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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
21.25 น.
(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางสู่ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เทีย่ วบินที่
EK373/EK101
วันทีส่ องของการเดินทาง
กรุงเทพฯ - มิลาน - เวโรนา - เวนิส
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีส่ นามบินดูไบ 0050-0335 *.*.*.
08.15 น.
(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทีส่ าคัญของอิตาลี
เมืองทีข่ ้นึ ชื่อว่าเป็ นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ …หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองปละศุลกากรเรียบร้อย
แล ้ว...
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรนา (VERONA) (171 กม.) เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก
เมืองจุดเริ่มต้นตานานความรักของโรมิโอกับจูเรียต ตัง้ อยู่ทเ่ี วโรน่า ประเทศอิตาลี มีขนาดรองลงมา
จากเวนิสและยังได้รบั สมญานามว่า “LITTLE ROMAN” เพราะยังคงสภาพสิง่ ก่อสร้างจากสมัยโรมัน
ไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
นาท่านถ่ายภาพด้านหน้า VERONA ARENA โรงละครกลางแจ้งแบบโรมัน ลักษณะเหมือนโคลอส
เซีย่ มทีก่ รุงโรมแต่ขนาดเล็กกว่า นอกจากนี้เวโรนาเป็ นเมืองแห่งความรัก ทีม่ เี รื่องราวความรัก
ระหว่างหนุ่มสาวของสองตระกูลผูย้ ่งิ ใหญ่ มองตากิว (โรมิโอ) และ คาปูเล็ต (จูเลียต) เมือ่ วิลเลีย่ ม
เชคสเปี ยร์ เอาเรื่องราวของโรมิโอกับจูเลียต มาเขียนเป็ นบทละครเวทีท่มี ชี ่อื เสียง
นาท่าน ชมบ้านของจูเลียต (CASA DI GIULIETTA) บ้านเลขที2่ 7 ถนนVIA CAPPELLO
CASA DI GIULIETTA ซึง่ แท้จริงแล ้วบ้านหลังนี้เคยเป็ นของตระกูล CAPPELLO เป็ นความ
บังเอิญทีช่ ่อื ตระกูลคล ้าย กับตระกูล CAPULET ของจูเลียต แต่ดว้ ยความทีก่ ระแสของละครเวที
ดัง นักท่องเทีย่ วจึงอินกับเรื่องราวของโรมิโอกับจูเรียต บ้านหลังนี้สร้างขึ้นตัง้ แต่ศตวรรษที่ 13 และ
ได้ทาการปรับปรุงใหม่ในศตวรรษที่ 20 โดยเพิม่ ระเบียงซึง่ เป็ นทีท่ โ่ี รมิโอสารภาพรักกับจูเลียตในบท
ประพันธ์ อีกทัง้ ยังเป็ นเหตุผลหนึ่งทีท่ าให้หญิงสาวจากทัวโลกพากั
่
นมายืนทีร่ มิ ระเบียงแห่งนี้ และดืม่
ดา่ กับบรรยากาศทีเ่ ขียนขึ้นเมือ่ หลายร้อยปี ก่อนเพือ่ จินตนาการถึงชายหนุ่มทีช่ ่อื โรมิโอ
