วันที่ 1

21.30 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-มิลาน (อิตาลี)

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D1619 สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน
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ศุกร์

หน้ า 1 จาก 8

รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

หมายเหตุ

วันที่ 2

00.35 น.
07.10 น.

12.00 น.
13.00 น.

16.00 น.

19.00 น.

วันที่ 3
07.00 น.
09.00 น.

ทางบริษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถ
โค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน
(ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ,ิ การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง
ทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชาระแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ า แล้ ว
และหากมีคา่ ใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่าน
ทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

มิลาน-ดูโอโม่ -เวอโรน่ า-เวนิสเมสเตร้

เสาร์

ออกเดินทางสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ TG940
ถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง
(31 ก.ม.)
และศุลกากรแล้ ว รถโค้ ชปรับอากาศ พาคณะออกเดินทางเข้ าสูจ่ ดุ ศูนย์กลางอัน
ศักดิ์สทิ ธิ์คือ ดูโอโม (DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่เป็ นอันดับสามใน
ยุโรป สร้ างในปี 1386 ด้ านนอก มีหลังคายอดเรี ยวแหลมจานวน 135 ยอด และ
มีรูปปัน้ หินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ชิ ้น บนสุดมีรูปปัน้ ทองขนาด 4
เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็ นสง่าอยู่ อิสระให้ ท่านได้ ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก แล้ ว
ผ่านชมแกลลอเรี ย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกที่เก่าแก่และมีความ
สวยงาม หลังจากนั ้นนาท่านชมโรงละครโอเปร่ า ลาสกาล่า ชมรูปปัน้ ของ ลีโอนา
โด ดาวินชี จิตรกรเอกที่โด่งดัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
(165
ก.ม.)
เดินทางสูเ่ มืองเวอโรน่า เมืองต้ นกาเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจูเลียต ที่
เล่าขานกันมากว่า 700 ปี โดยท่านเชคเปี ยร์ นาชมบ้ านเลขที่ 23 ของจูเลียต คา
ปูเลต์ กับภาพของระเบียงแห่งเรื่ องราวโรแมนติก ที่จเู ลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอ
ทุกค่าคืน ผ่านชม Arena หรื อ Amphitheatre โรงละครกลางแจ้ งที่ใหญ่เป็ น
อันดับสามของโลก
เดินทางสูจ่ งั หวัดเวเนเซีย เมืองหลวงของแคว้ นเวเนโต เป็ นแคว้ นที่มีความมัง่ คั่ง
(85 ก.ม.)
และเป็ นแหล่งอุตสาหกรรมมากที่สดุ ในประเทศอิตาลี และยังเป็ นแคว้ นหนึ่งที่มี
นักท่อง เที่ยวมามากที่สดุ แห่งหนึง่ อีกด้ วย มีนกั ท่องเที่ยวมาเยือนไม่ต่ากว่า 60
ล้ านคนในทุกๆ ปี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
Local
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั APOGIA SIRIO VENICE MESTRE**** หรื อเทียบเท่าใน www.apogiasiriovenice
ระดับเดียวกัน
mestrel.com

เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก-ล่ องเรือกอนโดล่ า-เดินทางสู่
เมืองปิ ซ่ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านลงเรื อทัศนาจรข้ ามสูเ่ กาะเวนิส (เมืองที่ไม่มรี ถยนต์วิ่งผ่าน) เกาะเวนิส มี
เกาะน้ อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ ้นฝั่งที่
ซานมาร์ โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส ผ่านชม Doge Palace อันเป็ นที่ประทับ
ของเจ้ าผู้ครองนครเวนิสในอดีตและมีความรุ่งเรื อง เมื่อครัง้ ทาการค้ ากับตะวัน
ออกไกล สะพานถอนหายใจที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต การเป่ าแก้ วมูราโน่งาน
ฝี มือตั ้งแต่ครัง้ บรรพบุรุษที่มีชื่อเสียง แล้ วไปชมความสวยงามของจตุรัสซานมาร์
โค
ทีก่ ว้ างขวางรายล้ อมไปด้ วยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ที่
แม้ แต่นโปเลียนยังหลงใหล รายล้ อมไปด้ วยโบสถ์นกั บุญเซนต์มาร์ ค, หอระฆัง,
เสาแห่งนักบุญ ทาให้ ดงู ามสง่ายิ่งนัก อิสระให้ ท่านได้ เดินเที่ยวชมเกาะอันแสนโร
แมนติก หรื อช้ อปปิ ง้ สินค้ าของเมืองอาทิ ผ้ าลูกไม้ หรื อจิบกาแฟในร้ าน Café
Florian ที่เปิ ดให้ บริ การมาตั ้งแต่ปี 1720 นาท่านเที่ยวชมลาคลองน้ อยใหญ่ สลับ
ด้ วยบ้ านเรื อนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้ วยการล่องเรื อกอนโดล่า เพื่อชมมนต์
เสน่ห์แห่งนครเวนิสสูแ่ กรนด์คาแนล คลองที่กว้ างที่สดุ ของเกาะ และงานก่อสร้ าง
ที่แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นอัจฉริ ยะด้ านสถาปั ตยกรรมที่สะพานเรี ยลอัลโต้
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อาทิตย์
Buffet
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

