แกรนด์อิตาลี 10 วัน 7 คืน

นําทุกทํานพบกับความงดงามของดินแดนที่อุดมไปด๎วยศิลปะ วัฒนธรรมที่สวยงามตระการตา หยั่งรากลึกนานกวํา 3,000 ปี สํงผล
ถึงความเจริญก๎าวหน๎าแกํชนรุํนหลัง รวมไปถึงสิ่งมหัศจรรย์มากมายที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ นอกจานี้ยังเปี่ยมล๎นไปกับวิวทิวทัศน์ของ
ภูมิประเทศที่หลากหลาย รวมไปถึงท๎องทะเลที่แสนงาม เพราะที่นี่คือ อิตาลี”
กําหนดการเดินทาง วันที่ 11-20 ส.ค. // 22ก.ย.-1ต.ค. // 6-15 / 13-22 ต.ค. 60
ราคา 90,000.สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันที่2

แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - สนามบินกรุงโรม - นาโปลี

วันที่3

เกาะคาปรี - ถ้ําบลูกร็อตโต้ - ซอร์เรนโต้

วันที่4

ซอร์เรนโต้ - โปซิตาโน - อามาลฟี่ - นาโปลี

วันที่5

นาโปลี - เมืองปอมเปอี - โรม - ช้อปปิ้งของเมืองย่านบันไดสเปน

วันที่6

เยี่ยมชมโรม - เมืองวาติกัน - ฟลอเรนท์

วันที่7

ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า - เมสเตร

วันที่8

เมสเตร - เกาะเวนิส - เวโรนา - มิลาน

วันที่9

เยี่ยมชมมิลาน - จัตุรัสสกาล่า และรูปแกะสลัก ลีโอนาโด ดาวินชี - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี่ วิคเตอร์
เอ็มมานูเอล - สนามบินมัลเพนซ่า

วันที่10

แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ

วันที่หนึ่ง |

กรุงเทพมหานคร - ดูไบ - โรม
นัดพบพร๎อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารระหวํางประเทศ เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์
เจ๎าหน๎าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
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หมายเหตุ ทางบริษัทได๎เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์กํอน 30 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เชํารถโค๎ช, จองที่พัก,
ร๎านอาหาร สถานที่เข๎าชมตําง ๆ ไว๎ลํวงหน๎าให๎กับกรุ๏ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การ
ลําช๎าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไมํทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูก
ปฏิเสธการเข๎าเมือง ทําให๎การเดินทางลําช๎า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไมํสามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรม
ได๎ หัวหน๎าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไมํสามารถคืนเงินคําใช๎จํายตําง ๆ ที่ชําระแล๎ว เพราะทางบริษัท
ฯ ได๎ชําระคําใช๎จํายตําง ๆ ลํวงหน๎าแล๎ว และหากมีคําใช๎จํายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน๎าทัวร์
จะแจ๎งให๎ทํานทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได๎

Capri, Italy
วันที่สอง |

ดูไบ - โรม - นาโปลี
ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ด๎วยสายการบินระดับโลกอยําง “เอมิเรตส์ แอร์ไลน์” โดยไฟลท์ EK371
เวลา 02.00 – 05.3น. (ณ เวลาท๎องถิ่นปลายทาง) รอตํอเครื่องไปยังเมือง “โรม” เมืองหลวงของประเทศอิตาลี
โดยไฟลท์ EK097 เวลา 09.10 – 13.25 น. (ณ เวลาท๎องถิน่ ปลายทาง)
เดินทางถึงกรุงโรม เมืองหลวงแหํงประเทศอิตาลี เวลา 13.25น. เมื่อผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมือง และได๎สัมภาระ
เรียบร๎อย
จากนั้นคณะเดินทางด๎วยรถโค๎ชปรับอากาศเดินทางตํอไปทางตอนใต๎ของอิตาลี มุํงหน๎าสูํเมืองนาโปลี เมืองทําที่
สําคัญและใหญํที่สุดทางตอนใต๎ของอิตาลี โดยมีธรรมชาติทางทะเลที่ขึ้นชื่อและสวยงามที่สุด มี ระยะทาง 220
กิโลเมตร และจากนั้นนําคณะนั่งเรือข๎ามฝากไปยังเกาะคาปรี เกาะสวรรค์ที่บรรดานักทํองเที่ยวทั่วโลกตํางอยาก
เดินทางไปพักผํอนที่นี่ เพื่อดื่มด่ํากับบรรยากาศของธรรมชาติที่สวยงาม รวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเดํน
เป็นเอกลักษณ์ ด๎วยการสร๎างอยูํบนบริเวณไหลํเขา และใช๎สีสันได๎อยํางสดใส เหมาะแกํการเก็บภาพอยํางยิ่ง
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เข๎าพักโรงแรม Hotel Weber Ambassador หรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน

Blue grotto, Italy
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วันที่สาม |

