แกรนด์อิตาลี 9 วัน 6 คืน
บินตรงสู่มิลาน โดยสายการบินไทย (TG)

กาหนดการเดินทาง 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

ราคาปกติ 96,000.- ลดเหลือ 95,000.ราคาปกติ 96,000.- ลดเหลือ 95,000.ราคาปกติ 96,000.- ลดเหลือ 95,000.-

สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่2 สนามบินมาเพลซ่า, มิลาน - ดูโอโม่ - เวอโรน่า - ปาโดวา - เมืองอาบาโน่ เทรอเม่
วันที่3 เมืองอาบาโน่เทรอเม่ - เวนิสเมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ล่องเรือกอน
โดล่า(รวมค่าเรือ) - เมืองปิซ่า
วันที่4 จตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี - นครฟลอเร้นซ์ - จตุรัสซินญอเรีย - นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี
วันที่5 นาโปลี - นั่งเรือสู่เกาะคาปรี - ถ้าบลูกร็อตโต้ (พักบนเกาะคาปรี)
วันที่6 ลงเรือJet กลับเมืองซอเรนโต้ - พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี(รวมค่าเข้า) - กรุงโรม
วันที่7 พิพิธภัณฑ์วาติกัน - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - น้าพุเทรวี่ - บันไดสเปน
วันที่8 สนามบินลีโอนาร์โด ดาวินชี - เดินทางกลับ
วันที่9 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
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วันที่ 1
21.30 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-มิลาน (อิตาลี)
พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 สาย
การบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถ
โค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน
(ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง
ทําให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ที่ชําระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะ
เป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
วันที่ 2
มิลาน-ดูโอโม่-เวอโรน่า-ปาโดวา-เมืองอาบาโน่ เทรอเม่
00.35 น. ออกเดินทางสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ TG 940
07.10 น. ถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และ
ศุลกากรแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ
พาคณะออกเดินทางเข้าสู่จุดศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์คือ ดูโอโม (DUOMO) มหาวิหาร
แบบกอธิคที่ใหญ่เป็นอันดับสามในยุโรป สร้างในปี 1386 ด้านนอก มีหลังคายอดเรียว
แหลมจํานวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ชิ้น บนสุดมี
รูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่
อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
แล้วผ่านชมแกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกที่เก่าแก่และมีความสวยงาม
หลังจากนั้นนําท่านชมโรงละครโอเปร่า ลาสกาล่า ชมรูปปั้นของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตร
กรเอกที่โด่งดัง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น. เดินทางสู่ เมืองเวอโรน่า เมืองต้นกําเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจูเลียต ที่เล่าขาน
กันมากว่า 700 ปีโดยท่านเชคเปียร์ นําชมบ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต คาปูเลต์ กับภาพ
ของระเบียงแห่งเรื่องราวโรแมนติก ที่จูเลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค่ําคืน ผ่านชม
Arena หรือ Amphitheatre โรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก
16.00 น.