นาท่าน เดินเล่นบริเวณจัตรุ สั ใจกลางเมือง (PIAZZA DELL ERBE) เป็ น MARKET SPUARE ที่
สวยงามเป็ นทีช่ มุ นุมของชาวบ้านตัง้ แต่ยุคโรมัน ตึกทีร่ ายล ้อมสี PASTEL หวานๆ มีรา้ นเล็กๆ
ลักษณะเหมือนตลาด ให้ท่านเดินชมตามอัธยาศัย
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองเวนิส เมสเตร้ (VENICE) (114 กม.) ประเทศอิตาลี ราชินแี ห่งทะเล
เอเดียตริก เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต
ทีพ่ กั
VENICE HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันทีส่ ามของการเดินทาง
เวนิส - โบโลญญา - OUT LET - ปราโต
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชสโต้ เพือ่ ลงเรือสู่เกาะเวนิส..ล่องเรือ (*.*.*. ค่าเรือไปเกาะเวนิสรวม
ในค่าทัวร์แลว้ *.*.*.) ไปตามลาคลองสู่ ท่าซานมาร์โค นาท่าน ชมจตุรสั ซานมาร์โค มหาวิหารซาน
มาร์โค ถ่ายภาพหน้าพระราชวังดอจสิง่ ก่อสร้างทีเ่ ก่าแก่มากว่า 800 ปี มาแล ้ว เมือ่ สมัยเวนิชยังเป็ น
สาธารณรัฐอิสระ ..ซึง่ เคยรา่ รวยและมีอานาจมหาศาล และเคยส่งให้มาร์โคโปโล เดินทางไปเมืองจีน
*.*.*. ราคาไม่รวมค่าเรือกอนโดล่า ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ราคาไม่รวมในทัวร์ ในกรณีนา้ ไม่ข้นึ สูงเกินไปและฝน
ไม่ตก ท่านสามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ ค่าเรือท่านละประมาณ 20.-ยูโรต่อท่าน (1 ลานัง่ ได้ประมาณ 5-6 ท่าน) *.*.*.
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโบโลญญา (BOLOGNA) (157 กม.) ประเทศอิตาลี เมืองประวัตศิ าสตร์ท่มี ี
ชื่อเสียงทางด้านท่องเทีย่ วและเป็ นเมืองหลวงของแคว้นเอมีเลีย-โรมัญญา (EMILIAROMAGNA) 1 ใน 20 แคว้นของประเทศอิตาลี โดยตัวเมืองนัน้ ตัง้ อยู่ในหุบเขาโป ทางตอนเหนือ
ของประเทศอิตาลี โดยตัง้ อยู่ระหว่างแม่นา้ โปกับเทือกเขาแอเพนไนน์
นาท่าน ชมเปี ยสซ่า มัจโจเล่ (PIAZZA MAGGIORE) จัตรุ สั ขนาดใหญ่ ทีต่ งั้ อยู่ในใจกลางของส่วน
เมืองเก่า ทีล่ ้อมรอบด้วยโบสถ์ ซาน เปโตรนิโอ (ชมด้านนอก) (BASILICA OF SAN
PETRONIO) ซิต้ฮี อล (CITY HALL) ลานนา้ พุเทพเนปจูน (FONTANA DEL
NETTUNO) และ อาคารปาลาซโซ เดล โพเดสตา (PALAZZO DEL PODESTA) ...อิสระถ่ายรูป
ตามอัธยาศัย... นาท่าน ชม FERRARI FACTORY
*.*.*. ไม่รวมค่า TEST DRIVE กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ *.*.*. หมายเหตุ : หากสนในกรุณาเตรียมใบขับขี่
สากลเพือ่ การทดสอบความเร็วของรถ *.*.*.
