รหัสโปรแกรม : 22191 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

หน้าที่ 2

วันแรก กรุงเทพฯ
22.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 อาคารผูโ้ ดยสารขาออกหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน
เอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่
นัง่ ขึ้นเครื่อง
วันที่สอง โรม (อิตาลี)
01.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK385 / EK097
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีส่ นามบินดูไบ 0440-0910 *.*.*.
13.25 น. (เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วนิ ชี่ (ฟิ อมุ มาชิโน) เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซง่ึ มี
อดีตอันยิง่ ใหญ่ และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมัน
เรืองอํานาจเมือ่ ราวกว่า 2,000 ปี ทผ่ี ่านมาแล้ว ....หลัง
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย
แล้ว
นําท่านเข้าสู่ นครวาติกนั รัฐอิสระทีป่ กครองตนเอง เป็ นศูนย์กลางของ
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เข้าชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
สถาปัตยกรรมลํา้ ค่าทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลกซึง่ ตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปัน้ แกะสลัก เพียต้า ผลงาน
ของศิลปิ นเอก ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาทีอ่ อกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซง่ึ
ปัจจุบนั เป็ นสิง่ ลํา้ ค่าคู่บา้ นคู่ เมืองของอิตาลี
จากนัน้ ถ่ายรูปทีร่ ะลึกด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก
เคยเป็ นสนามกีฬายักษ์ทส่ี ามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน และ ประตูชยั คอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่ง
ชัยชนะและทีม่ าของถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม …ชม นํา้ พุเทรวี่ จุดกําเนิดของเสียงเพลง ทรีคอยน์ออฟ
เดอร์ฟาวด์เท่น ทีโ่ ด่งดัง ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึง่ เป็ นเรื่องราว
ของเทพมหาสมุทร ตามตํานานกล่าวไว้ว่าหากใครได้มาถึงนํา้ พุแห่งนี้แล้วโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไว้จะได้
กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครัง้ หนึ่ง
นําท่านสู่ย่านบันไดสเปน แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซง่ึ เต็มไปด้วยนักท่องเทีย่ วหลากหลายเชื้อชาติ
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
EURO FIANOROMANO HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่สาม
เช้า
เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
ทีพ่ กั
วันที่ส่ี
เช้า

ปิ ซ่า-เวนิ ส
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่า (PISA) ประเทศอิตาลี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ จัตรุ สั แคมโป สถานทีต่ งั้ ของ หอเอนปิ ซ่า สิง่
มหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก โลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174
สถาปัตยกรรมทีง่ ดงามซึง่ ในอดีตเคยเป็ นสถานทีท่ น่ี กั วิทยาศาสตร์เอกของ
โลก ศาสตราจารย์กาลิ เลโอ ได้คน้ พบทฤษฎีเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตาม
อัธยาศัย
จากนัน้ เดินทางขึ้นสู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีสู่ เมืองเวนิซ เมสเตร้ ราชินีแห่งทะเลเอเดีย
ตริก เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
VENICE HOTEL หรือเทียบเท่า
เกาะเวนิ ส-มิลาน-ลูกาโน่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต้ ..จากนัน้ ลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิส เมืองท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั การกล่าว
ขานว่าโรแมนติกทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก เมืองทีใ่ ช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118
เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิส ...ผ่าน
ชม สะพานถอนหายใจ ทีเ่ ชือ่ มต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึง่ เคยเป็ นทีป่ ระทับของเจ้าผูค้ รองนครเวนิ
สในอดีต อีกทัง้ ยังเป็ นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนัน้ อีกด้วย ชม จัตรุ สั เซนต์มาร์ค ทีม่ ี
โบสถ์เซนต์มาร์คเป็ นฉากหลัง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ ....อิสระเลือกช้อปปิ้ งสินค้าพื้นเมือง
ของเวนิสตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่ ต้นตํารับของการเป่ าแก้วของชาวมูราโน่ เป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะมาตัง้ แต่บรรพชน โดยเครื่องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบ และคุณภาพเป็ นทีย่ อมรับจากนักท่องเทีย่ ว
ทัว่ โลก
นําท่าน ล่องเรือกอนโดล่า *.*.*. ราคาไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ *.*.*. (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ในกรณี
นํา้ ไม่ข้นึ สูงเกินไปและฝนไม่ตก ท่านสามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ ค่าเรือท่านละประมาณ 20.- ยูโร ซึง่ เรือที่
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ลําสามารถนัง่ ได้ 5-6 ท่าน) เพือ่ ชมมนต์เสน่หแ์ ห่งนครเวนิซ สู่ คลองใหญ่ Grand Canal คลองทีก่ ว้าง
ทีส่ ุดของเกาะ และงานก่อสร้างทีแ่ สดงให้เห็นถึงความเป็ นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่ สะพานเรียลอัล
โต้ (ศิลปิ นเอกไมเคิลแองเจโล) ได้เวลานัดหมายนําคณะลงเรือเดินทางกลับสู่ฝงั ่ ที่ ท่าเรือตรอนเชโต้

