
ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึง่ เป็ นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร ตาม
ตานานกล่าวไว้ว่าหากใครได้มาถึงนา้ พุแห่งนี้แล ้วโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไว้จะได้กลับมาเยือนกรุงโรม
อีกครัง้ หนึ่ง....
นาท่าน ชมย่านบันไดสเปนแหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซง่ึ เต็มไปด้วยนักท่องเทีย่ ว หลากหลายเชื้อ
ชาติ….อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือท่านจะช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์ตามอิสระย่านถนน VIA
CONDOTTI ... แล ้วนาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพือ่ เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
20.45 น.
(เวลาท้องถิน่ ) ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ EK096/EK372
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีส่ นามบินดูไบ : 0530-0930 *.*.*.
วันที่เจ็ดของการเดินทาง
กรุงเทพ ฯ
18.40 น.
(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ….
*.*.*. @@ *.*.*.

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

12-18 มี.ค
11-17 เม.ย.

ผูใ้ หญ่

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

39,999.49,999.-

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยวเพิ่ม

8,500.8,500.-
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อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่
ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสาหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศ
เนื่องจากอยู่ในภูมปิ ระเทศที่มอี ากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข ้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาล
ต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็ นผลทาให้ตอ้ งการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิ่มค่าทัวร์ในกรณีพกั ที่เมืองเดิม โดยบริษทั จะ
คานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ)
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชัน้ กัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple
Room) อาจจะไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข ้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจาเป็ นต้องแยกห้องพักเนื่องจาก
โรงแรมนัน้ ไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีทอ่ี าจมีการแยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอี ุณหภูมติ า่
** กรณีท่มี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปที่มลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องที่มขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบนา้
ซึ่งขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
5. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลสาหรับคนไข ้ใน จากอุบตั ิเหตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและ
การเคลือ่ นย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มอี ายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ
1.5 ล ้านบาท]เท่านัน้
6. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข ้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ่ไี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนัก
เกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ตี อ้ งการใบกากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่สี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
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5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ
ค่าบริการพิเศษต่างๆ
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
7. ค่าทิป 60.- ยูโร / ท่าน
8. ค่าวีซ่าเช็งเก้น 4,000.- บาท (หากสถานทูตได้กาหนดการยื่นวีซา่ เป็ นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกาหนดได้
กรณีถ ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผู ้รับผิดชอบเท่านัน้ )

**กรุณาอ่ านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ เพราะรายการทัวร์ ที่ท่านได้ รับถือเป็ น
สั ญญาการเดินทางระหว่ างบริษัทและลูกค้ า**
เงื่อนไขการจอง
กรุ ณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป
เงื่อนไขการชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริ ษทั ขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผา่ นการอนุมตั ิวีซ่าหรื อยกเลิกการ
เดินทางโดยเหตุจาเป็ นทางบริ ษทั ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
***ร้ านค้าในยุโรปส่ วนใหญ่ จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้ าพัก เช่ น กรณีที่เมืองนั้นมีการ
จัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ าพักเมืองทีใ่ กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่ นตามความ
เหมาะสม***
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางและหรื อไม่สามารถเดินทางได้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริ การท่านละ 3,000 บาท
- ยกเลิกการเดินทางและหรื อไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริ การทัวร์ เต็มจานวนตามราคา
ทัวร์ (หมายเหตุ – ผูเ้ ดินทางที่เกิดอุบตั ิเหตุ,เจ็บป่ วย,เสี ยชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามที่ทางบริ ษทั ระบุขอ้ ความบางอย่าง
ในนั้นด้วย เพื่อจะได้ยนื ยันกับสายการบินและตัวแทนบริ ษทั ที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ดุลพินิจของสายการบินและบริ ษทั
ต่างประเทศ))
- กรณี ยนื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้วทางบริ ษทั ฯ
ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยืน่ วีซ่า / ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน (กรณี ออกตัว๋
เครื่ องบินแล้ว) / ค่าส่ วนต่างกรณี ที่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริ ษทั ฯอีกครั้ งนึง)
- กรณี ผเู ้ ดินทางที่เกิดอุบตั ิเหตุ,เจ็บป่ วย,เสี ยชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุขอ้ ความตามเงื่อนไข
สายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยนื ยันกับสายการบินและตัวแทนบริ ษทั ที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ดุลพินิจของสายการบินและ
บริ ษทั ต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ หรื อค่าตัว๋
เครื่ องบิน (กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริ การยืน่ วีซ่ากรณี ที่ท่านยืน่ วีซ่าแล้ว
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หมายเหตุ
- บริษัทฯ สงวนสิ ทธิ์ในการที่จะไม่ รับผิดชอบต่ อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิ ดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่ สามารถ
ควบคุมได้ เช่ น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่ าช้ าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมื องไม่ อนุญาตให้ เดินทาง
ออกหรื อกองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ ละประเทศไม่ อนุญาตให้ เข้ าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี น้ า
เงิน) เดินทางหากท่ านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้ าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
- บริษัทฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่ องเที่ยว โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
- บริษัทฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่ าบริการ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
- กรณีที่คณะไม่ ครบจานวน 15 ท่ าน ทางบริษัทฯ สงวนสิ ทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ
ล่ วงหน้ า 14 วันก่ อนการเดินทาง
- เมื่อท่ านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับเงื่ อนไขของหมายเหตุทกุ ข้ อแล้ ว ในกรณีที่
ลูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ ขอรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น …โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ที่ไม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทาง
เป็ นสาคัญ….
- หลังจากที่มีการจองทัวร์ และได้ ชาระค่ามัดจาทัวร์ หรื อทั้งหมดแล้ ว ไม่ ว่าจะเป็ นการชาระผ่ านตัวแทนของบริษัทหรื อชาระ
โดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่ างๆของบริษัท ที่ได้ ระบุไว้ ท้ งั หมด

