แกรนดอิตาลี 9 วัน 6 คืน
บินตรงสูมิลาน โดยสายการบินไทย (TG)

กําหนดการเดินทาง วันที่ 6-14 / 15-23 ต.ค. 60
3-11 / 17-25 พ.ย. / 24พ.ย.-2ธ.ค. 60
1-9 / 8-16 ธ.ค. 2560

ราคา 96,500.ราคา 96,500.ราคา 96,500.-

สรุปการเดินทางโดยยอ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่2 สนามบินมาเพลซา, มิลาน - ดูโอโม - เวอโรนา - ปาโดวา - เมืองอาบาโน เทรอเม
วันที่3 เมืองอาบาโนเทรอเม - เวนิสเมสเตร - เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมารโค - ชอปปง สินคาพื้นเมือง - ลองเรือกอน
โดลา(รวมคาเรือ) - เมืองปซา
วันที่4 จตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี - นครฟลอเรนซ - จตุรัสซินญอเรีย - นั่งรถไฟดวนสูน าโปลี
วันที่5 นาโปลี - นั่งเรือสูเกาะคาปรี - ถ้ําบลูกร็อตโต (พักบนเกาะคาปรี)
วันที่6 ลงเรือJet กลับเมืองซอเรนโต - พิพธิ ภัณฑปอมเปอี(รวมคาเขา) - กรุงโรม
วันที่7 พิพิธภัณฑวาติกัน - เขาชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ําพุเทรวี่ - บันไดสเปน
วันที่8 สนามบินลีโอนารโด ดาวินชี - เดินทางกลับ
วันที่9 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
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วันที่ 1
21.30 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-มิลาน (อิตาลี)
พรอมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร D16-19 สาย
การบินไทย เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
หมายเหตุ ทางบริษัทไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เชารถ
โคช, จองที่พัก, รานอาหาร สถานที่เขาชมตาง ๆ ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร กรณีที่เกิด
เหตุการณ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลาชาของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน
(ขึ้นเครื่องไมทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเขาเมือง
ทําใหการเดินทางลาชา หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได หัวหนาทัวร มีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไมสามารถคืนเงินคาใชจาย
ตาง ๆ ที่ชําระแลว เพราะทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายตาง ๆ ลวงหนาแลว และหากมี
คาใชจายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ เพราะ
เปนสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได
วันที่ 2
มิลาน-ดูโอโม-เวอโรนา-ปาโดวา-เมืองอาบาโน เทรอเม
00.35 น. ออกเดินทางสู มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ TG 940
07.10 น. ถึงสนามบินมาเพลซา นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผานการตรวจคนเขาเมือง และ
ศุลกากรแลว รถโคชปรับอากาศ
พาคณะออกเดินทางเขาสูจุดศูนยกลางอันศักดิ์สิทธิ์คือ ดูโอโม (DUOMO) มหาวิหาร
แบบกอธิคที่ใหญเปนอันดับสามในยุโรป สรางในป 1386 ดานนอก มีหลังคายอดเรียว
แหลมจํานวน 135 ยอด และมีรูปปนหินออนจากทุกยุคทุกสมัยกวา 2,245 ชิ้น บนสุดมี
รูปปนทองขนาด 4 เมตรของพระแมมาดอนนาเปนสงาอยู
อิสระใหทานไดถายภาพเปนที่ระลึก
แลวผานชมแกลลอเรีย วิคเตอร เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกที่เกาแกและมีความสวยงาม
หลังจากนั้นนําทานชมโรงละครโอเปรา ลาสกาลา ชมรูปปนของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตร
กรเอกที่โดงดัง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น. เดินทางสู เมืองเวอโรนา เมืองตนกําเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจูเลียต ที่เลาขาน
กันมากวา 700 ปโดยทานเชคเปยร นําชมบานเลขที่ 23 ของจูเลียต คาปูเลต กับภาพ
ของระเบียงแหงเรื่องราวโรแมนติก ที่จูเลียตเฝารอคอยพบโรมิโอทุกค่ําคืน ผานชม
Arena หรือ Amphitheatre โรงละครกลางแจงที่ใหญเปนอันดับสามของโลก
16.00 น.