จากนั้นพาคณะออกเดินทางต่อสู่ เมืองปาดัว (Padua) หรือ ปาโดวา (Padova) เมือง
ท่องเที่ยวของแคว้นเวเนโต เป็น 1 ใน 20 แคว้นที่ตงั้ อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ
อิตาลี และยังเป็นแคว้นหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวมามากที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วย
จากนั้นเดินทางต่อสู่ สปารีสอร์ท อันขึ้นชื่อของเมืองอาบาโน่ เทรอเม่
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19.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นําท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL TERME BRISTOL BUJA ABANO TERME หรือ
เทียบเท่า
วันที่ 3
เมืองอาบาโน่เทรอเม่-เวนิสเมสเตร้-เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก-ล่องเรือกอนโด
ล่า-เดินทางสู่เมืองปิซ่า
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. เดินทางสู่ จังหวัดเวเนเซีย เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เป็นแคว้นที่มีความมั่งคั่ง และ
เป็นแหล่งอุตสาหกรรมมากทีส่ ุดในประเทศอิตาลีและยังเป็นแคว้นหนึ่งที่มีนักท่อง เทีย่ ว
มามากที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วย มีนักท่องเที่ยวมาเยือนไม่ต่ํากว่า 60 ล้านคนในทุกๆ ปี
09.00 น. นําท่านลงเรือทัศนาจรข้ามสู่ เกาะเวนิส (เมืองที่ไม่มีรถยนต์วิ่งผ่าน) เกาะเวนิส มีเกาะ
น้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่ซานมาร์โค
ศูนย์กลางของเกาะเวนิส ผ่านชม Doge Palace อันเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเว
นิสในอดีตและมีความรุ่งเรือง เมื่อครั้งทําการค้ากับตะวัน ออกไกล สะพานถอนหายใจที่
มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต การเป่าแก้วมูราโน่งานฝีมือตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษที่มีชื่อเสียง
แล้วไปชมความสวยงามของจตุรัสซานมาร์โค ที่กว้างขวางรายล้อมไปด้วยศิลปะและ
สถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ที่แม้แต่นโปเลียนยังหลงใหล รายล้อมไปด้วยโบสถ์นักบุญ
เซนต์มาร์ค, หอระฆัง, เสาแห่งนักบุญ ทําให้ดูงามสง่ายิ่งนัก อิสระให้ทา่ นได้เดินเที่ยวชม
เกาะอันแสนโรแมนติก หรือช้อปปิ้งสินค้าของเมืองอาทิ ผ้าลูกไม้ หรือจิบกาแฟในร้าน
Café Florian ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1720
นําท่านเที่ยวชมลําคลองน้อยใหญ่ สลับด้วยบ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยการ
ล่องเรือกอนโดล่า เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิสสู่แกรนด์คาแนล คลองที่กว้างที่สุด
ของเกาะ
และงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่
สะพานเรียลอัลโต้
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
15.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองปิซ่า อันเป็นที่ตั้งของหอเอนปิซ่า เป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
19.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พัก AC HOTEL PISA หรือเทียบเท่า
วันที่ 4
เที่ยวหอเอนปิซ่า-นครฟลอเร้นซ์-จตุรัสซินญอเรีย-นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. นําท่านเข้าสู่ จตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตุรสั
อัศจรรย์" หรือที่ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ จตุรสั ดูโอโมแห่งปิซ่า คือบริเวณที่
ล้อมรอบด้วยกําแพงใจกลางเมืองปิซ่า ประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างได้แก่ มหาวิหารปิซ่า
(Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุ่ม (Baptistery) เริม่ สร้างปีค.ศ.1173 ค.ศ. แล้ว
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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.