วันที่สี่ |

คาปรี - ถ้ําบลูกร็อตโต้ - ซอร์เรนโต้
รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรม
นําคณะเดินทางไปชมสมบัติล้ําคําทางทะเล ได๎แกํ ถ้ําบลูกร็อตโต๎ ซึ่งด๎านในถ้ํานั้นจะมีสสี ันสดใสสวยงามของน้ํา
ทะเล ที่เกิดจากการหักเหของแสงแดดและสะท๎อนกับวัตถุใต๎พื้นน้ํา ทําให๎เกิดภาพสีสันที่สวยงาม ทั้งนี้การเข๎าไป
ชมถ้ําในแตํละวัน จะขึ้นอยูํกับสภาพอากาศและระดับน้ําทะเลในแตํละชํวงด๎วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะนั่งเรือข๎ามฟากกลับมายังบนฝั่ง ที่เมืองนาโปลี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมืองทําที่มีความสวยงามเชํนเดียวกัน
บรรยากาศริมชายหาด เหมาะแกํการพักผํอนหยํอนใจ มีเรือ่ งราวในอดีตกวํา 2,000 ปี และยังสามารถเดินทาง
ตํอไปยังชายหาดที่มีชื่อเสียงในบริเวณใกล๎ ๆ ได๎อีกด๎วย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เข๎าพักโรงแรม Towers Hotel Stabiae Sorrento Coast หรือเทียบเทํา

Sorrento, Italy
ซอร์เรนโต้ - โปซิตาโน - อามาลฟี่ - นาโปลี
รับประทานอาหารเช๎า ณ เรือสําราญ
นําทํานเดินทางสูํ ชายฝั่งทะเล ทางตอนใต๎ของอิตาลีอีกครั้ง โดยมีเมืองเล็ก ๆ เรียงร๎อยตํอกันเป็นชุมชนที่ตั้งอยูํบน
ผาหรือเนินเขาริมทะเลที่เป็นเอกลักษณ์และมีสเหนํที่สุด จนได๎รบั ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด๎วย เราเริ่มจาก
เมืองโปชิตาโน ตํอด๎วยเมืองอามาลฟี ซาเลอโน ทั้งหมดนี้ลว๎ นแล๎วแตํเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นสถานที่จุดดึงดูด
นักทํองเที่ยวทั้งในและตํางประเทศได๎อยํางมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินเยี่ยมชมเมืองอามาลฟี ชมความงดงามและเก็บภาพกับมหาวิหารแหํงอามาลฟี โบสถ์ประจําเมืองและชายหาด
อามาลฟี่ พร๎อมทั้งเดินชมของที่ระลึกและเพลิดเพลินกับบรรยากาศริมทะเล เมื่อได๎เวลาอันสมควร เดินทางตํอไป
ยังเมืองนาโปลี
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เข๎าพักโรงแรม Towers Hotel Stabiae Sorrento Coast หรือเทียบเทํา
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Pompeii, Italy
วันที่ห้า |

นาโปลี - ปอมเปอี - โรม
รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรม
ออกเดินทางไปยังเมืองปอมเปอี เมืองโบราณเกําแกํที่หายสาบสูญไปจากแผนที่มากกวํา 1,500 ปี เมื่อเกิดภัยพิบัติ
ครั้งใหญํที่สุดครั้งหนึ่งของทวีปยุโรป จากการระเบิดของภูเขาไฟวิซูเวียส เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองปอมเปอี เดิน
สํารวจและเยี่ยมชมจุดตําง ๆ ที่นําสนใจและเก็บภาพความประทับใจอยํางจุใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานเดินทางสูํตอนกลางของประเทศอิตาลี ไปยังกรุงโรม เมืองหลวงแหํงประเทศเทศอิตาลี เมืองซึง่ มีอายุเกําแกํ
กวํา 2,500 ปี เริ่มต๎นจากชาวโรมัน ริมฝั่งแมํน้ําไทเบอร์ ระยะทาง 240 กิโลเมตร เมื่อถึงกรุงโรม
นําทํานตรงไปที่ยํานศูนย์กลางของการช๎อปปิ้งของเมืองยํานบันไดสเปน ชมสถานที่ทํองเที่ยวยอดนิยม ที่ผู๎คนมา
เพื่อพบปะสังสรรค์ นัดพบ เดินเลํน ช๎อปปิ้ง เป็นต๎น จากนั้นอิสระช๎อปปิ้งสินค๎าแบรนด์เนมบนถนนคอนดอตติ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เข๎าพักโรงแรม Hotel Midas หรือเทียบเทํา