ศุกร

เสาร
(31 ก.ม.)

Chinese
(165 ก.ม.)

จากนั้นพาคณะออกเดินทางตอสู เมืองปาดัว (Padua) หรือ ปาโดวา (Padova) เมือง
ทองเที่ยวของแควนเวเนโต เปน 1 ใน 20 แควนที่ตงั้ อยูทางตอนเหนือของประเทศ
อิตาลี และยังเปนแควนหนึ่งที่มีนักทองเที่ยวมามากที่สุดแหงหนึ่งอีกดวย
จากนั้นเดินทางตอสู สปารีสอรท อันขึ้นชื่อของเมืองอาบาโน เทรอเม
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(85 ก.ม.)

19.00 น. รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นําทานเขาสูที่พัก HOTEL TERME BRISTOL BUJA ABANO TERME หรือ
เทียบเทา
วันที่ 3
เมืองอาบาโนเทรอเม-เวนิสเมสเตร-เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก-ลองเรือกอนโด
ลา-เดินทางสูเ มืองปซา
07.00 น. รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
08.00 น. เดินทางสู จังหวัดเวเนเซีย เมืองหลวงของแควนเวเนโต เปนแควนที่มีความมั่งคั่ง และ
เปนแหลงอุตสาหกรรมมากทีส่ ุดในประเทศอิตาลีและยังเปนแควนหนึ่งที่มีนักทอง เทีย่ ว
มามากที่สุดแหงหนึ่งอีกดวย มีนักทองเที่ยวมาเยือนไมต่ํากวา 60 ลานคนในทุกๆ ป
09.00 น. นําทานลงเรือทัศนาจรขามสู เกาะเวนิส (เมืองที่ไมมีรถยนตวิ่งผาน) เกาะเวนิส มีเกาะ
นอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวา 400 แหง ขึ้นฝงที่ซานมารโค
ศูนยกลางของเกาะเวนิส ผานชม Doge Palace อันเปนที่ประทับของเจาผูครองนครเว
นิสในอดีตและมีความรุงเรือง เมื่อครั้งทําการคากับตะวัน ออกไกล สะพานถอนหายใจที่
มีเรื่องราวนาสนใจในอดีต การเปาแกวมูราโนงานฝมือตั้งแตครั้งบรรพบุรุษที่มีชื่อเสียง
แลวไปชมความสวยงามของจตุรัสซานมารโค ที่กวางขวางรายลอมไปดวยศิลปะและ
สถาปตยกรรมแบบไบเซนไทนที่แมแตนโปเลียนยังหลงใหล รายลอมไปดวยโบสถนักบุญ
เซนตมารค, หอระฆัง, เสาแหงนักบุญ ทําใหดูงามสงายิ่งนัก อิสระใหทา นไดเดินเที่ยวชม
เกาะอันแสนโรแมนติก หรือชอปปงสินคาของเมืองอาทิ ผาลูกไม หรือจิบกาแฟในราน
Café Florian ที่เปดใหบริการมาตั้งแตป 1720
นําทานเที่ยวชมลําคลองนอยใหญ สลับดวยบานเรือนที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว ดวยการ
ลองเรือกอนโดลา เพื่อชมมนตเสนหแหงนครเวนิสสูแกรนดคาแนล คลองที่กวางที่สุด
ของเกาะ
และงานกอสรางที่แสดงใหเห็นถึงความเปนอัจฉริยะดานสถาปตยกรรมที่
สะพานเรียลอัลโต
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
15.00 น. ออกเดินทางสูเมืองปซา อันเปนที่ตั้งของหอเอนปซา เปนสิ่งมหัศจรรย 1 ใน 7 ของโลก
19.00 น. รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก AC HOTEL PISA หรือเทียบเทา
วันที่ 4
เที่ยวหอเอนปซา-นครฟลอเรนซ-จตุรัสซินญอเรีย-นั่งรถไฟดวนสูนาโปลี
07.00 น. รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
08.00 น. นําทานเขาสู จตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลวา "จตุรสั
อัศจรรย" หรือที่ไดรับลงทะเบียนเปนมรดกโลกในชื่อ จตุรสั ดูโอโมแหงปซา คือบริเวณที่
ลอมรอบดวยกําแพงใจกลางเมืองปซา ประกอบไปดวยสิ่งกอสรางไดแก มหาวิหารปซา
(Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุม (Baptistery) เริม่ สรางปค.ศ.1173 ค.ศ. แลว
BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423
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Local
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จันทร
Buffet
(4 ก.ม.)