นาท่านแวะช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมที่ (OUTLET) (27 กม.) กับสินค้าชัน้ นาของอิตาลีหลากหลายยี
ห้อ เช่น อาร์มานี่ บาลองเชียก้า โบเตก้า เวนาต้า กุซซี่ เฟอร์รากาโม่ TOD’S PRADA เป็ นต้น
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปราโต้ (PROTO) (128 กม.) เพือ่ เข้าสู่ทพ่ี กั
ทีพ่ กั
PRATO หรือเทียบเท่า
วันทีส่ ของการเดิ
่ีของการเดินทาง
ปราโต - เซียนา - ปิ ซ่ซา่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองเซียนา (SIENA) (98 กม.) ประเทศอิตาลี เป็ นเมืองหลวงของ
จังหวัดเซียนา ในแคว้นทัสคานี (TUSCANY) ซึง่ เป็ นแคว้นทีข่ ้นึ ชื่อมีทวิ ทัศน์งดงาทมากและมีไวน์ท่ี
มีรสชาติดเี ยี่ยมแห่งหนึ่งของอิตาลี
นาท่าน ชมความงดงามของมหาวิหารเซียนา (SIENA CATHEDRAL) หรือดูโอโมดิเซียนา
(DUOMO DI SIENA) เป็ นมหาวิหารนิกายโรมันคาทอลิกทีถ่ กู สร้างขึ้นช่วงระหว่างปี 1215-1263
โดยโดดเด่นมากทีส่ ุดคือโอมปละหอระฆัง โดยโมทีต่ งั้ อยู่บนหอแปดเหลีย่ มมาสร้างเพิม่ โดย จาน
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โลเรนโซ แบร์นนิ ี ภายนอกและภายในตกแต่งด้วยแถบหินอ่อนขาวสลับเขียวดายกเว้นด้านหน้าที่
แทรกด้วยหินอ่อนชมพูแก่เกือบแดง สีดาเป็ นสีสญั ลักษณ์ของเมืองเซียนาซึง่ ตามตานานกล่าวว่าเป็ น
สีของม้าของเซเนียสและอาสเคียสผูก้ ่อตัง้ เมือง.. นาท่าน ชมปาลาซโซ พับบลิโค (PALAZZO
PUBBLICO) เป็ นพระราชวังในแบบโรมาเนสก์ เริ่มก่อสร้างในปี 1297 ด้านนอกของอาคารถูกสร้าง
ขึ้นในแบบอิตาลียุคกลาง.....ชมเปี ยสซ่า เดล คัมโป (PIAZZA DEL CAMPO) พื้นทีจ่ ตั รุ สั หลักที่
ถือว่าเป็ นศูนย์กลางประวัตศิ าสตร์ของเมืองเซียน่า ...ชมทอรฺเร เดล มานเกีย หรือ หอระฆังมานเจีย
(TORRE DEL MANGIA) ทีถ่ กู สร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1338-1348 ตอนบนออกแบบโดยลิปโป
เม็มมิ …
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่า (PISA)
(131 กม.) ประเทศอิตาลี ....นาท่าน เข้าสู่
จัตรุ สั แคมโป สถานทีต่ งั้ ของหอเอนปิ ซ่า สิง่
มหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกสร้างขึ้นในปี
ค.ศ.1174 สถาปัตยกรรมทีง่ ดงามซึง่ ใน
อดีตเคยเป็ นสถานทีท่ น่ี กั วิทยาศาสตร์เอก
ของโลกศาสตราจารย์กาลิ เลโอ ได้คน้ พบ
ทฤษฎีเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก…อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
ทีพ่ กั
PISA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันทีห้่หา้ ของการเดินทาง
ปิ ซ่า - ลาสเปเซีย - พอร์ตโตฟิ โน - เจนัว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเปเซีย (LA SPEZIA) (91 กม.) เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือ
ของอิตาลี อยู่ระหว่างเมืองเจนัวและปิ ซ่า บนทะเลลิกูเรียและเป็ นหนึ่งในอ่าวทีม่ คี วามสาคัญทางด้าน
การค้า และการทหาร ..ถึงเมืองลาสเปเซีย… นาท่าน อิสระชมเมือง ตามอัธยาศัย
*.*.*. ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์หมู่บา้ นชิงเกว์เตเร่ โดยการติดต่อหัวหน้าทัวร์ *.*.*. กรุณาสอบถามเพิม่ เติม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองพอร์ตโตฟิ โน (PORTOFINO) (64 กม.) เมืองตากอากาศทีม่ ชี ่อื เสียงอยู่
ติดนา้ มีความงามทีโ่ ดดเด่น
*.*.*. โดยการนัง่ รถท้องถิน่ ประมาณ 5 ยูโรต่อท่าน (ราคาไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ถา้
ต้องการไป)
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นาท่านเดินทางสู่ เมืองเจนัว (GENOA) (35 กม.) เมืองศูนย์กลางทีเ่ รียกว่า เปี ยซซ่าเดย์ เฟร์รารี่
บริเวณทีโ่ คลัมบัสเคยอาศัยอยู่ตอนเด็กๆ
นาท่านชมเมืองเจนัว บริเวณย่านศูนย์กลางทีเ่ รียกว่า เปี ยซซ่า เดย์ เฟร์รารี่ บริเวณ
ทีค่ ริสโตเฟอร์ โคลัมบัสชาวยุโรปคนแรกทีค่ น้ พบทวีปอเมริกา เคยอาศัยอยู่ตอนเด็กๆ
ชมย่านเมืองเก่าทีย่ งั คงบรรยากาศของวันเวลาและกลิน่ อายของชุมชนในสมัยก่อนที่
ยังคงมีอาคารโบราณในแบบสถาปัตยกรรมชาวโรมัน ซึง่ ล ้วนแต่มอี ายุมากกว่า 500 ปี
ขึ้นไป ซึง่ อดีตเป็ นแหล่งรวมของกะลาสี พ่อค้า และผูค้ นจากทัวทุ
่ กสารทิศ....