Colosseum, Rome
วันที่หก |

เยี่ยมชมโรม - วาติกัน - ฟลอเรนท์
รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรม
นําทํานชม สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกหนึ่งสิ่ง ได๎แกํ สนามกีฬาโคลอสเซียม มรดกโลกเกําแกํอายุเกือบ 2,000 ปี
สร๎างตามพระประสงค์ของงจักพรรดิเวสปาเชียน เพื่อใช๎สําหรับจัดงานและมหรสพของกรุงโรมในสมัยนั้น
จากนั้นผํานชมพระราชวังเกําของจักรพวรรดิโรมัน ได๎แกํ โรมันฟอรั่ม จัตรุ ัสเวเนเซีย และน้ําพุเทรวี น้ําพุที่มีความ
งดงามที่สุดแหํงหนึ่งของโลก ถูกสร๎างในรูปแบบบาโรกทําให๎มีความอลังการและวิจิตรงดงามมาก ๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ เมืองวาติกัน รัฐอิสระที่เล็กที่สุดแหํงหนึ่งของโลก เพื่อชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่มี
ประวัติเกําแกํยาวนาน โดยโบสถ์หลังปัจจุบันถูกสร๎างขึ้นในศตวรรษที่ 16 จากชํางผีมือแหํงยุค อาทิ แบร์นีนี มิเก
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ลันเจโล เป็นต๎น โดยด๎านในของโบสถ์แหํงนี้ยังมีความสําคัญและงานศิลปะล้ําคําอีกมากมาย โดยสิ่งที่มีชื่อเสียง
ที่สุดนั่นคือรูปแกะสลักหินอํอนของ มิเกลันเจโล ที่มีชื่อวํา เปียต๎า (Pieta) อิสระถํายภาพเก็บความประทับใจ และ
เมื่อได๎เวลาอันสมควร นําคณะเดินทางตํอไปยังภาคเหนือของประเทศ แคว๎นทรัสคานี ที่เมืองฟลอเรนซ์ ระยะทาง
275 กิโลเมตร
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เข๎าพักโรงแรม Hotel First หรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน

Florence, Italy
วันที่เจ็ด |

ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า - เมสเตร
รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรม
นําทํานชมบรรยากาศของเมืองฟลอเรนซ์ เมืองหลวงเกําที่มีประวัติมากกวํา 3,000 ปี ของชาวอีทรัสคัน และชาว
โรมัน มีศิลปะวัฒนธรรมที่ล้ําคําอยูํหลายสิ่ง ได๎แกํ บริเวณจัตุรัสมหาวิหาร ซึ่งจะมีมหาวิหารแหํงเมืองฟลอเรนซ์
หอศิลป์จุํมและหอระฆังที่วิจิตรงดงามมาก ซึ่งทํานต๎องเห็นด๎วยตาของทํานเอง
หลังจากนัน้ เดินไปยังบริเวณจัตุรัสกลาง เมืองซินญอเรีย ที่มีศาลาวําการอยําง “ปาราซโซ เวคคิโอ” และเดินตํอไป
ยังริมแมํน้ําอาร์โนเพื่อชมสะพานข๎ามแมํน้ําที่แปลกตาที่สุดในโลก อยํางสะพานเวคคิโอ จากนั้นเดินทางตํอไปยัง
เมืองปิซํา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระเดินเยี่ยมชมเมืองปิซํา บริเวณจัตุรัสมหาวิหาร ประกอบไปด๎วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสผสมกอธิก อยูํ
3 สิ่ง ได๎แกํ 1.หอศิลป์จุํม 2.มหาวิหารแหํงเมืองปิซํา 3.หอระฆัง หรือหอเอนแหํงเมืองปิซําที่ทุกทํานรู๎จัก อิสระ
ถํายภาพ พักผํอนหยํอนใจ เมื่อได๎เวลาอันสมควรเดินทางตํอไปยังเมืองเมสเตร เพื่อเตรียมพร๎อมสําหรับการ
ทํองเที่ยวเมืองเวนิสในวันถัดไป ระยะทาง 315 กิโลเมตร
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เข๎าพักโรงแรม Smart Hotel Holiday หรือเทียบเทํา

Venice, Italy
วันที่แปด |

เมสเตร - เกาะเวนิส - เวโรนา - มิลาน
รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรม
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นําทํานลงเรือ เพื่อเดินทางสูํ เกาะเวนิส หรือเวเนเซีย เมืองที่ใช๎การสัญจรโดยเรือเป็นหลัก มีสมญานามวําเป็น
"ราชินีแหํงทะเลเอเดรียติก" ประกอบไปด๎วยเกาะน๎อยใหญํกวํา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวํา 400 แหํง
ศูนย์กลางอยูํที่ “จัตุรัสซานมาร์โค” รายล๎อมรอบจัตุรัสเป็นอาคารสถาปัตยกรรมเวเนเชียน “พระราชวังเกํา”
(PALAZZO DUCALE) เคยเป็นที่ประทับของเจ๎าผู๎ครองนครเวนิสในอดีต “มหาวิหารเซนต์มาร์ก” งดงามอลังการ
ด๎วยสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ “แกรนด์คาแนล” เป็นคลองที่กว๎างที่สุดของเกาะและงานกํอสร๎างที่แสดงให๎
เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด๎านสถาปัตยกรรมที่สะพานเรียลอัลโต๎ อิสระให๎ทํานได๎เดินเที่ยวชมถํายรูป หรือช๎อปปิ้ง
สินค๎าของเมือง งานฝีมือตั้งแตํครั้งบรรพบุรุษที่มีชื่อเสียง อาทิ เครื่องแก๎วมูราโนํ เป็นต๎น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะนั่งเรือกลับสูํฝั่งแผํนดินใหญํที่ทําเรือทรอนเคตโต๎ รถโค๎ชรอรับคณะ และเดินทางสูํเมืองเวโรนา เมืองต๎น
กําเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอ และจูเลียต ที่เลําขานกันมากวํา 700 ปีโดยทํานเชคเปียร์ นําชมบ๎านเลขที่ 23
ของ “จูเลียต คาปูเลต์” และเดินทางตํอไปยังเมืองมิลาน เพื่อเที่ยวชมเมืองหลวงของแคว๎นลอมบาร์ดี
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เข๎าพักโรงแรม Hotel degli Arcimboldi หรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน

วันที่เก้า |

Duomo di Milano, Milan
เยี่ยมชมมิลาน - ช้อปปิ้ง - ดูไบ - กรุงเทพมหานคร
นําทํานเยี่ยมชมเมืองมิลาน เริ่มด๎วยปราสาทสฟอร์ซํา (Sforza Castle) ป้อมปราการแหํงมิลานที่ถือวําใหญํที่สุดใน
ยุโรป สร๎างขึ้นตั้งแตํศตวรรษที่ 15 โดยฟรานเซสโก๎ สฟอร์ซาดยุคแหํงมิลาน
นําทํานเดินชม จัตุรัสสกาลํา และรูปแกะสลัก “ลีโอนาโด ดาวินชี” จิตรกรเอกที่โดํงดังจากภาพโมนาลิซํา และ
นําทํานถํายรูป และชมความยิ่งใหญํของ “มหาวิหารแหํงเมืองมิลาน” (Duomo di Milano) มหาวิหารหินอํอน
แบบกอธิคที่ใหญํเป็นอันดับ 3 ในยุโรป สร๎างในปี ค.ศ.1386 ใช๎ เวลาสร๎างนานถึง 500 ปี มีความวิจิตรงดงามและ
ประดับประดาไปด๎วยรูปั้นนับกวํา 3,000 รูป บนสุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแมํมาดอนนําเป็นสงําอยูํ
ลานกว๎างด๎านหน๎าของมหาวิหาร มีอนุสาวรีย์พระเจ๎าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ทรงม๎า และในบริเวณเดียวกันยัง
เป็นที่ตั้งของแกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่นับวําเป็นแหลํงช๎อปปิ้งหรืออาคารอาเขตที่สวยงามที่สุดของอิตาลี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระช๎อปปิ้งที่เมืองมิลาน และเมื่อได๎เวลาอันสมควรเดินทางไปยังสนามบินมัลเพนซํา เพื่อทําการเช็คอิน การคืน
ภาษีสําหรับการช๎อปปิ้ง จากนั้นเดินทางกลับโดยเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ โดยไฟลท์ EK096 เวลา 22:05 - 05.55
(+1) น. และเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยไฟลท์ EK418 เวลา 08.45 – 18.15 น. (ณ เวลาท๎องถิ่นปลายทาง)
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วันที่สิบ |

กรุงเทพมหานคร
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ โดยไฟลท์ EK418 เวลา 08.45 – 17.15 น.
(เวลาท๎องถิ่นประเทศไทย)