www.etravelway.com

LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire

tour.bkk@etravelway.com

VS050917

www.facebook.com/eTravelWay

www.etravelway.com/+

Page 3 of 13

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.
บาย

19.00 น.

เสร็จในป 1372 ปจจุบันยูเนสโกประกาศใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมในปค.ศ. 1987
อิสระใหทานถายภาพเปนที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู นครฟลอเรนซ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
นําคณะเขาสู เมืองเกา ของนครฟลอเรนซ เมืองนี้เปนศูนยกลางแหงศิลปะในยุคเรอเนส
(104 ก.ม.)
ซองส และเปนเมืองที่ไมอนุญาตใหรถโคชเขาไปในเขตเมือง มีมหาวิหารซานตามาเรีย
เดลฟโอเร หรือ Duomo แหงนครฟลอเรนซเปนศูนยกลาง ใกลกันเปนจตุรัสซินญอเรีย
เดิมเปนที่ตั้งรูปปนเดวิดของแทมานานกวา 3 ศตวรรษ ในปจจุบันถูกเก็บรักษาไวใน
แกลลอเรีย อะเคเดมี ผานชมพิพิธภัณฑอุฟฟซี ที่เก็บงานศิลปะล้ําคาในยุคกลางใกล ชม
สะพานอันเกาแกเวคคิโอ สะพานแหงแรกที่ขามแมน้ําอารโน จากนั้นรถโคชนําทานชม
วิวทิวทัศนของเมืองแบบพาโนรามา ณ จตุรสั ไมเคิลแองเจโล
นําคณะเดินทางสู สถานีรถไฟ และเดินทางสูตอนใตของประเทศในเขตคาบสมุทรอิตาลี (16.39 น.-19.15 น.)
ดวยรถไฟดวน
คณะเดินทางถึง เมืองนาโปลี หรือ เมืองเนเปล ซึ่งเปนเมืองใหญและเปนเมืองทาเรือที่
สําคัญทางตอนใต อีกทั้งยังเปนเมืองทาของเรือสําราญทองเที่ยวในเขตเมดิเตอรเรเนียน
ที่สําคัญ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําทานเขาสูที่พัก STARHOTELS TERMINUS NAPLES หรือเทียบเทา
www.starhotels.com
นาโปลี-นั่งเรือสูเกาะคาปรี-ถ้ําบลูกร็อตโต (พักบนเกาะคาปรี)
อังคาร
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
Buffet
นําคณะเดินทางสู ทาเรือเมืองนาโปลี เพือ่ ลงเรือสูเกาะคาปรี เกาะเล็กๆที่มีธรรมชาติที่
สวยงามเปนสถานที่ตากอากาศของบุคคลสําคัญๆมาชานานซึ่งรายไดหลักของเกาะนี้มา
จากอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
นําคณะเปลี่ยนลงเรือเล็กไปชมถ้ําบลูกร็อตโต ที่มีความงดงามอยางมากและมีอยูเพียง
ไมกี่แหงในโลก ถ้ําน้ําลอดที่มีการกระทบของแสงกับน้ําทะเลสีคราม ทําใหภายใน
บริเวณถ้ําประกายไปดวยแสงสีน้ําเงินจึงเปนที่มาของชื่อดังกลาว
(ทั้งนี้การเขาชม
ภายในถ้ําขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศในแตละวัน)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
นําทานเดินทางสูชุมชนคาปรีอันเกาแกตงั้ รกรากมาแตบรรพบุรุษจนกลายเปนศูนยกลาง
ของเกาะ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการทองเที่ยวและตากอากาศ รานรวงเปดใหบริการนัก
ชอปปงไดเลือกสรร
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
Local
www.lapalma-capri.com
นําทานเขาสูที่พัก HOTEL LA PALMA CAPRI หรือเทียบเทา
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วันที่ 6
เกาะคาปรี-ซอเรนโต-พิพิธภัณฑปอมเปอี-กรุงโรม
07.00 น. รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
09.05 น. ไดเวลานําคณะลงเรือ Jet นําทานกลับสูฝงที่เมืองซอเรนโต (Sorrento) เมืองชายทะเล
ที่มีตัวเมืองเรียงรายตามแนวของผาหินสูงทิวทัศนสวยงามเหลานี้ไดสรางความประทับ
ใจใหกับนักทองเที่ยว จนเปนเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น. นําทานสู เมืองปอมเปอี เขาชมเขตเมืองเกาที่ไดรับการจัดตั้งเปน พิพิธภัณฑเมือง
ปอมเปอี (POMPEI) เมืองที่ถูกทับถมจมอยูใตดินกวา 1,500 ป เนื่องจากการระเบิดของ
ภูเขาไฟวิชูเวียส ชมสภาพของเมืองที่ขุดคนขึ้นมา
15.00 น.