นาท่านชม (ภายนอก) มหาวิหารซานลอเรนโซ (BASILICA DI SAN LORENZO)
หรือโบสถ์ซานลอเรนโซ สร้างขึ้นในแบบโรมันเนสค์และโกธิค ราวศตวรรษที่ 14 เป็ นโบสถ์ประจา
ตระกูลเมดิซิ ตระกูลผูท้ รงอานาจในอดีต แบ่งเป็ นมี 3 ส่วนให้ชมคือ โบสถ์,ห้องสมุด,สุสานประจา
ตระกูล ตกแต่งอย่างวิจติ รด้วยหินสีต่างๆสวยงาม ภายในมียอดโดมเป็ นภาพวาดการตัดสินครัง้
สุดท้ายของพระเจ้าทีว่ าดขึ้นตัง้ แต่คริสตศวรรษที่16 หอคิลป์ จดั แสดงภาพวาดและงาน
ประติมากรรมในสมัยคริสตศวรรษที่15–16 อันเป็ นช่วงเวลาแห่งการพื้นฟูศิลปะวิทยาการ,ห้องโถง
ภายในมีสุสาน ตัง้ ของหลุมศพบุคคลสาคัญในตระกูลเมดิซติ กแต่งสวยงาม…
ทีพ่ กั
GENOA หรือเทียบเท่า
วันทีห้่หา้ ของการเดินทาง
เจนัว - มิลาน - ดูไบ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILANO) (145 กม.) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทีส่ าคัญ
ของอิตาลี เมืองทีข่ ้นึ ชื่อว่าเป็ นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ ….
ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อนั ดับ 3 ของยุโรป
เป็ นศิลปะแบบกอธิคทีห่ รูหรา และใช้เวลาในการสร้างนาน
เกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้างตัง้ แต่ ปี ค.ศ.1386 และทีน่ ่าทึ่ง
ของโบสถ์ ก็คอื การตกแต่งประดับประดาทีเ่ น้นความหรูหรา
อย่างเต็มทีโ่ ดยเฉพาะรูปปัน้ รอบตัวอาคาร มีจานวนกว่า
3,000 ชิ้น ขวามือของโบสถ์มอี าคารทรงกากบาทหลังหนึ่ง
และหลังคามุงด้วยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกันว่า“อาเขต” สร้างขึ้นเพือ่ เป็ นอนุสรณ์แก่กษัตริยว์ คิ เตอร์
เอมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษัตริยข์ องอิตาลีในการรวมชาติ
เทีย่ ง
อิสระอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
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
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เดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลังนี้ให้ได้ หรือหากท่านยังติดใจในเรื่องช้อปปิ้ ง ก็สามารถไปช้
อปปิ้ งต่อได้ยงั ถนนเวีย มอนเต้นโปเลโอเน่ ซึง่ ถือเป็ นย่าน ช้อปปิ้ งทีข่ ้นึ ชื่อทีส่ ุดของเมืองนี้ ตัง้ อยู่
ระหว่างโบสถ์ดูโอโม่กบั ลานกว้างแห่งหนึ่ง .. แล ้วนาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพือ่ เดินทางกลับสู่
กรุงเทพฯ
22.20 น.