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน วันที่ 11-20 ส.ค. // 22ก.ย.-1ต.ค. // 6-15 / 13-22 ต.ค. 60
ผู๎ใหญํพักห๎องคูํ (ห๎องละ 2 ทําน), ห๎องพัก 3 ทําน (Triple)
ทํานละ
90,000.เด็กอายุ 4-12 ปี พักรวมกับผูใ๎ หญํ 1 หรือ 2 ทําน โดยมีเตียง
ทํานละ
81,000.เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผูใ๎ หญํ 2 ทําน โดยไมํมีเตียง
ทํานละ
72,000.พักห๎องเดี่ยว (Single room) จํายเพิ่ม
ทํานละ
16,500.พักห๎องเดี่ยวใหญํ (Double Single use) จํายเพิ่ม
ทํานละ
สอบถาม.ไมํใช๎ตั๋วเครื่องบิน ผู๎ใหญํหัก
ทํานละ
28,100.ไมํใช๎ตั๋วเครื่องบิน เด็กหัก
ทํานละ
สอบถาม.ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ จํายเพิ่ม
ทํานละ
สอบถาม.เพื่อประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ ะบุในรายการทั้งหมด
หลังจากท่านทําการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าว
อัตรานี้รวม
 คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคําภาษีสนามบิน
 คําพาหนะทํองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป
 คําเข๎าชมสถานที่เรือข๎ามฟากเกาะคาปรี,ถ๎าบลูกร็อตโต๎, พิพิธภัณฑ์เมืองปอมเปอี, เรือเดินทางสูํเกาะเวนิส, มินิบัสโปซิตาโน
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเทําในระดับเดียวกัน (ห๎องละ 2 ทําน)
 คําอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให๎ทํานได๎เลิศรสกับอาหารท๎องถิ่นในแตํละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อจากัด
ในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 คําธรรมเนียมวีซําประเทศอิตาลี (เชงเก๎น) **พักในประเทศอิตาลี 7 คืน**
 คําประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER
PLAN.คุ๎ ม ครองการสู ญ เสี ย ชี วิ ต /อวั ย วะจากอุ บั ติ เ หตุ สํ า หรั บ ผู๎ เ อาประกั น ภั ย อายุ ม ากกวํ า 16 ปี น๎ อ ยกวํ า 75 ปี ไมํ เ กิ น
3,000,000 บาท และคํารักษาพยาบาลในตํางประเทศไมํเกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไมํได๎เกิดจากโรค
ประจําตัว (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ๎มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลําช๎าของสัมภาระ
และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท๎ายใบจองทัวร์)
 คํายกกระเป๋าใบใหญํทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 30 กิโลกรัม สํวนกระเป๋าใบเล็กอยูํในความดูแลของทํานเองไมํเกิ น 7
กิโลกรัม
 คําทิปคนขับรถ 2 ยูโรตํอคนตํอวัน
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อัตรานี้ไม่รวม
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7 % และคําภาษีหัก ณ ที่จําย 3 %
 คําทิปหัวหน๎าทัวร์
 คําทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 คําใช๎จํายสํวนตัวอาทิ คําโทรศัพท์ , คําซักรีด, คําเครื่องดื่มในห๎องพัก และคําอาหารที่สั่งมาในห๎องพัก คําอาหารและ
เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร๎านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให๎ ยกเว๎นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เชํน หากทํานทานได๎
เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยํางเดียว ทํานต๎องมีคําใช๎จํายเพิ่มเติม
การจองทัวร์
*กรุณาจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําลํวงหน๎า 20,000 บาทตํอผู๎เดินทางหนึ่งทําน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ เงินมัดจํา
ดังกลําวจะเป็นการยืนยันการจองของทําน พร๎อมสํงสําเนาหน๎าหนังสือเดินทาง (ที่ไมํหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่ม
เดินทาง/หนังสือเดินทางเลํมใหมํสามารถเดินทางได๎เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได๎ที่ Fax 0 2748 6246-7
*คําทัวร์สํวนทีเ่ หลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 31 วันทําการ (ในชํวงปกติ) หรือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 45 วันทํา
การ (ในชํวงเทศกาล HIGH SEASON เทศกาลปีใหมํ, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคมและเดือนตุลาคม หรือเมื่อสายการ
บินเรํงออกบัตรโดยสาร) หากทํานไมํชําระเงินสํวนที่เหลือตามวันที่กําหนดทางบริษัทฯถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยไมํมีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ต่อบุคคลดังต่อไปนี้ (Cannot make your reservation)
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมํรับจองทัวร์สําหรับบุคคลดังตํอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวํางแรกเกิด ถึง 4 ขวบ
2. ผู๎สูงอายุที่มีความจําเป็นต๎องใช๎ วีลแชร์, ไม๎เท๎า หรือเครื่องมือตําง ๆ ในการพยุงตัว
3. ผู๎เดินทางที่บํงบอกถึงการเป็นบุคคลไร๎ความสามารถที่เกี่ยวข๎องกับการเดินทางทํองเที่ยว
4. ทํานที่มีความประสงค์จะรํวมเดินทางกับทัวร์ และต๎องการแยกจากคณะทัวร์ระหวํางทาง หรือกลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมํเหมาะสมระหวํางทัวร์ อาทิ ผู๎ที่ดื่มสุราบนรถ, ไมํรักษาเวลา, เสียงดัง, พูดจาหยาบคาย, สร๎าง
ความรําคาญให๎แกํผู๎รํวมคณะ, ผู๎ที่ไมํยอมรับเงื่อนไขระหวํางทัวร์ ที่มีระบุอยูํชัดเจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู๎ที่กํอหวอด ประท๎วง