แลวออกเดินทางตอสู กรุงโรม เมืองหลวงที่ยิ่งใหญของจักรวรรดิ์โรมันมีอายุเกาแกกวา
2,000 ป
19.00 น. รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก H10 ROMA CITTA HOTEL หรือเทียบเทา
วันที่ 7
พิพิธภัณฑวาติกัน - โคลอสเซียม-น้ําพุเทรวี่ - บันไดสเปน
08.00 น. รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
09.00 น. นําทานสู นครวาติกัน ซึ่งเปนรัฐอิสระ และศูนยกลางของศาสนาคริสตนกิ าย
โรมันคาทอลิก เขาชมพิพิธภัณฑวาติกัน ซึ่งเปนที่รวบรวมผลงานทางศิลปะที่หาชมได
ยาก นอกจากนี้ยังมีหองแสดงศิลปะการตกแตงฝาผนังรูปสลักแบบคลาสสิค และงาน
ของนักวาดภาพคนสําคัญๆ ของอิตาลีในสมัยกลางและสมัยเรอเนสซองส อาทิจ็อตโต
(Giotto), ฟรา แองเจลิโก (Fra Angelico), ฟลิปโป ลิปป (Filippo Lippi) และโบสถ
ซิสทีน (Sistine Chapel) ซึ่งเปนผลงานของไมเคิลแองเจโลที่วาดภาพเขียนสีเฟรสโกที่
โดงดังที่สุดของโลกคือ The Last Judgement แลวไปชมความอลังการของ มหาวิหาร
เซนตปเตอร ไดรับการตกแตงอยางโออาหรูหรา ชมรูปปนแกะสลักเฟยตา ผลงานชิ้น
เอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบรนินี และยอดโดมขนาดใหญที่
หาชมไดยาก ซึ่งปจจุบันลวนแตเปนสิ่งที่สําคัญล้ําคาคูบานคูเมืองของอิตาลี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00 น. นําทานเขา ชมสนามกีฬาโคลอสเซียม สิง่ กอสรางที่ไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรยของโลก ซึ่งเปนสนามกีฬายักษที่จุคนไดกวา 50,000 คน แลวพาทานไป
บันทึกภาพกับประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณแหงชัยชนะ ผานชมอนุสาวรียพระเจา
วิคเตอร เอ็มมานูเอ็ล หรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน ชมรองรอยของศูนยกลางแหง
จักรวรรดิ์โรมันที่โรมันฟอรั่ม
หลังจากนั้นนําคณะไป ชมน้ําพุเทรวี่ ผลงานมาสเตอรพีซของนิโคลาส ซัลวี ทีม่ าของ
เพลง “ทรีคอยนออฟเดอะฟาวดเทน” ที่โดงดังในอดีต ซึ่งนักทองเที่ยวมีความเชื่อวา
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พฤหัสบดี
Buffet