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
ทีพ่ กั
วันที่หา้
เช้า

เทีย่ ง

*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILANO) ประเทศอิตาลี เมืองหลวงแห่ง
แฟชัน่ นําท่านถ่ายรูป (ภายนอก) กับมหาวิหารแห่งมิลาน ซึง่ เป็ นวิหารสไตน์
โกธิคทีใ่ หญ่ทส่ี ุดโลก และบริเวณนัน้ ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม
ต่างๆได้ตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ณ เมืองลูกาโน่
(LUGANO) เมืองตากอากาศทีส่ วยงาม ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับเมืองและทะเลสาบลูกาโน่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
MOVENPIC HOTEL หรือเทียบเท่า
ลูเซิรน์ -อินเทอร์ลาเก้น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (LUCERNE) เมืองตากอากาศของประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ ..อิสระถ่ายรูปกับอนุสาวรียส์ งิ โตหินสัญลักษณ์ของทหาร
สวิสฯ …จากนัน้ ถ่ายรูปกับ สะพานไม้โบราณคาเปล และทะเลสาบลูเซิรน์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย
คํา่
ทีพ่ กั
วันที่หก
เช้า

คํา่
ทีพ่ กั
วันที่เจ็ด
เช้า

นําท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) เมืองทีส่ วยงามขนาบข้างด้วยทะเลสาบเบรียน
เซอร์ซแี ละทุนเน่อซี ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสินค้าและของทีร่ ะลึกจากประเทศสวิสฯ
*.*.*. อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย *.*.*.
CITY OBERLAND HOTEL หรือเทียบเท่า
ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE - ดีจอง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สถานรถไฟกลินเดอวาล เพือ่ นัง่ รถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราวน์
(TOP OF EUROPE) ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นหิมะบนยอดเขา และเข้า
ชม ถํา้ นํา้ แข็ง
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงฟราวน์
บ่าย นําท่าน นัง่ รถไฟลงจาก ยอดเขาจุงฟราวน์ สู่เมืองเลาเทิรน์ บรุนเน่น
ระหว่างทางท่านจะได้เห็นความสวยงามอีกหนึ่งบรรยากาศ
นําท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศฝรัง่ เศสมุ่งหน้าสู่ เมืองดีจอง (DIJON) เมืองหลวงแห่งแคว้น
เบอร์กนั ดี
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
IBIS GAR DE DIJON HOTEL หรือเทียบเท่า
ปารีส
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงปารีส (PARIS) อิสระระหว่างทางให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นําท่าน เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP ไม่ตอ้ งต่อแถวใน
เสียเวลา และ มีไกด์พระราชวังบรรยาย) สัมผัสความยิง่ ใหญ่อลังการของ
พระราชวังทีไ่ ด้รบั การยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามทีส่ ุดในโลก ซึง่ ได้รบั
การตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจติ รบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ทีม่ ี
เอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชนั้ ดี อาทิเช่น ห้องอพอลโล,
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ห้องนโปเลียน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ
ซึง่ รวบรวมเรื่องราวและความเป็ นมาในอดีตอันยิง่ ใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้

บ่าย
คํา่
ทีพ่ กั

นําท่าน ถ่ายรูป (ภายนอก) กับพิพธิ ภัณฑ์ลูฟว์ หรือ อดีตพระราชวังลูฟว์
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง หอยเอสคาโกร์ สเต็ก ไวน์
IBIS PARIS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่แปด ปารีส - ประเทศไทย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเพือ่ ล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานทีส่ าํ คัญคู่บา้ นคู่เมืองริมสองฝัง่ แม่นาํ้
แซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์
ซึง่ ได้รบั การอนุรกั ษ์ดูแลเป็ นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของ
ทัศนียภาพทีร่ ่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็ นนครทีม่ คี วามงดงามทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณี
ทีน่ าํ้ ในแม่นาํ้ แซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสยั เช่น การนัดหยุดงาน เป็ นต้น รายการล่อง
แม่นาํ้ แซนอาจจะไม่สามารถดําเนินการได้)
ชมความยิง่ ใหญ่ของประตูชยั สร้างขึ้นเพือ่ เฉลิมพระเกียรติแด่จกั รพรรดินโปเลียน ผ่านชมบริเวณลาน
จัตรุ สั คองคอร์ท สถานทีซ่ ง่ึ เคยเป็ นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระ
เจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต
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ชม จัตรุ สั ทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟิ ล เป็ นทีร่ ะลึกจากมุมกว้างซึง่ เป็ นจุดทีส่ วยทีส่ ุดและสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน …อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้า DUTY PARIS LOOK ในราคาถูก อาทิเช่น
นํา้ หอม, ครีม, เครื่องสําอาง, กระเป๋ า, นาฬกิ า, เข็มขัด ฯลฯ
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพือ่ เดินทางสู่ ประเทศไทย
15.35 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK074 / EK384
วันที่เก้า สนามบินสุวรรณภูมิ
12.15 น. (เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี
***************
หมายเหตุ

กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้เพือ่ ความเหมาะสม ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจน
ผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
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อัตราค่าใช้จา่ ย
วันที่เดินทาง

เด็กตา่ กว่า 12
ผูใ้ หญ่
กับ 1 ผูใ้ หญ่

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยวเพิม่

ปี 2022
4-12 มี.ค. / 18-26 มี.ค.
24 เม.ย. – 2 พ.ค.

69,999.-

1-9 เม.ย.

71,999.-

10-18 เม.ย. // 11-19 เม.ย.
(Songkran)

79,999.-

15,500.-

1-9 พ.ค. / 5-13 พ.ค.

71,999.-

12,500.-

3-11 มิ.ย. / 17-25 มิ.ย. / 24 มิ.ย.–2 ก.ค.
1-9 ก.ค. / 22-30 ก.ค. / 29 ก.ค.-6 ส.ค.
5-13 ส.ค. / 12-20 ส.ค. / 26 ส.ค.-3 ก.ย.
2-10 ก.ย. / 16-24 ก.ย. / 30 ก.ย.- 8 ต.ค
7-15 ต.ค. /14-22 ต.ค. / 21-29 ต.ค. / 28
ต.ค.-5 พ.ย. / 4-12 พ.ย. /18-26 พ.ย.
25 พ.ย.-3 ธ.ค. /2-10 ธ.ค. / 9-17 ธ.ค.

69,999.-

12,500.-

23-31 ธ.ค. ( X’mas)
30 ธ.ค.-7 ม.ค. (New Year)