-

นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้ องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่ น ต้ อง

เป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่ วยเหลื อผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่ น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (น้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ ใช่ ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุ ขภาพและร่ างกายและอานาจในการให้ ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้ าหน้ าที่เช็ คอิน
สายการบิน ตอนเวลาที่เช็ คอินเท่ านั้น
 กรณี ทรัพย์สินส่ วนตัวของลูกค้าสู ญหายหรื อลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น
 กรณี ผเู ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง
บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมด
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 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 ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยูใ่ นดุลพินิจของ
สถานฑูต เรื่ องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ เมื่อท่านได้ชาระเงินมัด
จาหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของ บริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ
และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า

 การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
ครั้ง
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 หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่านทางบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริ ษทั ฯใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 ทางบริ ษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนอานวยความสะดวกในขั้นตอนการยืน่ วีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่า จะอยูใ่ นดุลพินิจของ
ทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่ งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริ ษทั ฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่น้ ี

 เมื่อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ใน
กรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั สภาวะอากาศ
และเหตุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้าโดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผูร้ ่ วม
เดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ไม่ขายทัวร์ แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรื อมีพฤติกรรมเป็ นที่รักเกียจ
ของคนส่ วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุ ราบนรถ ก่ อเสี ยงราคาญรบกวนผูอ้ ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรื อถือว่ามา
กลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผูอ้ ื่นชักชวนผูผ้ ื่นให้ก่อนความวุน่ วานในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุ ขของผูเ้ ดินทางเป็ นส่ วนใหญ่)
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ไม่ขายทัวร์ แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี
ใบรับรองแพทย์)
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการขายหรื อไม่ขายทัวร์ แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ ก่อน
จองทัวร์ เพือ่ หาข้อสรุ ปร่ วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการขาย หรื อไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ ก่อนซื้ อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุ ป
ร่ วมกัน)
 ท่านที่จะออกตัว๋ ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคายืนยันว่าทัวร์ น้ นั ๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์ น้ นั ยกเลิก บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายนั้นได้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่ มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสี ยเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลีย่ น - เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว
หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
 หากในคณะของท่านมีผตู ้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ู งอายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์ มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ ท้ งั หมด
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ข้อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่านผูม้ ีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริ ษั ท ฯ เป็ นตั ว แทนในการจั ด น าสั มมนา และการเดิ น ทางที่ มีความช านาญ โดยจั ด หาโรงแรมที่ พั ก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้ อมทั้งการสั มมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์ สูงสุ ดในการเดินทาง ทั้งนี้ ทาง
บริ ษัท ฯ ไม่ สามารถรั บ ผิดชอบในอุบัติ เหตุ หรื อ ความเสี ยหายที่เ กิดจากโรงแรมที่พั ก ยานพาหนะ, อันเนื่ องจากอุ บัติ เหตุ รวมถึงภั ย
ธรรมชาติ , โจรกรรม, วิ นาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมื อง, การผั นผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตรา
ระหว่ างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่ าช้ าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้ องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่า
จากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ยวข้ องกับสถานเอกอักคราชฑู ต รวมถึงผู้มีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่ จาต้ อง
แสดงเหตุผล เนื่ องจากเป็ นสิ ทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนื อการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่ างการเดินทางท่ องเที่ยวทั้ง
ใน หรื อ ต่ างประเทศ แต่ ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่ อนไขที่บริ ษัทฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผ้ ูร่วมเดินทาง
ถูกปฎิเสธโดยเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทย และ/หรื อ ต่ างประเทศ มิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศ เนื่ องมาจากความ
ประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ ปฎิบัติตามกฎระเบี ยบด้ านการความคุมโรคติดต่ อเฉพาะพื้ นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่ อการ
เดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่ คืนค่าใช้ จ่ายใดๆ รายละเอียดด้ านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความจาเป็ น
หรื อเพื่ อความเหมาะสมทั้ ง ปวง โดยมิ ต้ องแจ้ ง ให้ ทราบล่ ว งหน้ า ทั้ ง นี้ การขอสงวนสิ ท ธิ ดั ง กล่ าว บริ ษั ท จะยึด ถื อและคานึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของท่ านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ

เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าอิตาลี
ใช้เวลาทาการอนุ มตั วิ ซี ่าประมาณ 15 วันทาการ
ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ย่นื วีซ่า VFS Global (สีลมคอมเพล็กซ์)
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็ นตัวจริง 1 ชุด
และสาเนา 1 ชุด
ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องนาส่งเข้าสถานทูตและระหว่างรอผลการอนุ มตั วิ ซี ่า ไม่สามารถดึง
หนังสือเดินทางออกมาได้
หมายเหตุ: การยื่นวีซ่าแต่ละครัง้ กับบริษทั ทัวร์ จะต้องทาการยื่นวีซ่า ประเภทหมู่คณะ เท่านัน้ โดยการ
ยื่นเป็ นหมู่คณะ ต้องมีจานวน
15.- คน ขึ้นไป โดยทางศูนย์รบั ยื่น จะเป็ นผูก้ าหนดวันยื่นวีซ่าเท่านัน้ ถ้าหากผูเ้ ดินทางไม่สามารถไปยื่น
วีซ่าในวันทีก่ าหนดได้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม (Premium) ดังนี้
•ในกรณีท่เี หลือระยะเวลายื่นวีซ่าน้อยกว่า 15 วัน นับจากวันเดินทาง มี
ค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 2,600 บาท
**ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้น ผูเ้ ดินทางต้องชาระกับทางศูนย์รบั ยื่นโดยตรง*
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับ
วีซ่าอย่าง
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น้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้อง
ไม่ชารุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จานวน 3 ใบ (พื้น
หลังขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะ
หมึก)
3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผูเ้ ดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง
**Statement รายการเดินบัญชียอ้ นหลัง 6เดือน (รบกวนลูกค้าทารายการเดินบัญชี ยอดเงินในบัญชีขน้ั
ตา่ 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า
และหากบัญชีกระโดดเดือนต้องขอเป็ น Statement เท่านัน้ )
ชื่อ นามสกุล ตรงตามหน้า PASSPOST (เจ้าของบัญชี)
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้องเป็ นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม้น และชื่อ -นามสกุล
ภาษาอังกฤษต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต (ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันทีย่ ่นื ) (ใช้ทงั้ 2 อย่าง ขาดอย่าง
ใดอย่างหนึ่งไม่ได้)
3.2 กรณีผูเ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็ น พ่อ แม่ พีน่ อ้ ง
ทีม่ สี ายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านัน้ )
3.2.1. ต้องทาเป็ นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็ นภาอังกฤษเท่านัน้
3.2.2. ถ่ายสาเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ่ อกค่าใช้จ่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผูท้ อ่ี อกให้ และผูท้ ถ่ี ูกรับรองค่าใช้จ่ายให้ เช่ น สาเนาทะเบียน
สมรส สูติบตั ร ทะเบียนบ้าน **สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจา และบัญชี
ยอดติดลบ*
4. หลักฐานการทางาน
-เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม่ ชี ่อื ของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรือหุน้ ส่วน อายุ
ไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)
-เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทางาน จากบริษทั ฯ ระบุตาแหน่ง , เงินเดือน, วันเริ่มทางาน
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คาว่า “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตทีย่ ่นื )
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-นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันทีก่ าลังศึกษาอยู่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คาว่า “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตทีย่ ่นื )
5. เอกสารส่วนตัว
-สาเนาทะเบียนบ้าน กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-สูตบิ ตั ร (กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี ) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ้ามี) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-ใบเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลีย่ น) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้อง
คัดหนังสือยินยอมระบุให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตมารดามาด้วย
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด
หนังสือยินยอมระบุให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตบิดามาด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยนิ ยอมให้บตุ ร
เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสาเนา
บัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
-กรณีเด็กทีบ่ ดิ า-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใด
เป็ นผูม้ อี านาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
*** กรณีทบ่ี ดิ าหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องทาจดหมายชี้แจงว่าทาไมไม่มี
passport ***
-กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์
กับบุตรทีส่ ถานทูตด้วย ทัง้ สองท่าน (เฉพาะคิวเดีย่ วเท่านัน้ )
7. ท่านไม่จาเป็ นต้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร้องขอวีซ่าเท่านัน้
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลีย่ นและขออัพเดทเพิม่ เติมได้ทกุ เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่ เติม