Chinese

หากโยนเหรียญอธิฐานไวจะไดกลับมากรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง เขาสูจตุรัสบันไดสเปน แหลง
พบปะของหนุมสาวชาวอิตาเลียนยามวาง จนกลายเปนแหลงชอปปงชื่อดังเรียงรายไป
ดวยสินคาแบรนดเนมของอิตาลี
19.00 น. รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก H10 ROMA CITTA HOTEL หรือเทียบเทา
วันที่ 8
เดินทางสูสนามบิน
08.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
10.00 น. ออกเดินทางสู สนามบินลีโอนารโด ดาวินชี เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ มีเวลาใหทาน
ไดทํา TAX REFUND คืนภาษีกอนการเช็คอิน
13.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 945
วันที่ 9
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
06.05 น. สายการบินไทยนําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Local
www.hotelh10romacitta.com

ศุกร
Buffet

เสาร

หมายเหตุ โปรแกรมดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแตละ
วันเดินทางจะไมเหมือนกัน โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน จะสงใหทาน 7 วันกอนการเดินทางเทานั้น

สายการบินไทย ประกาศปรับขึ้นคาภาษีน้ํามันใหม
มีผลตั้งแตคณะที่ออกบัตรโดยสาร หลังวันที่ 19 ก.ย. 60 เปนตนไป (ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.ย. 60)
รายการนี้ ปรับคาภาษีนา้ํ มันใหมแลว
อัตราคาบริการ ตอทาน
งดแถมกระเปา

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

DBL SGL

SGL SUPP

6-14 ต.ค. 2560
15-23 ต.ค. 2560
3-11 พ.ย. 2560
17-25 พ.ย. 2560
24พ.ย.-2ธ.ค. 2560
1-9 ธ.ค. 2560
8-16 ธ.ค. 2560

96,500.-

87,500.-

77,500.-

12,000.-

9,000.-
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NO TKT
ADL / CHD

-29,500.-22,500.-

คําแนะนํา สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเปนตองซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร และตารางเวลา
การเดินทางของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอกั ษร เพื่อเปนการปองกัน มิใหเกิดขอผิดพลาดขึ้นกับ
ทานในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ
อัตราคาบริการนี้รวม :
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 19 กันยายน 2560
 คารถโคชมาตรฐานยุโรป ทองเที่ยวตามโปรแกรมทีร่ ะบุ
 **คาเขาพิพิธภัณฑปอมเปอี, คาเรือทองเที่ยวเกาะคาปรี, คาเรือทองเที่ยวถ้ําบลูกร็อตโต, คาเขา
พิพิธภัณฑวาติกัน**
 คาโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเปนหองแบบ Twin /
Double **กรุณาดูรายละเอียดแนบทายในหัวขอ
“โรงแรมและหองพัก (Hotel
Accommodation)”
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
 คาทิปพนักงานขับรถทองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรตอทาน / วัน
 คาธรรมเนียมวีซาสาธารณรัฐอิตาลี (เชงเกน)
 คาประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ
OASIS TRIPPER PLAN คุมครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุ
มากกวา 16 ปนอยกวา 75 ป ไมเกิน 3,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลในตางประเทศไมเกิน
2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว
–หากมีความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความ
ลาชาของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตาม
เอกสารแนบทายใบจองทัวร
 คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแล
ของทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %
 คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น
BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire

tour.bkk@etravelway.com

VS050917

www.facebook.com/eTravelWay

www.etravelway.com/+

Page 7 of 13

 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาใน
หองพักคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให ยกเวนจะ
ตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมี
คาใชจายเพิ่ม
เพื่อประโยชนของผูเ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร และการยกเลิกทัวร ทีร่ ะบุในรายการทั้งหมด
หลังจากทานทําการจองทัวรแลว ทางบริษัทฯจะถือวาทานเขาใจ และพรอมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกลาว
การจองทัวร (How to make your reservation)
*กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 2 วันทําการนับจาก
วันจองทัวร เงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไม
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และ
หลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423
*คาทัวรสวนทีเ่ หลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 35 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการ
เดินทางไมนอยกวา 45 วันทําการ (ในชวงเทศกาล HIGH SEASON เทศกาลปใหม, ตรุษจีน, ตลอดเดือน
เมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร)
หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเดินทางที่บงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง
บุคคลที่มคี วามประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจา
หยาบคาย สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ทีม่ ีระบุอยูชัดเจนใน
โปรแกรมทัวร, ผูที่กอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือ
โปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
• ยกเลิกกอนออกเดินทาง 60 วันทําการ
หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน
• ยกเลิกกอนออกเดินทาง 59 - 45 วันทําการ
หักมัดจํา 30,000 บาท/ทาน
• ยกเลิกกอนการเดินทาง 44 - 30 วันทําการ
หัก 50% ของคาทัวร
• ยกเลิกกอนการเดินทาง 29 - 15 วันทําการ กอนการเดินทาง
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หัก 90% ของคาทัวร
• ยกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันทําการ - 1 วัน กอนการเดินทาง
หัก 100% ของคาทัวร
• ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW
 หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได โดย
สามารถยื่นขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา และคาเปลี่ยนชื่อ
ตั๋วเทานั้น และตองไมอยูในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับการพิจารณา
อนุมัติวีซา ไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเปนการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคล
หรือยกเลิกพรอมกันทั้งหมด ใหถือเปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน ใน
กรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่น
ขอวีซาแบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบกรุป
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผี ูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผู
เดินทางทราบลวงหนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยว รวมทัง้ ไม
สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยดังนี้ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัย
ธรรมชาติ, การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกันเพิ่มเติม
แบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.
ที่ระบุความรับผิดชอบไวในกรมธรรมเทานัน้ ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของ
ทานไวใหไดมากที่สุด และทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา
เมือง ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง 60 วันทําการ
โดยไมเสียคาใชจาย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ
ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบิน
เปนผูกําหนด ซึ่งบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ได
ดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และหาก
ทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถ
ทําREFUNDไดหรือไมกอนที่ทา นจะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ
การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50%,
ออสเตรียนแอรไลน 100 %, สวนสายการบิน ฟนแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการสะสมไมลของสายการบินนั้น ๆ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปน
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สิทธิของสายการบินเทานั้น
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge/Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 19 กันยายน 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการ
บินในภายหลัง ถือเปนคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่
ออกตั๋ว
โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)
 หองพักแบบ Twin คือหองพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Double คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2
ทาน
 หองพักแบบ Triple Room คือหองพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5
ฟุต 3 เตียง / สําหรับผูพัก 3 ทาน (ทั้งนี้ขนึ้ อยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมที่แตกตางกันใน
แตละประเทศ)
 หองพักแบบ Single คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 1
ทาน
 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง /
สําหรับพัก 1 ทาน
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน
/ 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละ
โรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบทีม่ อี ุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศ
ที่มีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีทมี่ ีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาด
กะทัดรัด และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจ
มีลักษณะแตกตางกันดวย หากทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่ม
เปนหองแบบ DOUBLE SINGLE USE เปนคาใชจายเพิ่มเติมได
สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขา
ชมนั้น ๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันที่
คณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว
ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการ
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ลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได
ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน เนื่องจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมี
กระเปาเพิ่มเติม ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถ
ใหบริการในการยกกระเปาขึ้นลงได ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม
(สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิ
ของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้ เครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และ
มีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5
นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดให
ต่ํากวามาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระ
ความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการ
เดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของ
ผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย ซึ่งจะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000
บาท / ทาน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมี
ขอกําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของ
คนสวนรวม
การเดินทางเปนครอบครัว (Family)
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูสงู อายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5
ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการ
เดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
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ผูเดินทางที่ประสงคจะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผานการพิจารณาวีซาแลว กอนวันเดินทาง
จะตองชําระคาเดินทางสวนที่เหลือเสียกอน (เฉพาะกรณีที่สถานทูตปลอยเลมคืนมาแลวเทานัน้ )
คําแนะนํา: การขอวีซาสถานฑูตอิตาลี เจาหนาที่ทัวรไมสามารถเดินทางไปรับบัตรคิวใหกอนลวงหนาได
เนื่องจากเจาหนาทีV่ FS จะเปนผูกดบัตรคิวใหกับผูเดินทางเอง
ฉะนั้นผูเ ดินทางควรไปถึงสถานฑูตกอนเวลานัด ประมาณ 30 นาที
และใชเวลาในการยืน่ เอกสาร รอสัมภาษณ ถายรูปทําวีซา ประมาณ 1 วัน
หากผูเดินทางทานใดมาจากตางจังหวัด แนะนําใหวางแผนกลับในชวงค่ํา หรือเชาวันรุงขึน้ แทน
เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศอิตาลี ใชเวลายื่นประมาณ 16 วันทําการ
(การขอวีซาประเทศอิตาลีผูเดินทางทุกทานตองมา สแกนลายนิ้วมือดวยตนเอง ณ ศูนยรับคํารองขอวีซาประเทศอิตาลี)
อาคารสีลมคอมเพล็ก ชั้น 15 ถนนสีลม (ใกลสถานีรถไฟฟาศาลาแดง)
 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาใน
กลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่น ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
 รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบพื้นหลังเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดําและหามสแกน) ควรมีอายุไมเกิน 6 เดือนและ
เหมือนกันทั้ง 2 รูป
 สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สําเนาทะเบียนสมรส ,
หยา
 สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ และกรณีที่ผูเดินทางอายุเกิน 20 ปบริบูรณ แตยังคงสถานะเปน
นักเรียน/นักศึกษา และมีบิดาหรือมารดาเปนผูออกคาใชจายให
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตรา
เงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะ
กลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา (หนังสือรับรองการทํางานทีย่ ื่นในแตละประเทศ ตองออกไมเกิน 30 วัน
กอนการไปยื่นวีซาในแตละประเทศ)
 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 1 เดือน
พรอมวัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี
 หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) บัญชีออมทรัพยสวนตัว มีอายุไมเกิน 15 วันจากวัน
ยื่นคํารองวีซา พรอมสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินลาสุดไมเกิน 7 วัน โดยไมมีขอยกเวนใดๆทัง้ สิน้ ทั้งนี้
ควรเลือกเลมทีม่ ีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลาํ เนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชี
หนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน***
(หมายเหตุ ในบางกรณีอาจจะตองเตรียม หลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน เปนเอกสารเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณาขอวีซา โปรดสอบถามเจาหนาทีเ่ พิม่ เติม)
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 กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ 1–6
แลว ทางบริษัทจะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน
โดยระบุชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย
 กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเปนภาษาอังกฤษเทานั้น พรอมสําเนา
บัตรนักเรียน/นักศึกษา
 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา,
มารดา จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต
โดยมีนายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูก
ปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียม
ใหมทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย
และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของ
ทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ
หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปน
เหตุผลใดก็ตาม ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได
หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัท ฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง และเงื่อนไขที่บริษัทไดระบุไวขางตนทุกประการ
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