ยุยงให๎ผู๎รํวมเดินทางบังคับให๎หัวหน๎าทัวร์ต๎องทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู๎รํวมคณะ
ทํานอื่นหรือโปรแกรมทํองเที่ยวได๎
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย.-15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1-31 ต.ค.) / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่
(24 ธ.ค.-31 ธ.ค.)
***เงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลา***
•ยกเลิกกํอนวันเดินทาง 60 วันทําการ
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
•ยกเลิกกํอนวันเดินทาง 30 วันทําการ
หักมัดจํา 20,000 บาท/ทําน
•ยกเลิกกํอนวันเดินทาง 15 วันทําการ
หัก 50% ของคําทัวร์
•ยกเลิกในวันเดินทาง 3 วันทําการ หรือ NO SHOW
หัก 100% ของคําทัวร์
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เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง
•หากทํานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง และสามารถหาบุคคลมาแทนได๎ โดยสามารถยืน่ ขอวีซําได๎ทันตามกําหนดเวลา
ทางบริษัทฯ จะคิดคําใช๎จํายเพิ่มคือคําวีซํา และคําเปลี่ยนชื่อตั๋วเทํานั้น (แตํจะต๎องไมํอยูํในเงื่อนไขของตั๋วที่เป็น NON-CHANGE
NAME & NON-REFUND)
•หากทํานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทํานไมํได๎รับการพิจารณาอนุมัติวีซํา ตามหลักการ
พิจารณาของสถานทูตทุกประการ ให๎นับการยกเลิกเฉพาะบุคคล หรือยกเลิกพร๎อมกันทั้งหมด เป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกตาม
ระยะวันเวลาดังกลําวข๎างต๎น หากในกรณีที่ทํานไมํแนํใจวําจะได๎รับการพิจารณาอนุมัติวีซําจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําให๎
ทํานยื่นขอวีซําแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู๎ผลเร็วกวําการยื่นขอวีซําแบบกรุ๏ป
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู๎เดินทาง ต่ํากวํา 20 ทําน โดยที่จะแจ๎งให๎ผู๎เดินทางทราบลํวงหน๎ากํอน
การเดินทาง 15 วัน (โดยจะคืนคําทัวร์ให๎แกํผู๎เดินทางเต็มจํานวน ยกเว๎นคําวีซําในกรณีที่มีการยื่นแล๎ว)
•บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการทํองเที่ยวให๎เหมาะสมกับชํวงเวลาการเดินทาง รวมทั้งไมํสามารถ
รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยอันได๎แกํ การลําช๎าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกํอจลาจล,
อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของทํานจะได๎รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz
Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว๎ในกรมธรรม์เทํานั้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทํานไว๎ให๎ได๎มากที่สุด
•ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น หากทํานถูกปฏิเสธการเข๎าเมือง อันเนื่องมาจากการกระทําที่สํอไปในทางผิด
กฎหมาย หรือการหลบหนีเข๎าเมือง ฯลฯ และจะไมํมีการคืนเงินคําทัวร์ที่ทํานชําระมาแล๎วทั้งหมด
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากทํานประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงชํวงเวลาวันเดินทาง สามารถทําได๎ลํวงหน๎ากํอนการเดินทางจริง 30 วันทําการ โดยไมํเสียคําใช๎
จํา
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
•ในการเดินทางเป็นหมูํคณะ ผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป-กลับพร๎อมกัน หากต๎องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทํานจะต๎องชําระ
คําใช๎จํายสํวนตํางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๏ป โดยจะเป็นไปตามสายการบินซึ่งเป็นผู๎กําหนด และทางบริษัทฯ ไมํ
สามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎
•กรณียกเลิกการเดินทาง ถ๎าทางบริษทั ฯ ได๎ดาํ เนินการออกตัว๋ เครือ่ งบินไปแล๎วนัน้ ผู๎เดินทางต๎องรอ REFUND เงินตามระบบของ
สายการบินเทํานั้น และหากทํานไมํแนํใจในวันเดินทางดังกลําว กรุณาสอบถามกับเจ๎าหน๎าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินนั้น
สามารถทํา REFUND ได๎หรือไมํ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเป็นหมูํคณะของสายการบินเอมิเรตส์ในกรณีตั๋วกรุ๏ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Emirate Skywards ได๎ โดยขึ้นอยูํกับ
เงื่อนไขในแตํละประเภทของตั๋วเดินทาง ซึ่งการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสํวนหรือทั้งหมด
ล๎วนเป็นสิทธิของสายการบิน และทางบริษทั ฯ ไมํสามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎
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ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
ตามที่สายการบินได๎แจ๎งยกเลิกการเก็บคําธรรมเนียมจนถึงปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นคําทัวร์
สํวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)
 ห๎องพักในโรงแรมเป็นแบบห๎องพักคูํ (Twin/Double) ในกรณีที่ทํานมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ทําน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ้นอยูํกับข๎อจํากัดของห๎องพัก และการวางรูปแบบของห๎องพักของแตํละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตํางกัน และอาจจะ
ทําให๎ทํานไมํได๎ห๎องติดกันกับกลุํมคณะของทํานตามที่ต๎องการ