12.00 น.
15.00 น.
19.00 น.

วันที่ 4
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

16.00 น.
19.15 น.
20.00 น.

วันที่ 5

07.00 น.
08.00 น.
10.00 น.

12.00 น.
บ่าย
19.00 น.

วันที่ 6

07.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสูเ่ มืองปิ ซ่า อันเป็ นที่ตั ้งของหอเอนปิ ซ่า เป็ นสิง่ มหัศจรรย์ 1 ใน 7
ของโลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั AC HOTEL PISA**** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

เที่ยวหอเอนปิ ซ่ า-นครฟลอเร้ นซ์ -จตุรัสซินญอเรีย-นั่งรถไฟด่ วน
สู่นาโปลี

Local
(333 ก.ม.)
Chinese
www.marriott.com

จันทร์

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
(4
ก.ม.)
นาท่านเข้ าสูจ่ ตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตุรัส
อัศจรรย์" หรื อที่ได้ รับลงทะเบียนเป็ นมรดกโลกในชื่อ จตุรัสดูโอโมแห่งปิ ซ่า คือ
บริ เวณที่ล้อมรอบด้ วยกาแพงใจกลางเมืองปิ ซ่า ประกอบไปด้ วยสิง่ ก่อสร้ างได้ แก่
มหาวิหารปิ ซ่า (Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุ่ม (Baptistery) เริ่ มสร้ างปี ค.ศ.
1173 ค.ศ. แล้ วเสร็ จในปี 1372 ปัจจุบนั ยูเนสโกประกาศให้ เป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1987 อิสระให้ ท่านถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย
จากนั ้นเดินทางสูน่ ครฟลอเร้ นซ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
นาคณะเข้ าสูเ่ มืองเก่าของนครฟลอเร้ นซ์ เมืองนี ้เป็ นศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุค
(104 ก.ม.)
เรอเนสซองส์ และเป็ นเมืองที่ไม่อนุญาตให้ รถโค้ ชเข้ าไปในเขตเมือง มีมหาวิหาร
ซานตามาเรี ยเดลฟิ โอเร หรือ Duomo แห่งนครฟลอเร้ นซ์เป็ นศูนย์กลาง ใกล้ กนั
เป็ นจตุรัสซินญอเรี ย เดิมเป็ นที่ตั ้งรูปปัน้ เดวิดของแท้ มานานกว่า 3 ศตวรรษ ใน
ปัจจุบนั ถูกเก็บรักษาไว้ ในแกลลอเรี ย อะเคเดมี ผ่านชมพิพิธภัณฑ์อฟุ ฟิ ซี ที่เก็บ
งานศิลปะล ้าค่าในยุคกลางใกล้ ชมสะพานอันเก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกที่
ข้ ามแม่น ้าอาร์ โน จากนั ้นรถโค้ ชนาท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา
ณ จตุรัสไมเคิลแองเจโล
นาคณะเดินทางสูส่ ถานีรถไฟ และเดินทางสูต่ อนใต้ ของประเทศในเขตคาบสมุทร
(16.39 น.-19.15 น.)
อิตาลีด้วยรถไฟด่วน
คณะเดินทางถึงเมืองนาโปลี หรื อ เมืองเนเปิ ล้ ซึง่ เป็ นเมืองใหญ่และเป็ นเมือง
ท่าเรื อที่สาคัญทางตอนใต้ อีกทั ้งยังเป็ นเมืองท่าของเรื อสาราญท่องเที่ยวในเขต
เมดิเตอร์ เรเนียนที่สาคัญ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Chinese
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOLIDAY INN NAPLES**** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.holidayinnnaples.com