(เวลาท้องถิน่ ) ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ EK096/EK372
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีส่ นามบินดูไบ : 0625-0940 *.*.*.
วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง
กรุงเทพ ฯ
19.15 น.
(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ….
*.*.*. @@ *.*.*.

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

19-25 มิ.ย. // 11-17 ก.ย.

ผูใ้ หญ่

เด็กตา่ กว่า 12
เด็กตา่ กว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยวเพิ่ม
กับ 1 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริม

38,888.-

8,500.-

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 ุณหภู มติ า่
** กรณีท่มี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
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** 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
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ
ค่าบริการพิเศษต่างๆ
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
7. ค่าทิป 50.- ยูโร / ท่าน
8. ค่าวีซ่าเช็งเก้น 3,500..- บาท (เนื่องจากยื่นผ่านตัวแทนการยื่นจึงต้องเสียค่าบริการให้กบั ตัวแทนการยื่น) (หาก
สถานทูตได้กาหนดการยื่นวีซ่าเป็ นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกาหนดได้ กรณีถ ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท
ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )
ั
**กรุณาอ่านเงือ
่ นไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการท ัวร์ทีท
่ า
่ นได้ร ับถือเป็นสญญา
การเดินทางระหว่างบริษ ัทและลูกค้า**
เงือ
่ นไขการจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน ้า พร ้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนั บจากวันจอง มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะขอรับลูกค ้ารายต่อไป
เงือ
่ นไขการชาระค่าท ัวร์สว่ นทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ 15 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมต
ั วิ ซ
ี า่ หรือยกเลิกการเดินทาง
โดยเหตุจาเป็ นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ จริง
เงือ
่ นไขการสารองทีน
่ ง่ ั
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในว ันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิก
์ ารย้ายเมืองทีเ่ ข้าพ ัก เช่น กรณีทเี่ มืองนนมี
ั้
การจ ัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพ ักเมืองทีใ่ กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปร ับเปลีย
่ นตามความ
เหมาะสม***
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กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่านละ 3,000
บาท
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจานวนตาม
ราคาทัวร์ (หมายเหตุ – ผู ้เดินทางทีเ่ กิดอุบัตเิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวต
ิ จะต ้องมีใบรับรอบแพทย์ตามทีท
่ างบริษัทระบุข ้อความ
บางอย่างในนัน
้ ด ้วย เพือ
่ จะได ้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัททีต
่ า่ งประเทศ (ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยูก
่ ับดุลพินจ
ิ ของสายการบิน
และบริษัทต่างประเทศ))
- กรณียน
ื่ วีซา่ แล ้วไม่ได ้รับการอนุมต
ั วิ ซ
ี า่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผ่าน) และท่านได ้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล ้วทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช ้จ่ายทีเ่ กดขึน
้ จริง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริการยืน
่ วีซา่ / ค่ามัดจาตั๋วเครือ
่ งบิน หรือค่าตั๋วเครือ
่ งบิน
(กรณีออกตั๋วเครือ
่ งบินแล ้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีทก
ี่ รุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน (สอบถามเพิม
่ เติมจากทางบริษัทฯอีก
ครัง้ นึง)
- กรณีผู ้เดินทางทีเ่ กิดอุบัตเิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวต
ิ จะต ้องมีใบรับรองแพทย์ตามทีท
่ างสายการบินให ้ระบุข ้อความตามเงือ
่ นไข
สายการบินนัน
้ ๆ เพือ
่ จะได ้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัททีต
่ า่ งประเทศ (ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับดุลพินจ
ิ ของสายการบิน
และบริษัทต่างประเทศ) ทัง้ นี้ทา่ นจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได ้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว หรือค่าตั๋ว
เครือ
่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ
่ งบินแล ้ว) และค่าธรรมเนียมวีซา่ และค่าบริการยืน
่ วีซา่ กรณีทท
ี่ า่ นยืน
่ วีซา่ แล ้ว
หมายเหตุ
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการทีจ
่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสัยทีท
่ าง บริษัทฯ ไม่สามารถ
้าหรื
ควบคุมได ้ เช่น การนั ดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช
อยกเลิกของเทีย
่ วบิน รวมถึงกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองไม่อนุญาตให ้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีทท
ี่ า่ นจะใช ้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข ้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- กรณีทค
ี่ ณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ ้งให ้ท่านทราบ
ล่วงหน ้า 14 วันก่อนการเดินทาง
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
- เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว ในกรณีท ี่
ลูกค ้าต ้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนั น
้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอ
้ …โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน
่ นแปลงได ้ ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยูก
่ ับสภาวะ
อากาศและเหตุสด
ุ วิสัยต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัย
ของผู ้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ….
- หลังจากทีม
่ ก
ี ารจองทัวร์และได ้ชาระค่ามัดจาทัวร์หรือทัง้ หมดแล ้ว ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชาระ
โดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรั บในเงือนไขต่างๆของบริษัท ทีไ่ ด ้ระบุไว ้ทัง้ หมด
- นั่ งที่ Long Leg โดยปกติอยูบ
่ ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ้ทีจ
่ ะนั่ งต ้องมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีส
่ ายการบินกาหนด เช่น
ต ้องเป็ นผู ้ทีม
่ รี ่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู ้อืน
่ ได ้อย่างรวดเร็วในกรณีทเี่ ครือ
่ งบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได ้
(น้ าหนั กประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู ้ทีม
่ ป
ี ั ญหาทางด ้านสุขภาพและร่างกายและอานาจในการให ้ทีน
่ ั่ง Long leg ขึน
้ อยูก
่ ับ
ทางเจ ้าหน ้าทีเ่ ช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านั น
้



ิ ส่วนตัวของลูกค ้าสูญหายหรือลืมไว ้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน
้
กรณีทรัพย์สน
 กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย
์ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 14 วัน ในกรณีทไี่ ม่สามารถทากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 30 ท่าน ( ผู ้ใหญ่ )
และ/หรือ ผู ้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซา่ ได ้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้
ทัง้ หมดหักค่าธรรมเนียมวีซา่ หรือจัดหาคณะทัวร์อน
ื่ ให ้ถ ้าต ้องการ
 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก
์ ารใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได ้วีซา่ แล ้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการแจ ้งสถานฑูต เพือ
่ ให ้อยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของ
สถานฑูต เรือ
่ งวีซา่ ของท่าน เนือ
่ งจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว ้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ เมือ
่ ท่านได ้ชาระ
เงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขต่างๆของเอกสารวีซา่
 การบิดเบือนข ้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให ้เดินทางเข ้าประเทศในกลุม
่ เชงเก ้นเป็ นการถาวร และถึงแม ้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด ้ชาระไปแล ้วและหากต ้องการขอยืน
่ คาร ้องใหม่ก็ต ้องชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทก
ุ ครัง้
่ เรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนั ดหมาย และ
 หากสถานทูตมีการสุม
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ ้าหน ้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม
่ เติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตัวแทนอานวยความสะดวกในขัน
้ ตอนการยืน
่ วีซา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัตวิ ซ
ี า่ จะอยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของ
ทางสถานทูตฯเท่านัน
้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ทา่ นได ้ทางบริษัทฯ จึงต ้องขออภัยมา ณ ทีน
่ ี้
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
 เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว ใน
กรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าต ้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนั น
้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอ
้ โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆทัง้ สิน