 โรงแรมหลายแหํงในยุโรปและทวีปอื่นในเขตโซนเหนือหรือใต๎สุด โดยเฉพาะโรงแรมที่อยูํในบริเวณอุทยานแหํงชาติ หรือเขตพื้นที่
เมืองที่มีอุณภูมิเฉลี่ยไมํเกิน 18 องศาเซลเซียสตํอปี จะไมํมีเครื่องปรับอากาศในห๎องพัก โดยมักจะมีเครื่องปรับอากาศหรือพัดลม
ให๎บริการเฉพาะในชํวงฤดูร๎อนเทํานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทําตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสมในชํวงเวลาดังกลําว
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห๎องที่เป็นห๎องเดี่ยวอาจเป็นห๎องที่มีขนาดกะทัดรัด และไมํมีอํางอาบน้ํา
ซึ่งขึ้นอยูํกับการออกแบบของแตํละโรงแรมนั้น ๆ และห๎องพักแตํละห๎องอาจมีลักษณะแตกตํางกันด๎วย หากทํานต๎องการความ
สะดวกสบายและห๎องที่ใหญํกวําเดิม ทํานสามารถจํายเพิ่มเติม เพื่อให๎เป็นห๎องพักแบบ DOUBLE SINGLE USE ได๎
สถานทีเ่ ข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) :
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกลําวตรงกับวันที่สถานที่เข๎าชมนั้น ๆ ปิดทํา
การ หรือ ปิดโดยมิได๎แจ๎งลํวงหน๎า หรือการเปิดรับจองผํานทาง Online ซึ่งหากในชํวงวันเวลาเดินทางดังกลําวที่คณะจะเข๎า
ชมและไมํสามารถจองผํานระบบดังกลําวได๎ ทางบริษัทฯจะคืนเงินคํา Entrance Fee ตามที่ระบุไว๎ในเอกสารของสถานที่
นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให๎ทํานได๎เข๎าชมสถานที่ดังกลําวได๎
 และหากมีการลําช๎า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวํางการเดินทาง ที่เป็นผลทําให๎ทํานไมํสามารถเข๎าชมสถานที่ดังกลําวได๎ ทาง
บริษัทฯจะไมํมีการคืนเงินให๎แกํทําน เนื่องจากได๎ชําระคํา Reservation Fee ไปแล๎ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่
เข๎าชมจากเจ๎าหน๎าที่ในชํวงวันเดินทางของทํานกํอนชําระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คําทัวร์นี้ได๎รวมคําขนสัมภาระสําหรับเข๎าและออกจากโรงแรม ทํานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทํานมีกระเป๋าเพิ่มเติม ทํานจะ
ถูกเรียกเก็บโดยผู๎ให๎บริการในแตํละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลําวไมํสามารถให๎บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได๎ ทํา น
สามารถเรียกร๎องเงินคืนได๎ 1.5 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎บรรทุกใต๎ท๎องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผู๎โดยสารชั้น
ประหยัด / Economy Class Passenger) และการเรียกคําระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ทํานไมํอาจปฏิเสธ
ได๎ หากสัมภาระของทํานมีน้ําหนักเกินกวําที่กําหนด
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 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎นําขึ้นเครื่องได๎ ต๎องมีน้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว๎าง+
ยาว+สูง ไมํเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต๎องมีการบินด๎วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให๎มีน้ําหนักไมํเกิน
20 กิโลกรัม หรือ 23 กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดของสายการบินนั้น ๆ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํรับภาระคําใช๎จํายใน
น้ําหนักสํวนที่เกิน ทั้งนี้เจ๎าหน๎าที่จะทําการสํง “ใบเตรียมตัวสําหรับการเดินทาง” ให๎แกํทํานในชํวงกํอนวันเดินทาง โปรด
ศึกษาโดยละเอียด
 กระเป๋า สัมภาระที่มีล๎อเลื่อน และมีขนาดใหญํเกินกวําขนาดมาตรฐาน ไมํเหมาะแกํการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนยานพาหนะ
ในการเดินทาง ได๎แกํ เครื่องบิน รถโค๎ช รถไฟ เป็นต๎น โปรดพิจารณาในการใช๎งานดังกลําว
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตํอกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของกระเป๋าและสัมภาระของผู๎โดยสาร อันเกิดจาก
สายการบิน โดยทางสายการบินผู๎ให๎บริการจะเป็นผู๎รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งสายการบินจะรับผิดชอบ
ตํอการสูญหาย หรือสูญเสียของสัมภาระในกระเป๋าใบใหญํที่โหลดขึ้นเครื่อง ตามการพิจารณาการชดเชยเงินตามแตํกฎของ
สายการบินนั้นๆ
การสูบบุหรี่ (Smoking Area) :
ในประเทศตําง ๆ ในยุโรป หรืออเมริกา มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค๎ช, โรงแรม และสถานที่ตําง ๆ จะมีข๎อกําหนด
ที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู๎สูบบุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนสํวนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
หากทํานเดินทางเป็นครอบครัวใหญํ หรือเดินทางพร๎อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต๎องได๎รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก,
และผู๎สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมํสะดวกในการเดินทํองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวํา 4-5 ชั่วโมงติดตํอกัน ทํานและครอบครัวต๎องให๎
การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทํานเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูํคณะ หัวหน๎าทัวร์มีความจําเป็นต๎องดูแลคณะทัวร์
ทั้งหมด
ผู้เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง
จะต้องชําระค่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเล่มคืนมาแล้วเท่านัน้ )