นาโปลี-นั่งเรือสู่เกาะคาปรี-ถา้ บลูกร็อตโต้ (พักบนเกาะคาปรี)

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเดินทางสูท่ ่าเรื อเมืองนาโปลี เพื่อลงเรื อสูเ่ กาะคาปรี เกาะเล็กๆที่มี
ธรรมชาติที่สวยงามเป็ นสถานที่ตากอากาศของบุคคลสาคัญๆมาช้ านานซึง่
รายได้ หลักของเกาะนี ้มาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
นาคณะเปลีย่ นลงเรื อเล็กไปชมถ ้าบลูกร็ อตโต้ ที่มีความงดงามอย่างมากและมี
อยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก ถ ้าน ้าลอดที่มีการกระทบของแสงกับน ้าทะเลสีคราม ทา
ให้ ภายในบริ เวณถ ้าประกายไปด้ วยแสงสีน ้าเงินจึงเป็ นที่มาของชื่อดังกล่าว (ทั ้งนี ้
การเข้ าชมภายในถ ้าขึ ้นอยู่กบั สภาพภูมิอากาศในแต่ละวัน)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูช่ มุ ชนคาปรี อนั เก่าแก่ตั ้งรกรากมาแต่บรรพบุรุษ จนกลายเป็ น
ศูนย์กลางของเกาะ ที่มีชื่อเสียงในเรื่ องการท่องเที่ยวและตากอากาศ ร้ านรวงเปิ ด
ให้ บริ การนักช้ อปปิ ง้ ได้ เลือกสรร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั REGINA CRISTINA CAPRI****หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

เกาะคาปรี-ซอเรนโต้ -พิพิธภัณฑ์ ปอมเปอี-กรุงโรม
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
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อังคาร
Buffet

Local

Local
www.reginacristina
capri.com

พุธ
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09.05 น.
12.00 น.
13.00 น.

15.00 น.
19.00 น.

วันที่ 7

08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
14.00 น.

19.00 น.

วันที่ 8

08.00 น.
10.00 น.

ได้ เวลานาคณะลงเรื อ Jet นาท่านกลับสูฝ่ ั่งที่เมืองซอเรนโต้ (Sorrento) เมือง
ชายทะเลที่มีตวั เมืองเรี ยงรายตามแนวของผาหินสูง ทิวทัศน์สวยงามเหล่านี ้ได้
สร้ างความประทับใจให้ กบั นักท่องเที่ยว จนเป็ นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
(28
ก.ม.)
นาท่านสูเ่ มืองปอมเปอี เข้ าชมเขตเมืองเก่าที่ได้ รับการจัดตั ้งเป็ น พิพิธภัณฑ์เมือง
ปอมเปอี (POMPEI) เมืองที่ถกู ทับถมจมอยู่ใต้ ดินกว่า 1,500 ปี เนื่องจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟวิชเู วียส
ชมสภาพของเมืองที่ขดุ ค้ นขึ ้นมา
ด้ วยความ
มหัศจรรย์ของปอมเปอี ทาให้ เมืองแห่งนี ้ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจาก
องค์การยูเนสโก เมื่อปี 1997 นอกจากนี ้ ที่นี่ยงั เป็ นหนึง่ ในจุดหมายปลายทาง
ยอดนิยมของประเทศอิตาลี ที่มีผ้ มู าเยือนมากกว่า 2 ล้ านคนต่อปี
แล้ วออกเดิ นทางต่อ สู่ก รุ งโรม เมื อ งหลวงที่ ยิ่งใหญ่ ของจักรวรรดิ์โรมันมี อ ายุ
(246 ก.ม.)
เก่าแก่กว่า 2,000 ปี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Chinese
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SHERATON PARCO DE’ MEDICI ROME HOTEL**** www.sheratonparcode
หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
medicirome.com

