BIG PRO 10
“NORTH ITALY 8 DAYS”
วันแรก

21.30 น.
หมายเหตุ

วันที่สอง
00.40 น.
07.35 น.

13.00 น.
14.00 น.

19.00 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)

ศุกร์

มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่ า - ปอร์ โตฟิ โน่ - ลา สเปเซีย

เสาร์

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D
16-19 สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการ
เช็คอิน
ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน,
เช่ารถโค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ป
ทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน,
การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ,
การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่
สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการ
เปลีย่ นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชาระแล้ ว เพราะ
ทางบริ ษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิ่งที่
ทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
ออกเดินทางสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ TG940
ถึงสนามบิน มาเพลซ่า นครมิ ลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้ า
เมือ ง และศุลกากรแล้ ว รถโค้ ชปรั บอากาศ พาคณะออกเดินทางสู่เมือ งเจนัว
(Genoa) ซึ่งเป็ น หนึ่ง ในเมื อ งที่ ใหญ่ ที่ สุด ของประเทศอิต าลี เมื อ งบ้ านเกิ ด
ของคริ สโตเฟอร์ โคลัม บัส นักเดิน เรื อ ผู้บุก เบิก และเป็ น ชาวยุโรปคนแรกที่
ค้ นพบทวีปอเมริ กา ถึงแม้ เมืองเจนัวจะถูกบดบังรั ศมีจากเมื องอื่นที่มีชื่อเสียง
มากกว่าอย่างกรุ งโรม หรื อเวนิส แต่อย่าง ไรก็ตามเจนัว ก็เปรี ยบดังไข่มุกของ
ประเทศอิตาลี เมืองสุดคลาสสิคแห่งนีป้ ระดับประดาไปด้ วยตึกรามบ้ านช่อ ง
ตกแต่งด้ วยสีสไตล์พาสเทล โบสถ์เก่า แก่ดมู ีมนต์ขลัง ถนนบางสายบ่งบอกถึง
อารยธรรมเก่ายุคโรมัน เมืองแห่งนี ้เป็ นดัง่ ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ สะท้ อน
ให้ เห็นวัฒนธรรมจากยุคอดีตมาสู่ปัจจุบัน เริ่ มต้ นการเดินเที่ยวชมเมือ งจาก
Galata Museo del Mare พิพิธภัณ ฑ์ ทางทะเลแห่งแรกของเมดิเตอเรเนียน,
Porto Antico ท่าเรื อ เก่าเป็ น ที่ตัง้ ของพิพิธภัณ ฑ์ สัตว์นา้ (Aquarium) ที่ใหญ่
ที่สุดในยุโรป, เครื่ อ งเล่น Lift Bigo ที่ท้าทายความหวาดเสียว. Palazzo San
Giorgio งดงามด้ ว ยภาพเขี ย นสีแ บบเฟรสโก้ บนผนัง อาคาร เล่า เรื่ อ งราว
เกี่ยวกับนักบุญ เซนต์จอร์ จปราบมังกร, Loggia di Banchi ตลาดแลกเปลี่ยน
สินค้ าแห่งแรกของอิตาลี, Cathedral สร้ างในคริ สต์ศตวรรษที่ 12 และ 15 แด่
นัก บุญ จอห์ นเดอะแบบติ สต์ ด้ านหน้ าเป็ นสถาปั ต ยกรรมแบบกอธิ ค ผสม
ผสานกับสถาปั ตยกรรมแบบโรมันเนสก์อ ย่างลงตัว, Porta Soprana ประตูสู่
เมื อ งฝั่ ง ตะวัน ออกที่ จ ะพาท่ า นไปสู่บ้ า นของโคลัม บัส , Palazzo Ducale ที่
ประทับของดอทจ์ ผู้ปกครองสาธารณรั ฐเจนัว, Palazzi dei Rolli ได้ รับ การ
ดูแลให้ เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2006 และ Strada Nuova หรื อถนนสายใหม่
มีกลุ่มอาคารพิพิธภัณ ฑ์หลายแห่ง ดัดแปลงมาจากพระราช วังเก่า ได้ รับการ
ดูแลจากองค์การยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดกโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าคณะออกเดิ น ทางสู่เ มื อ งปอร์ โ ตฟิ โน (Portofino) ซึ่ ง เป็ นเมื อ งท่ า แห่ ง
ชายทะเลเมดิเตอร์ เรเนียนที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเขตจังหวัดเจนัว ล้ อมรอบ
ด้ วยท่าเรื อเล็กๆ จนได้ รับการขนาดนามว่าเป็ น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” สาหรั บ
นักท่องเที่ยว ที่นี่เป็ นเมืองเล็กๆ น่ารั กประกอบด้ วยบ้ านเรื อ นหลากสีสนั ตัง้
เบียดเสียดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่มโอบล้ อมอ่าวที่มีท่าเรื อยอร์ ชจอดเต็มไป
หมด จนได้ เวลาอัน สมควร น าคณะเดิ น ทางสู่เมื อ ง เมื อ งลา สเปเซี ย (La
Spezia) เมื อ งในเขตลิกูเรี ยทางตอนเหนื อ ของอิตาลี อยู่ระหว่าง เมือ งเจนัว
และปิ ซ่า บนทะเลลิกูเรี ย และเป็ นหนึ่งในอ่าวที่มีความสาคัญทางด้ านการค้ า
และการทหาร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com