คําแนะนํา: การขอวีซําสถานฑูตอิตาลี เจ๎าหน๎าที่ทัวร์ไมํสามารถเดินทางไปรับบัตรคิวให๎กํอนลํวงหน๎าได๎
เนื่องจากเจ๎าหน๎าที่ VFS จะเป็นผู๎กดบัตรคิวให๎กับผู๎เดินทางเอง
ฉะนั้นผู๎เดินทาง ควรไปถึงสถานฑูตกํอนเวลานัด ประมาณ 30 นาที
และใช๎เวลาในการยื่นเอกสาร รอสัมภาษณ์ ถํายรูปทําวีซํา ประมาณ 1 วัน
หากผู๎เดินทางทํานใด มาจากตํางจังหวัด แนะนําให๎วางแผนกลับในชํวงค่ํา หรือเช๎าวันรุํงขึ้นแทน
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(ในการยื่นคําร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคําร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี)
อาคารสีลมคอมเพล็ก ชัน้ 15 ถนนสีลม (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง)
1. พาสปอร์ตที่ยังไมํหมดอายุ และมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือนกํอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลํมเกําไมํวําจะเคยมีวีซําในกลุํมประเทศเชง
เก๎นหรือประเทศอื่น ทํานจะต๎องนําไปแสดงด๎วย เพื่อเป็นการงํายตํอการอนุมัติวีซํา
2. รูปถํายสีขนาด 2x2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว (ไมํใชํรูปขาวดํา และห๎ามสแกน) มีอายุไมํเกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป
3. สําเนาทะเบียนบ๎าน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข๎าราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส, หยํา / สําเนาสูติ
บัตร ในกรณีอายุไมํถึง 18 ปีบริบูรณ์
4. หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทํานทํางานอยูํ ต๎องเป็นภาษาอังกฤษเทํานั้น โดยระบุตําแหนํง , อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชํวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทํองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางาน
ตามปกติหลังครบกําหนดลา
(หนังสือรับรองการทํางานที่ยื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกิน 30 วัน ก่อนการไปยื่นวีซ่าในแต่ละประเทศ)
5. กรณีที่เป็นเจ๎าของกิจการ ขอหนังสือรับรองบริษัทที่ คัดไว๎ไมํเกิน 3 เดือน พร๎อมวัตถุประสงค์
6. หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคาร ( Bank Certificate ) ที่มีอายุไมํเกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่นคําร๎อง และ Statement บัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์สํวนตัวของผู๎เดินทางย๎อนหลัง 3 เดือน รายการลําสุดไมํเกิน 7 วัน (สามารถ update จาก bookbank และ copy ได๎ ) ควร
เลือกเลํมที่มีการเข๎าออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมํต่ํากวํา 6 หลัก เพื่อให๎เห็นวํามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ
คําใช๎จํายได๎อยํางไมํเดือดร๎อนเมื่อกลับสูํภูมิลําเนา เพื่อเป็นการงํายตํอการอนุมัติวีซํา
***สถานทูตไมํรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***
7. กรณีที่บริษัทของทําน ทํานเป็นผู๎รับผิดชอบคําใช๎จํายในการเดินทางให๎กับผู๎เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข๎อ 1 – 6 แล๎ว ทาง
บริษัทจะต๎องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตํอคําใช๎ จําย และการกลับมาทํางานของทําน โดยระบุชื่อผู๎เดินทาง
และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด๎วย
8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต๎องมี “หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา” (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง อายุไมํเกิน 1 เดือนนับจากวันที่
ออกเอกสาร
9. กรณีที่เด็กอายุต่ํากวํา 18 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทํานใดทํานหนึ่ง จะต๎องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต๎องไป
ยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตให๎บุตรเดินทางไปกับอีกทํานหนึ่งได๎ ณ ที่วําการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผู๎อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยํางถูกต๎อง
10. การบิดเบือนข๎อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให๎เดินทางเข๎าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม๎วําทํานจะถูกปฏิเสธวีซํา
สถานทูตจะไมํคืนคําธรรมเนียมที่ได๎ชําระไปแล๎ว และหากต๎องการขอยื่นคําร๎องใหมํ ก็ต๎องชําระคําธรรมเนียมใหมํทุกครั้ง
11. หากสถานทูตมีการสุํมเรียกสัมภาษณ์บางทําน ทางบริษัทฯ ขอความรํวมมือในการเชิญทํานไปสัมภาษณ์ตามวันและเวลานัดหมาย และ
โปรดแตํงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสํงเจ๎าหน๎าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครํขอรบกวนทํานจัดสํงเอกสารดังกลําวด๎วยเชํนกัน
12. กรณีที่ทํานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได๎วีซําแล๎ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ๎งสถานทูต ยกเลิกวีซําของทําน เนื่องจากการ
ขอวีซําในแตํละประเทศ จะถูกบันทึกไว๎เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
หมายเหตุ : ทางสถานทูตไมํมีนโยบายในการคืนคําธรรมเนียมวีซําให๎กับผู๎ร๎องขอทุกกรณี
หลังจากการจองทัวร์และชําระเงินมัดจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
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