เสร็จในปี 1372 ปัจจุบันยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมในปีค.ศ. 1987
อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ นครฟลอเร้นซ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
นําคณะเข้าสู่ เมืองเก่า ของนครฟลอเร้นซ์ เมืองนี้เป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนส
(104 ก.ม.)
ซองส์ และเป็นเมืองที่ไม่อนุญาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง มีมหาวิหารซานตามาเรีย
เดลฟิโอเร หรือ Duomo แห่งนครฟลอเร้นซ์เป็นศูนย์กลาง ใกล้กันเป็นจตุรัสซินญอเรีย
เดิมเป็นที่ตั้งรูปปั้นเดวิดของแท้มานานกว่า 3 ศตวรรษ ในปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ใน
แกลลอเรีย อะเคเดมี ผ่านชมพิพิธภัณฑ์อุฟฟิซี ที่เก็บงานศิลปะล้ําค่าในยุคกลางใกล้ ชม
สะพานอันเก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกที่ข้ามแม่น้ําอาร์โน จากนั้นรถโค้ชนําท่านชม
วิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา ณ จตุรัสไมเคิลแองเจโล
นําคณะเดินทางสู่ สถานีรถไฟ และเดินทางสู่ตอนใต้ของประเทศในเขตคาบสมุทรอิตาลี (16.39 น.-19.15 น.)
ด้วยรถไฟด่วน
คณะเดินทางถึง เมืองนาโปลี หรือ เมืองเนเปิ้ล ซึ่งเป็นเมืองใหญ่และเป็นเมืองท่าเรือที่
สําคัญทางตอนใต้ อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าของเรือสําราญท่องเที่ยวในเขตเมดิเตอร์เรเนียน
ที่สําคัญ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําท่านเข้าสู่ที่พัก STARHOTELS TERMINUS NAPLES หรือเทียบเท่า
www.starhotels.com
นาโปลี-นั่งเรือสู่เกาะคาปรี-ถ้าบลูกร็อตโต้ (พักบนเกาะคาปรี)
อังคาร
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
Buffet
นําคณะเดินทางสู่ ท่าเรือเมืองนาโปลี เพื่อลงเรือสู่เกาะคาปรี เกาะเล็กๆที่มีธรรมชาติที่
สวยงามเป็นสถานที่ตากอากาศของบุคคลสําคัญๆมาช้านานซึ่งรายได้หลักของเกาะนี้มา
จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
นําคณะเปลี่ยนลงเรือเล็กไปชมถ้ําบลูกร็อตโต้ ที่มีความงดงามอย่างมากและมีอยู่เพียง
ไม่กี่แห่งในโลก ถ้ําน้ําลอดที่มีการกระทบของแสงกับน้ําทะเลสีคราม ทําให้ภายใน
บริเวณถ้ําประกายไปด้วยแสงสีน้ําเงินจึงเป็นที่มาของชื่อดังกล่าว
(ทั้งนี้การเข้าชม
ภายในถ้ําขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละวัน)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
นําท่านเดินทางสู่ชุมชนคาปรีอันเก่าแก่ตั้งรกรากมาแต่บรรพบุรุษจนกลายเป็นศูนย์กลาง
ของเกาะ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการท่องเที่ยวและตากอากาศ ร้านรวงเปิดให้บริการนัก
ช้อปปิ้งได้เลือกสรร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
www.lapalma-capri.com
นําท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL LA PALMA CAPRI หรือเทียบเท่า
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วันที่ 6
เกาะคาปรี-ซอเรนโต้-พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี-กรุงโรม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.05 น. ได้เวลานําคณะลงเรือ Jet นําท่านกลับสู่ฝั่งที่เมืองซอเรนโต้ (Sorrento) เมืองชายทะเล
ที่มีตัวเมืองเรียงรายตามแนวของผาหินสูงทิวทัศน์สวยงามเหล่านี้ได้สร้างความประทับ
ใจให้กับนักท่องเที่ยว จนเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น. นําท่านสู่ เมืองปอมเปอี เข้าชมเขตเมืองเก่าที่ได้รับการจัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑ์เมือง
ปอมเปอี (POMPEI) เมืองที่ถูกทับถมจมอยู่ใต้ดินกว่า 1,500 ปี เนื่องจากการระเบิดของ
ภูเขาไฟวิชูเวียส ชมสภาพของเมืองที่ขุดค้นขึ้นมา
15.00 น.