(146 ก.ม.)

Chinese
(35 ก.ม.)

Local
หน้า 1 จาก 7

รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั REGINA ELENA HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สาม
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

อิตาเลียนริเวียร่ า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเที่ยวชมความงามริ มชายฝั่งทะเลของแคว้ นลิกเู รี ย
ที่เป็ นย่านตาก
อากาศและรี สอร์ ต ที่นี่งดงามจนได้ สมญาว่าอิตาเลียนริ เวียร่ า มีลกั ษณะภูมิ
ประเทศที่สวยงามแปลกตา มีภเู ขาสูงชันขนาบอยู่ชายหาด ซึง่ บางจุดสูงชัน
90 องศา บางตอนของภูเขาลาดเทมาจนถึงชายหาด มีทั ้งหาดทรายขาวสวย
และหาดกรวดที่งามแปลกตา มีภมู ิทศั น์ที่งดงามตามธรรมชาติ ผสมผลา
นกันของภูเขา ทะเล เมืองท่าคึกคัก และหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริ ญ เป็ น
ภาพที่มีเสน่ห์ประทับใจของนักเดินทางทุกคนที่ได้ มาเยือนอิตาเลียนริ เวียร่ า
ขนาดที่นกั ประพันธ์เอกชาวอังกฤษ ชาร์ ล ดิกเกนส์ กล่าวว่า ชายทะเลระหว่าง
เจนัวกับสเปเชียนั ้นเป็ นอิตาลีที่สวยที่สดุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเทียว ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมู่บ้านสวยติดทะเลในแคว้ นลิกู
เรี ย ซึง่ ทั ้งหมดอยู่ในเขตจังหวัดสเปเซีย (Province La Spezia) ทั ้งยังเป็ นเมือง
ที่ได้ รับการยกให้ เป็ น UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด ทะเล
ภูเขา ในแถบนั ้นเป็ นพื ้นที่อนุรักษ์ ของประเทศอิตาลี Cinque Terre แปลว่า 5
แผ่นดิน หรื อ แผ่นดินทั ้ง 5 ในภาษาอังกฤษ Five Lands พาท่านเยือนเมือง
มอนเตรอสโซ อัล มาเร (Monterosso al Mare) / เมืองเวร์ นาซซา (Vernazza)
/ เมืองคอร์ นีเลย (Corniglia) / เมืองมานาโรลา (Manarola) และ เมืองริ โอมัจ
จอร์ เร (Riomaggiore) จนได้ เวลาอันสมควร นาคณะเดินทางกลับสูโ่ รงแรมที่
พัก

19.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั REGINA ELENA HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ส่ ี