่ นแปลงได ้ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับสภาวะอากาศ
และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู ้ร่วม
เดินทางเป็ นสาคัญ

รหัสทัวร์ : THV1-EK-EU-19JUN-11SEP19
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลก
ู ค ้าทีเ่ คยเดินทางแล ้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ ักเกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม
่ สุราบนรถ ก่อเสียงราคาญรบกวนผู ้อืน
่ เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่า
มากลุม
่ ใหญ่แล ้วไม่เกรงใจผู ้อืน
่ ชักชวนผู ้ผืน
่ ให ้ก่อนความวุน
่ วานในทัวร์ฯลฯ (เพือ
่ ความสุขของผู ้เดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ ค
ี รรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ
่ ความปลอดภัย / เว ้นมี
ใบรับรองแพทย์)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ เี ด็กทารกอายุตา่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อน
จองทัวร์เพือ
่ หาข ้อสรุปร่วมกัน) ต ้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู ้เดินทางท่านอืน
่
้
้ ทัวร์ เพือ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ทา่ นทีต
่ ้องใชรถเข็
น (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อนซือ
่ หาข ้อสรุป
ร่วมกัน)
 ท่านทีจ
่ ะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ
่ ขอคายืนยันว่าทัวร์นัน
้ ๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได ้รับการยืนยันจากพนั กงานแล ้วทัวร์นัน
้ ยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช ้จ่ายนั น
้ ได ้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล ้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริม
่ งาน 08.00 น. ต ้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต ้องแก ้ไขปรับเปลีย
่ น - เมือ
่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล ้ว
หมายถึงท่านยอมรับในข ้อความและเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ แจ ้งแล ้วข ้างต ้น
 หากในคณะของท่านมีผู ้ต ้องการดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู ้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเทีย
่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ หัวหน ้าทัวร์มค
ี วามจาเป็ นต ้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
ข ้อความซึง่ ถือเป็ นสาระสาหรับท่านผู ้มีเกียรติซงึ่ ร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางทีม
่ ค
ี วามชานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ
่ ั ก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วพร ้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพือ
่ ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์ส ูง สุดในการเดิน ทาง
ทัง้ นี้ท างบริษัท ฯ ไม่ส ามารถรั บ ผิดชอบในอุบัต เิ หตุหรือ ความเสียหายทีเ่ กิดจากโรงแรมทีพ
่ ั ก ยานพาหนะ, อัน เนื่อ งจาก
อุบัตเิ หตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผั น ผวนของ
อัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราระหว่างประเทศ, การนั ดหยุดงาน, ความล่าช ้าของเทีย
่ วบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท ้องถิน
่ ,
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่ จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึง ผู ้มีอานาจทาการ
แทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต ้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึง่ อยูเ่ หนือการควบคุมของบริษัท
ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทีย
่ วทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ ้มครอง และประกัน อุบัตเิ หตุ
ตามเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ ทีร่ ับประกันในกรณีทผ
ี่ ู ้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ
ต่างประเทศ มิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้เดินทาง ไม่ปฎิบัตต
ิ ามกฎระเบียบ
ด ้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืน
้ ทีม
่ ก
ี ารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดิน ทาง รวมถึง มีส งิ่ ผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คน
ื
ค่าใช ้จ่ายใดๆ รายละเอียดด ้านการเดินทาง อาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความจาเป็ น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิ
ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ทัง้ นี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคานึง ถึง ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัย
ของท่านผู ้มีเกียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด ้มอบความไว ้วางใจ ให ้ทางบริษัท เป็ นผู ้นาพาการเดินทางในครัง้ นี้ ”