พิพิธภัณฑ์ วาติกัน - โคลอสเซียม-นา้ พุเทรวี่ - บันไดสเปน

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
นาท่ านสู่นครวาติ กัน ซึ่งเป็ นรั ฐ อิสระ และศูน ย์ กลางของศาสนาคริ ส ต์ นิ กาย
โรมันคาทอลิก เข้ าชมพิพิธภัณฑ์วาติกนั ซึ่งเป็ นที่รวบรวมผลงานทางศิลปะที่หา
ชมได้ ยาก นอกจากนี ย้ ั ง มี ห้ อ งแสดงศิ ล ปะการตกแต่ งฝาผนัง รู ป สลัก แบบ
คลาสสิค และงานของนักวาดภาพคนสาคัญ ๆ ของอิตาลีในสมัยกลางและสมัย
เรอเนสซองส์ อาทิจ็อตโต (Giotto), ฟรา แองเจลิโก (Fra Angelico), ฟิ ลิปโป ลิป
ปี (Filippo Lippi) และโบสถ์ ซิสทีน (Sistine Chapel) ซึ่งเป็ นผลงานของไมเคิล
แองเจโลที่ ว าดภาพเขี ย นสี เ ฟรสโก้ ที่ โ ด่ ง ดั ง ที่ สุ ด ของโลกคื อ The Last
Judgement แล้ วไปชมความอลังการของ มหาวิ หารเซนต์ ปี เตอร์ ได้ รั บการ
ตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปัน้ แกะสลักเฟี ยต้ า ผลงานชิ ้นเอกของไมเคิลแอง
เจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบร์ นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ ยาก
ซึง่ ปัจจุบนั ล้ วนแต่เป็ นสิง่ ที่สาคัญล ้าค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Thai
นาท่ านเข้ าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม สิง่ ก่อสร้ างที่ได้ รับการยกย่องให้ เป็ น 1
ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก ซึง่ เป็ นสนามกีฬายักษ์ ที่จคุ นได้ กว่า 50,000 คน แล้ ว
พาท่านไปบันทึกภาพกับประตูชยั คอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ผ่านชม
อนุสาวรี ย์พระเจ้ าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล หรื อพระบิดาของชาวอิตาเลียน ชม
ร่ องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิ์โรมันที่โรมันฟอรั่ม หลังจากนั ้นนาคณะไป
ชมน ้าพุเทรวี่ ผลงานมาสเตอร์ พีซของนิโคลาส ซัลวี ที่มาของเพลง “ทรี คอยน์
ออฟเดอะฟาวด์เท่น” ที่โด่งดังในอดีต ซึง่ นักท่องเที่ยวมีความเชื่อว่าหากโยน
เหรี ยญอธิฐานไว้ จะได้ กลับมากรุงโรมอีกครัง้ หนึง่ เข้ าสูจ่ ตุรัสบันไดสเปน แหล่ง
พบปะของหนุ่มสาวชาวอิตาเลียนยามว่าง จนกลายเป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ ชื่อดังเรี ยง
รายไปด้ วยสินค้ าแบรนด์เนมของอิตาลี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SHERATON PARCO DE’ MEDICI ROME HOTEL**** www.sheratonparcode
หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
medicirome.com

เดินทางสู่สนามบิน

13.50 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูส่ นามบินลีโอนาร์ โด ดาวินชี เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ มีเวลาให้
ท่านได้ ทา TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 945

06.05 น.

สายการบินไทยนาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

วันที่ 9

พฤหัสบดี

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

ศุกร์

Buffet

เสาร์

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละ
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

วันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านัน)
้

P ER I O D
12-20 ก.ค. 2562
19-27 ก.ค. 2562
26 ก.ค. – 3 ส.ค. 2562
2-10 ส.ค. 2562
11-19 ส.ค. 2562
16-24 ส.ค. 2562
23-31 ส.ค. 2562
30 ส.ค. – 7 ก.ย. 2562
6-14 ก.ย. 2562
13-21 ก.ย. 2562
20-28 ก.ย. 2562
27 ก.ย. – 5 ต.ค. 2562
4-12 ต.ค. 2562
11-19 ต.ค. 2562
18-26 ต.ค. 2562
25 ต.ค. – 2 พ.ย. 2562
1-9 พ.ย. 2562
8-16 พ.ย. 2562
15-23 พ.ย. 2562
22-30 พ.ย. 2562
29 พ.ย. – 7 ธ.ค. 2562
4-12 ธค.ค. 2562
ค่าทัวร์ รวม :