ลา สเปเซีย - เวอโรน่ า - โดโลไมท์

07.00 น.
08.00 น.
12.00 น.
บ่าย

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
คณะออกเดินทางสูเ่ มืองเวอโรน่า เมืองต้ นกาเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและ
จูเลียต ที่เล่าขานกันมากว่า 700 ปี โดยท่านเชคเปี ยร์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาชมบ้ านเลขที่ 23 ของจูเลียต คาปูเลต์ กับภาพของระเบียงแห่งเรื่ องราวโร
แมนติ ก ที่ จู เลี ย ตเฝ้ า รอ คอยพบโรมิ โ อทุ ก ค่ า คื น ผ่ า นชม Arena หรื อ
Amphitheatre โรงละครกลางแจ้ งที่ใหญ่ เป็ นอันดับสามของโลก จากนั ้นนา
คณะเดิน ทางสู่โดโลไมท์ อยู่ในเขตอิตาลีตอนเหนือ มีอ าณาเขตครอบคลุม
บริ เวณแคว้ นทิโรลใต้ และแคว้ นเนเนโต้ เทือ กเขาโดโลไมท์ ได้ ชื่อว่าเป็ นแนว
เขาที่งดงามที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากลักษณะของยอดเขาต่างๆ ที่แทง
ยอดสูงเสียดฟ้ า มี ทัศนี ย ภาพงดงาม จัด เป็ นสถานที่ท่ อ งเที่ ยวอี กแห่ งของ
นักท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด ทั ้งในช่วงฤดูหนาว ที่มีสกีรีสอร์ ทเปิ ดต้ อนรับนักสกี
และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีท่งุ หญ้ าที่มีดอกไม้ สวยตลอดช่วงเทือกเขา นาท่านพักที่
เมืองโบลซาโน ซึ่งเป็ นเมือ งที่ถือเป็ นประตูส่เู ทืองเขาโดโลไมท์ เมืองยุคกลาง
เชิงเทือกเขาแอลป์ ที่รุ่งเรื องตั ้งแต่ยคุ โรมัน งดงามด้ วยจัตรุ ัส โบสถ์ และวิหาร

www.reginaelena.it

อาทิตย์
Buffet

Local

Local
www.reginaelena.it

จันทร์
Buffet

Chinese

19.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั FOUR POINTS BY SHERATON BOLZANO HOTEL www.fourpointsbolzano.com
หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า

ทะเลสาบเบรียส - ทะเลสาบมิซูริน่า – เซนต์ มักดาเลนา

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com

อังคาร
Buffet
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

08.00 น.

นาคณะเดินทางสูท่ ะเลสาบ Braies (Lago di Braies) ไข่มกุ เม็ดงามแห่งโดโล
ไมท์ ทะเลสาบน ้าสีฟ้าเขียวมีอีกชื่อว่า Prager Wildsee ซึง่ องค์กรยูเนสโกจัด
ให้ เป็ นมรดกโลกทางรรมชาติ ติดอันดับทะเลสาบที่สวยที่สดุ ในโลกอิสระให้
ท่านได้ มีเวลาถ่ายภาพเก็บความประทับใจ สมควรแก่เวลานาคณะเดินทางสู่
ทะเลสาบมิซูริน่า (Lake Misurina) ซึง่ เป็ นทะเลสาบน ้าจืดขนาดใหญ่ น ้าใส
ราวกระจก มีเวลาให้ ท่านได้ เดินเล่นถ่ายภาพตามอัธยาศัย

12.00 น.
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดิ น ทางสู่ Saint Maddalena หมู่บ้ า นเล็ก ๆ ที่ แทรกตัว อยุ่ในหุบ เขา
ส่วนหนึง่ ของอุทยานแห่งชาติ Puez-Odle โดยมีชื่อเสียงจากทิวทัศน์หุบเขาซึ่ง
ได้ ชื่อว่างดงามที่สดุ ในแคว้ นทิโรลใต้ มี จุดชมวิวที่มองเห็น Odle Group หรื อ
อีกชื่อหนึ่งเรี ยกว่า Geisler Group ซึง่ เป็ นกลุม่ ยอดเขาแหลมเหมือนฟั นฉลาม
เป็ นที่นกั เดินทางต้ องมาเยือนมียอดเขาหลักคือ Sass Rigais และ Furchetta
ทั ้งสองยอดสูง 3025 เมตรเท่ากัน

19.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Chinese
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั FOUR POINTS BY SHERATON BOLZANO HOTEL www.fourpointsbolzano.com
หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่หก