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่ อิตาลี
เอกสารประกอบการยืน
่ วีซา
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี ่าประมาณ 15 ว ันทาการ
่ แสดงตนทีศ
่ VFS Global (สีลมคอมเพล็ กซ)์
ยืน
่ วีซา
่ ูนย์ยน
ื่ วีซา
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด
และสาเนา 1 ชุด
่ หน ังสือเดินทางต้องนาส่งเข้าสถานทูตและระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
่ ไม่สามารถดึง
ในว ันยืน
่ วีซา
ี า
หน ังสือเดินทางออกมาได้
หมายเหตุ: การยืน
่ วีซา่ แต่ละครัง้ กับบริษัททัวร์ จะต ้องทาการยืน
่ วีซา่ ประเภทหมู่คณะ เท่านัน
้ โดยการยืน
่ เป็ นหมู่
คณะ ต ้องมีจานวน
15.- คน ขึน
้ ไป โดยทางศูนย์รับยืน
่ จะเป็ นผู ้กาหนดวันยืน
่ วีซา่ เท่านัน
้ ถ ้าหากผู ้เดินทางไม่สามารถไปยืน
่ วีซา่ ใน
วันทีก
่ าหนดได ้ อาจมีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
่ เติม (Premium) ดังนี้
•ในกรณีทเี่ หลือระยะเวลายืน
่ วีซา่ น ้อยกว่า 15 วัน นับจากวันเดินทาง มีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
่ ท่านละ 2,600 บาท
**ทัง้ นี้ ค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ ผู ้เดินทางต ้องชาระกับทางศูนย์รับยืน
่ โดยตรง*
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่าง
น ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นั บจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด
(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จานวน 3
ใบ (พืน
้ หลังขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ
ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผู ้เดินทาง ออกค่าใช ้จ่ายเอง
**Statement รายการเดินบัญชีย ้อนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกค ้าทารายการเดิน
บัญชี ยอดเงินในบ ัญชีขนต
ั้ า
่ 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้ว
ค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และหากบัญชีกระโดด
เดือนต ้องขอเป็ น Statement เท่านัน
้ )
่ นามสกุล ตรงตามหน ้า PASSPOST (เจ ้าของบัญชี)
ชือ
่ -นามสกุลภาษาอังกฤษ
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต ้องเป็ นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม ้น และชือ
ต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต (ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันทีย
่ น
ื่ ) (ใช ้ทัง้ 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึง่ ไม่ได ้)
3.2 กรณีผู ้เดินทางไม่ได ้ออกค่าใช ้จ่ายเอง (บุคคลทีส
่ ามารถรับรองค่าใช ้จ่ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่ พีน
่ ้อง ทีม
่ ี
สายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านัน
้ )
3.2.1. ต ้องทาเป็ นหนังสือรับรองค่าใช ้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็ นภาอังกฤษเท่านัน
้
3.2.2. ถ่ายสาเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ทีอ
่ อกให ้ และผู ้ทีถ
่ ูกรับรองค่าใช ้จ่ายให ้ เช่น สาเนาทะเบียนสมรส สูต ิ
บัตร ทะเบียนบ ้าน **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจา และบัญชียอดติดลบ*
4. หลักฐานการทางาน
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3
-เจ ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
-เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีอ
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
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 ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้องคัดหนังสือ
ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามา
ด ้วย
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือ
ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามา
ด ้วย
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- หากเด็กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือ
หน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
-กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร ้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มี
อานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
้ จงว่าทาไมไม่ม ี passport ***
*** กรณีทบ
ี่ ด
ิ าหรือมารดาไม่มี passport แล ้วใช ้ ID Card แทนต ้องทาจดหมายชีแ
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบ
-กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือ
ั บุตรที่
สถานทูตด ้วย ทัง้ สองท่าน (เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านัน
้ )
7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร ้องขอวีซา่ เท่านัน
้
เอกสารยืน
่ วีซา่ อาจมีการปรับเปลีย
่ นและขออัพเดทเพิม
่ เติมได ้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ ้งขอเพิม
่ เติม