แล้วออกเดินทางต่อสู่ กรุงโรม เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิ์โรมันมีอายุเก่าแก่กว่า
2,000 ปี
19.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พัก H10 ROMA CITTA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 7
พิพิธภัณฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม-น้าพุเทรวี่ - บันไดสเปน
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น. นําท่านสู่ นครวาติกัน ซึ่งเป็นรัฐอิสระ และศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นกิ าย
โรมันคาทอลิก เข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน ซึ่งเป็นที่รวบรวมผลงานทางศิลปะที่หาชมได้
ยาก นอกจากนี้ยังมีห้องแสดงศิลปะการตกแต่งฝาผนังรูปสลักแบบคลาสสิค และงาน
ของนักวาดภาพคนสําคัญๆ ของอิตาลีในสมัยกลางและสมัยเรอเนสซองส์ อาทิจ็อตโต
(Giotto), ฟรา แองเจลิโก (Fra Angelico), ฟิลิปโป ลิปปี (Filippo Lippi) และโบสถ์
ซิสทีน (Sistine Chapel) ซึ่งเป็นผลงานของไมเคิลแองเจโลที่วาดภาพเขียนสีเฟรสโก้ที่
โด่งดังที่สุดของโลกคือ The Last Judgement แล้วไปชมความอลังการของ มหาวิหาร
เซนต์ปีเตอร์ ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลักเฟียต้า ผลงานชิ้น
เอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่
หาชมได้ยาก ซึ่งปัจจุบันล้วนแต่เป็นสิ่งที่สําคัญล้ําค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00 น. นาท่านเข้า ชมสนามกีฬาโคลอสเซียม สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลก ซึ่งเป็นสนามกีฬายักษ์ที่จุคนได้กว่า 50,000 คน แล้วพาท่านไป
บันทึกภาพกับประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ผ่านชมอนุสาวรีย์พระเจ้า
วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล หรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน ชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่ง
จักรวรรดิ์โรมันที่โรมันฟอรั่ม
หลังจากนั้นนําคณะไป ชมน้ําพุเทรวี่ ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลาส ซัลวี ทีม่ าของ
เพลง “ทรีคอยน์ออฟเดอะฟาวด์เท่น” ที่โด่งดังในอดีต ซึ่งนักท่องเที่ยวมีความเชื่อว่า
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หากโยนเหรียญอธิฐานไว้จะได้กลับมากรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง เข้าสู่จตุรัสบันไดสเปน แหล่ง
พบปะของหนุ่มสาวชาวอิตาเลียนยามว่าง จนกลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังเรียงรายไป
ด้วยสินค้าแบรนด์เนมของอิตาลี
19.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พัก H10 ROMA CITTA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 8
เดินทางสู่สนามบิน
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
10.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินลีโอนาร์โด ดาวินชี เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่าน
ได้ทํา TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
13.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 945
วันที่ 9
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
06.05 น. สายการบินไทยนําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Local
www.hotelh10romacitta.com

ศุกร์
Buffet

เสาร์

หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละ
วันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
งดแถมกระเป๋า

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
อัตราค่าบริการนี้รวม :

(ราคาปรับ ! มอบส่วนลด 1,000.- จากปกติ 96,000.-)
Tour Fare
Child 4-11
Child 4-6
DBL SGL
Adults
With Bed
No Bed