โดโลไมท์ - ซีร์มิโอเน่ - ล่ องเรือทะเลสาบการ์ ด้า - มิลาน

07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะออกเดินทางสู่ เมือ งซีร์มิโอเน่ (Sirmione) ซึ่งเป็ นเมืองเก่าแก่อายุนับ
2,000 ปี ด้ วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็ นแหลมยื่นเข้ าไปในทะเลสาบการ์ ดา
(Lake Garda) ที่สวยงาม ก่อนศตวรรษที่ 15 ซีร์มิโอเน่ อยู่ภายใต้ การปกครอง
ของเมืองเวนิส หรื อจะเรี ยกได้ ว่าเป็ นอาณาบริ เวณหนึ่งของเมืองเวนิสนั่นเอง
เพราะสมัยนั ้นเมืองต่างๆ ในประเทศอิตาลียงั ไม่ได้ รวมตัวกัน ต่างเป็ นเอกเทศ
ปกครองกันเอง แถมมีการทาสงครามเพื่อแย่งชิงเมือง ซีร์มิโอเน่เลยเป็ นเมืองที่
มี ป ระวัติ ค วามเป็ น มาอัน ยาวนาน ที่ ส าคั ญ มี ห ลัก ฐานและร่ อ งรอยทาง
ประวัติ ศ าสตร์ ตัง้ แต่ ยุค สมัยโรมันทัง้ กาแพงเมือ งที่ถูกสร้ างขึน้ เพื่ อ ป้อ งกัน
สงคราม ในอดี ต เคยเป็ น เมื อ งที่ มี ผ้ ู คนที่ มี ฐ านะในยุ ค สมั ย โรมั น ใช้ เป็ น ที่
พักผ่อนหย่อนใจและปัจจุบนั ก็เป็ นเมืองพักผ่อนริ มทะเลสาบ เดินทางถึงเมือง
ซีร์มิโอเน่ นาท่านล่องเรื อชมทะเลสาบการ์ ดา ชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์
ของทะเลสาบ ซี่งเป็ นทะเลสาบนา้ จืดที่เกิดจากนา้ แข็งละลายจากเทือ กเขา
แอลป์ ดังนัน้ ซีร์มิโอเน่ จึงถูกล้ อ มรอบด้ วยทะเลสาบทัง้ สองด้ าน ถึงแม้ ซีร์ มิ
โอเน่จะเป็ นแค่เมืองเล็กๆ แต่ก็มีเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้ ตลอดทั ้งปี นา
ท่ า นเที่ ย วชมเมื อ ง และถ่ า ยภาพด้ า นหน้ าปราสาทเก่ า แก่ ข องเมื อ ง The
Scaliger of Sirmione สร้ างในปี 1277 เมื อ งนี เ้ คยอยู่ ใ นการปกครองของ
ตระกูล Scaliger
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะออกเดินทางสูเ่ มืองมิลาน พาท่านเข้ าสูจ่ ดุ ศูนย์กลางอันศักดิ์สทิ ธิ์คือ ดู
โอโม (DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่เป็ นอันดับสามในยุโรป สร้ างในปี
1386 ด้ านนอก มีหลังคายอดเรี ยวแหลมจานวน 135 ยอด และมีรูปปัน้ หิน
อ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ชิ ้น บนสุดมีรูปปั น้ ทองขนาด 4 เมตรของ
พระแม่มาดอนน่าเป็ นสง่าอยู่ อิสระให้ ท่านได้ ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก แล้ วผ่านชม
แกลลอเรี ย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกทีเ่ ก่าแก่และมีความสวยงาม
หลังจากนั ้นนาท่านชมโรงละครโอเปร่ า ลาสกาล่า ชมรูปปัน้ ของ ลีโอนาโด
ดาวินชี จิตรกรเอกที่โด่งดัง อิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าแบรนเนมชื่อดังของ
โลก ที่ห้างแกลลอเรี ย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อย่างจุใจ อาทิเช่น LV, Prada,
Gucci, Tod’s ที่นบั ว่าเป็ นห้ างที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สดุ ในมิลาน และ
ยังเป็ นที่ตั ้งของร้ าน Prada ร้ านแรกของโลก หรื อเดินเล่นตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั RAMADA PLAZA MILANO หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

วันที่เจ็ด
08.00 น.
10.00 น.

www.ramadaplazamilano.it

เดินทางสู่สนามบิน

14.05 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูส่ นามบิน เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ มีเวลาให้ ท่านได้ ทา TAX
REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG941

วันที่แปด

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

พฤหัสบดี
Buffet

ศุกร์

05.55 น.
สายการบินไทยนาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่าน 7 วันก่อนการเดิน ทางเท่านั ้น)

Tour Fare
Adults

PERIOD
6-13 ก.ย. 2562
25 ต.ค. – 1 พ.ย. 2562
8-15 พ.ย. 2562
6-13 ธ.ค. 2562
ค่าทัวร์ รวม :










ค่าทัวร์ ไม่รวม

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

DBL SGL
USED

SGL
SUPP

74,000.- 67,000.- 60,000.- 15,000.- 10,000.-

NO TKT
ADL / CHD
-23,000.-18,000.-

72,000.- 65,000.- 58,000.- 15,000.- 10,000.-

-23,000.-18,000.-

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนา้ มันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุในรายการ
ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double **กรุณาดู
รายละเอียดแนบท้ ายในหัวข้ อ “โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)”
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาธารณรัฐอิตาลี (เชงเก้ น)
ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสีย
ชีวติ /อวัยวะ/สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง จากอุบตั เิ หตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึง
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม

 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกาหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2€ / ท่าน / วัน
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพเิ ศษ เช่น หากท่าน
ทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิม่
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ท่าน
รู้จกั และเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้ วยขันตอนที
้
่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่ อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน
กรุณาจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ 30,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่งท่ ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึ่ง
เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ
คาย สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครัง้ อาจจะ
มีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชาระไว้ แล้ ว มีรายละเอี ยดดังต่อไปนี ้
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสามสิบวันก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้ คืน 100% ของเงินค่ าบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสิบห้ าวันก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้ คืน 50% ของเงินค่ าบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบน้ อยกว่ าสิบห้ าวันก่อนวันที่นาเที่ยว ไม่
ต้ องคืนเงินค่ าบริการ
2. ค่าใช้ จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ได้ จ่ายจริง เพื่อการเตรี ยมการจัดนาเที่ยวต่อไปนี ้ ให้ นามาหักจากเงิน
ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้ อ 1 แต่ถ้าค่าใช้ จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวจะเรี ยกจาก
นักท่องเที่ยวไม่ได้ ทังนี
้ ้ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว แสดงหลักฐานให้ นกั ท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี ้
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
2.2 ค่ามัดจาของบัตรโดยสารเครื่ องบิน
2.3 ค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ นอื่นๆ
หมายเหตุ
หลักเกณฑ์ที่นามาใช้ นี ้ เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัตธิ รุ กิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
โดยประกาศใช้ นบั ตังแต่
้ วนั ที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553 เป็ นต้ นไป
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ อง
ชาระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึ่งทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไป
แล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณา
ตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์
ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยน
แอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สาหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 1
ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความ
แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมติ ่า
เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้ บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มี
อ่างอาบน ้า ซึ่งขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หาก
ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่ เป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE
เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ
ปิ ดทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับ
โปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ น
ผลทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้ ชาระ
Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อน
ชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม
ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริการในการยกกระเป๋ า
ขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาหรับผู้โดยสาร
ชันประหยั
้
ด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร
(18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบนิ ด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ต่ากว่า
มาตรฐานได้ ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายในน ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร
อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริการจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะ
รับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกาหนดที่
ชัดเจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่
หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว
ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศอิตาลี ใช้ เวลายื่นประมาณ 16 วันทาการ

(การขอวีซ่าประเทศอิตาลีผ้ เู ดินทางทุกท่านต้ องมา สแกนลายนิว้ มือด้ วยตนเอง ณ ศูนย์รับคาร้ องขอวีซ่าประเทศอิตาลี) อาคารสีลม
คอมเพล็ก ชัน้ 15 ถนนสีลม (ใกล้ สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง)
 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่ ประเทศ
เชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ควรนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ีซ่า
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบพื ้นหลังสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดาและห้ ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทัง้ 2 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้ าน / สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ / สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สาเนาทะเบียนสมรส , หย่า
 สาเนาสูตบิ ตั ร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริบรู ณ์ และกรณีที่ผ้ เู ดินทางอายุเกิน 20 ปี บริบรู ณ์ แต่ยงั คงสถานะเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา
และมีบิดาหรื อมารดาเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายให้
 หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน
ปัจจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่มทางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั
้
บมาทางานตามปกติ
หลังครบกาหนดลา (หนังสือรับรองการทางานที่ย่ นื ในแต่ ละประเทศ ต้ องออกไม่ เกิน 30 วัน ก่ อนการไปยื่นวีซ่าในแต่ ละ
ประเทศ)
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 1 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
 หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) มีอายุไม่ เกิน 15 วันจากวันยื่นคาร้ องวีซ่า พร้ อมสาเนาสมุด
บัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินล่ าสุดไม่ เกิน 7 วัน โดยไม่ มีข้อยกเว้ นใดๆทัง้ สิน้ ทังนี
้ ้ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงิน
สม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อ
กลับสูภ่ มู ลิ าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายใน
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ครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***
กรณีที่บริษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมดนอกเหนื
้
อจากเอกสารข้ อ 1–6แล้ ว ทางบริษัท
จะต้ องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและ
เหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ พร้ อมสาเนาบัตร
นักเรี ยน/นักศึกษา
กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บดิ า, มารดา จะต้ อง
ไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอ หรื อ
ผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
หากสถานทูตมีการสุ่มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทังนี
้ ้บริษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิม่ เติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ
ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซ่าได้
หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัท ฯ ถื อว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริ ษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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