ค่าทัวร์ ไม่รวม

Tour Fare
Adults

Child 4-11 Child 4-6
With Bed No Bed

DBL
SG L

SG L
SU PP

N O TKT
AD L / C H D

103,000

93,000

83,000

16,500

12,500

-27,000
-23,000

97,000

88,000

78,000

16,500

12,500

-23,000
-17,000

103,000

93,000

83,000

16,500

12,500

-27,000
-23,000

90,000

81,000

72,000

15,000

11,000

-23,000
-17,000

93,000

84,000

75,000

15,000

11,000

-23,000
-17,000

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนา้ มันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
**ค่าเข้ าพิพธิ ภัณฑ์ปอมเปอี , ค่าเรื อท่องเที่ยวเกาะคาปรี , ค่าเรื อท่องเที่ยวถ ้าบลูกร็อตโต้ , ค่าเข้ าพิพธิ ภัณฑ์วาติกนั **
ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double **กรุณาดู
รายละเอียดแนบท้ ายในหัวข้ อ “โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)”
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
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%
 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 เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน
กรุณาจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ 30,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่งท่ ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึ่ง
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

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
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 มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสามสิบวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้ คืน 100% ของเงินค่ าบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้ คืน 50% ของเงินค่ าบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบน้ อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ไม่ ต้องคืนเงินค่ าบริการ
2. ค่าใช้ จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ได้ จ่ายจริง เพื่อการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวต่อไปนี ้ 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 2553 เป็ นต้ นไป
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%, ส่วนสาย
การบิน ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ , ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขการสะสม
ไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)

 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ 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 (ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ)
 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 / สาหรับ
พัก 1 ท่าน

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์

http://www.ไปเที่ยวด้ วยกัน.com
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3
เตียง (Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มัก
มีความแตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า เครื่องปรับอากาศที่มี
จะให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั ้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ ในการปรับเปลีย่ น หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด
และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั ้น ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะ
แตกต่างกันด้ วย หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ
DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้

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 ทางบริษัทฯจะคืนเงิน 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 30 กิโลกรัม (สาหรับผู้โดยสาร
ชันประหยั
้
ด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรั ม 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 ทังนี
้ ้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

(การขอวีซา่ ประเทศอิตาลีผ้ เู ดินทางทุกท่านต้ องมา สแกนลายนิว้ มือด้ วยตนเอง
ณ ศูนย์รับคาร้ องขอวีซา่ ประเทศอิตาลี) อาคารสีลมคอมเพล็ก ชั ้น 15 ถนนสีลม (ใกล้ สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง)

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซ่าในกลุม่ ประเทศ
เชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ควรนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ีซ่า
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบพื ้นหลังเป็ นสีขาว (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
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

 หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท/ สังกัดที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตาแหน่ง , อัตราเงินเดือนในปัจจุบนั
,วันเดือนปี ที่เริ่มทางานกับบริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั
้
บมาทางานตามปกติหลังครบ
กาหนดลา (หนังสือรับรองการทางานที่ย่ นื ในแต่ ละประเทศ ต้ องออกไม่ เกิน 30 วัน ก่ อนการไปยื่นวีซ่าในแต่ ละประเทศ)
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 1 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
 หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) บัญชีออมทรัพย์ ส่วนตัว มีอายุไม่ เกิน 15 วันจากวันยื่นคาร้ องวี
ซ่ า พร้ อมสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินล่ าสุดไม่ เกิน 7 วัน โดยไม่ มีข้อยกเว้ นใดๆทัง้ สิน้ ทังนี
้ ้ควรเลือกเล่มที่มี
การเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้
อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือ
รับรองค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ 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 ยนนักศึกษาจะต้ องมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ พร้ อมสาเนาบัตรนักเรี ยน
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 ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 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 นการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซ่าได้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริ ษัท ฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงือ่ นไขที่บริ ษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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