95,000.-

86,000.-

76,000.-

12,000.-

SGL SUPP

9,000.-

NO TKT
ADL / CHD

-28,000.-21,000.-

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560
 ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 **ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์ปอมเปอี, ค่าเรือท่องเที่ยวเกาะคาปรี, ค่าเรือท่องเที่ยวถ้ําบลูกร็อตโต้, ค่าเข้า
พิพิธภัณฑ์วาติกัน**
 ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin /
Double **กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ายในหัวข้อ
“โรงแรมและห้องพัก (Hotel
Accommodation)”
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
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 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาธารณรัฐอิตาลี (เชงเก้น)
 ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ
OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุ
มากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน
2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจําตัว
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความ
ล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตาม
เอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแล
ของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาใน
ห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะ
ตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เพื่อประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ ะบุในรายการทั้งหมด
หลังจากท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าว
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
*กรุณาจองทัวร์และชําระเงินมัดจําล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจาก
วันจองทัวร์ เงินมัดจําดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และ
หลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
*ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 35 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการ
เดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันทําการ (ในช่วงเทศกาล HIGH SEASON เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือน
เมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร)
หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
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ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สําหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สูงอายุที่มีความจําเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจา
หยาบคาย สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ทีม่ ีระบุอยู่ชัดเจนใน
โปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทําการนอกเหนือ
โปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วันทําการ
หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วันทําการ
หักมัดจํา 30,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วันทําการ
หัก 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วันทําการ ก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วันทําการ ก่อนการเดินทาง
หัก 100% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดย
สามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อ
ตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณา
อนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคล
หรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ใน
กรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําให้ท่านยื่น
ขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ํากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ ไม่
สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัย
ธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติม
แบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.
ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของ
ท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
Emergency call only : 0853642449
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หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้า
เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระมาแล้ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผู้กําหนด ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้
ดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหาก
ท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถ
ทําREFUNDได้หรือไม่ก่อนที่ทา่ นจะชําระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%,
ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็น
สิทธิของสายการบินเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge/Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการ
บินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่
ออกตั๋ว
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้องพักแบบ Twin คือห้องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / สําหรับพัก 2 ท่าน
 ห้องพักแบบ Double คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2
ท่าน
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5
ฟุต 3 เตียง / สําหรับผู้พัก 3 ท่าน (ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันใน
แต่ละประเทศ)
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / สําหรับพัก 1
ท่าน
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง /
สําหรับพัก 1 ท่าน
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 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน
/ 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละ
โรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอี ุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศ
ที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาด
กะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจ
มีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่ม
เป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้า
ชมนั้น ๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่
คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้
ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการ
ล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้
ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชําระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชําระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมี
กระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถ
ให้บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได้ ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม
(สําหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิ
ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึน้ เครื่องได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ
มีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5
นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้
ต่ํากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ
ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ําหนักส่วนที่เกิน
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 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการ
เดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ
ผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000
บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมี
ข้อกําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู้สูบบุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของ
คนส่วนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5
ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ผู้เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง
จะต้องชาระค่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานทูตปล่อยเล่มคืนมาแล้วเท่านัน้ )
คาแนะนา: การขอวีซ่าสถานฑูตอิตาลี เจ้าหน้าที่ทัวร์ไม่สามารถเดินทางไปรับบัตรคิวให้ก่อนล่วงหน้าได้
เนื่องจากเจ้าหน้าที่VFS จะเป็นผู้กดบัตรคิวให้กับผู้เดินทางเอง
ฉะนั้นผู้เดินทางควรไปถึงสถานฑูตก่อนเวลานัด ประมาณ 30 นาที
และใช้เวลาในการยื่นเอกสาร รอสัมภาษณ์ ถ่ายรูปทาวีซ่า ประมาณ 1 วัน
หากผู้เดินทางท่านใดมาจากต่างจังหวัด แนะนาให้วางแผนกลับในช่วงค่า หรือเช้าวันรุ่งขึน้ แทน
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศอิตาลี ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วันทาการ
(การขอวีซ่าประเทศอิตาลีผู้เดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคําร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี)
อาคารสีลมคอมเพล็ก ชั้น 15 ถนนสีลม (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง)
 พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าใน
กลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบพื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดําและห้ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและ
เหมือนกันทั้ง 2 รูป
 สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สําเนาทะเบียนสมรส ,
หย่า
 สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ และกรณีที่ผู้เดินทางอายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์ แต่ยังคงสถานะเป็น
นักเรียน/นักศึกษา และมีบดิ าหรือมารดาเป็นผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยให้
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 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตําแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะ
กลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา (หนังสือรับรองการทางานทีย่ ื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกิน 30 วัน
ก่อนการไปยื่นวีซ่าในแต่ละประเทศ)
 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 1 เดือน
พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี
 หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว มีอายุไม่เกิน 15 วันจากวัน
ยื่นคาร้องวีซ่า พร้อมสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 7 วัน โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิน้ ทั้งนี้
ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไม่ต่ํากว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลาํ เนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชี
หนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
(หมายเหตุ ในบางกรณีอาจจะต้องเตรียม หลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน เป็นเอกสารเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณาขอวีซ่า โปรดสอบถามเจ้าหน้าทีเ่ พิ่มเติม)
 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1–6
แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน
โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น พร้อมสําเนา
บัตรนักเรียน/นักศึกษา
 กรณีที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา,
มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอําเภอหรือเขต
โดยมีนายอําเภอ หรือผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ
หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็น
เหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้
หลังจากการจองทัวร์และชําระเงินมัดจําแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
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