79,999.-

15,500.-

12,500.-
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อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ (Economy Class) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์
อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสําหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมทีร่ ะบุตามรายการหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ใน
ภูมปิ ระเทศทีม่ อี ากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาล
ต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็ นผลทําให้ตอ้ งการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิม่ ค่าทัวร์ในกรณีพกั ทีเ่ มืองเดิม โดย
บริษทั จะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ)
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมที่พกั
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิ กัน หรือ อยู่คนละชัน้ กัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3
เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ ถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความ
จําเป็ นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนัน้ ไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม่ เติมใน
กรณีทอ่ี าจมีการแยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ณ
ุ หภูมติ าํ ่
** กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และ
ไม่มอี ่างอาบนํา้ ซึง่ ขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
5. ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามรายการ
6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่
ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลสําหรับคนไข้ใน จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินและการเคลือ่ นย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
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** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่ เติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีม่ อี ายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะ
จากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านัน้
7. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ งพิ
ั ่ เศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นํา้ หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วย
จากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าทีส่ ูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกํากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสังพิ
่ เศษ
ค่าบริการพิเศษต่างๆ
6. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
7. ค่าทิปท่านละ 70.- ยูโร (หัวหน้าทัวร์ , คนขับรถ , ไกด์ทอ้ งถิน่ )
8. ค่าวีซ่าเช็งเก้น 5,000.- (หากสถานทูตได้กาํ หนดการยืน่ วีซ่าเป็ นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกําหนดได้
กรณีถา้ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )
ั
**กรุณาอ่านเงือ
่ นไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการท ัวร์ทท
ี่ า่ นได้ร ับถือเป็นสญญา
การเดินทางระหว่างบริษ ัทและลูกค้า**
เงือ
่ นไขการจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน ้า พร ้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 24 ชัว่ โมงนับจากวันจอง มิฉะนัน
้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะขอรับลูกค ้ารายต่อไป
่ นทีเ่ หลือ
เงือ
่ นไขการชาระค่าท ัวร์สว
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิ ซ
ี า่ หรือยกเลิกการเดินทาง
้จ่
โดยเหตุจําเป็ นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช ายทีเ่ กิดขึน
้ จริง
เงือ
่ นไขการสารองทีน
่ ง่ ั
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในว ันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิก
์ ารย้ายเมืองทีเ่ ข้าพ ัก เช่น กรณีทเี่ มืองนนมี
ั้
การจ ัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพ ักเมืองทีใ่ กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปร ับเปลีย
่ นตามความ
เหมาะสม***
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กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่านละ 3,000
บาท
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจํานวนตามราคา
ทัวร์ (หมายเหตุ – ผู ้เดินทางทีเ่ กิดอุบต
ั เิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวต
ิ จะต ้องมีใบรับรอบแพทย์ตามทีท
่ างบริษัทระบุข ้อความ
บางอย่างในนัน
้ ด ้วย เพือ
่ จะได ้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัททีต
่ า่ งประเทศ (ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับดุลพินจ
ิ ของสายการบิน
และบริษัทต่างประเทศ))
- กรณียน
ื่ วีซา่ แล ้วไม่ได ้รับการอนุมัตวิ ซ
ี า่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได ้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล ้วทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช ้จ่ายทีเ่ กดขึน
้ จริง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริการยืน
่ วีซา่ / ค่ามัดจําตัว๋ เครือ
่ งบิน หรือค่าตัว๋ เครือ
่ งบิน
(กรณีออกตั๋วเครือ
่ งบินแล ้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีทก
ี่ รุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน (สอบถามเพิม
่ เติมจากทางบริษัทฯอีก
ครัง้ นึง)
- กรณีผู ้เดินทางทีเ่ กิดอุบัตเิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวต
ิ จะต ้องมีใบรับรองแพทย์ตามทีท
่ างสายการบินให ้ระบุข ้อความตามเงือ
่ นไข
สายการบินนัน
้ ๆ เพือ
่ จะได ้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัททีต
่ า่ งประเทศ (ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั ดุลพินจ
ิ ของสายการบิน
และบริษัทต่างประเทศ) ทัง้ นี้ทา่ นจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได ้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ หรือค่าตัว๋
เครือ
่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ
่ งบินแล ้ว) และค่าธรรมเนียมวีซา่ และค่าบริการยืน
่ วีซา่ กรณีทท
ี่ า่ นยืน
่ วีซา่ แล ้ว
หมายเหตุ
ั ทีท
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการทีจ
่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสย
่ าง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได ้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทีย
่ วบิน รวมถึงกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองไม่อนุญาตให ้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีทท
ี่ า่ นจะใช ้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข ้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- กรณีทค
ี่ ณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ ้งให ้ท่านทราบ
ล่วงหน ้า 14 วันก่อนการเดินทาง
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
- เมือ
่ ท่านทําการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว ในกรณีท ี่
ลูกค ้าต ้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอ
้ …โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน
่ นแปลงได ้ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับสภาวะ
อากาศ
ั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้ร่วม
และเหตุสด
ุ วิสย
เดินทางเป็ นสําคัญ….
- หลังจากทีม
่ ก
ี ารจองทัวร์และได ้ชําระค่ามัดจําทัวร์หรือทัง้ หมดแล ้ว ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ทีไ่ ด ้ระบุไว ้ทัง้ หมด
- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ้ทีจ
่ ะนั่งต ้องมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีส
่ ายการบินกําหนด เช่น
ต ้องเป็ นผู ้ทีม
่ รี ่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู ้อืน
่ ได ้อย่างรวดเร็วในกรณีทเี่ ครือ
่ งบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได ้
(นํ้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู ้ทีม
่ ป
ี ั ญหาทางด ้านสุขภาพและร่างกายและอํานาจในการให ้ทีน
่ ั่ง Long leg ขึน
้ อยูก
่ ับ
ทางเจ ้าหน ้าทีเ่ ช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน
้



ิ ส่วนตัวของลูกค ้าสูญหายหรือลืมไว ้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน
้
กรณีทรัพย์สน
 กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย
์ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 14 วัน ในกรณีทไี่ ม่สามารถทํากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 30 ท่าน ( ผู ้ใหญ่ )
และ/หรือ ผู ้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซา่ ได ้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีนท
ี้ างบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้
ทัง้ หมดหักค่าธรรมเนียมวีซา่ หรือจัดหาคณะทัวร์อน
ื่ ให ้ถ ้าต ้องการ
 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
 เนือ
่ งจากรายการทัวร์นเี้ ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก
์ ารใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
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 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได ้วีซา่ แล ้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการแจ ้งสถานฑูต เพือ
่ ให ้อยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของ
สถานฑูต เรือ
่ งวีซา่ ของท่าน เนือ
่ งจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว ้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ เมือ
่ ท่านได ้ชําระ
เงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขต่างๆของเอกสารวีซา่
 การบิดเบือนข ้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให ้เดินทางเข ้าประเทศในกลุม
่ เชงเก ้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม ้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด ้ชําระไปแล ้วและหากต ้องการขอยืน
่ คําร ้องใหม่ก็ต ้องชําระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทก
ุ ครัง้
่ เรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
 หากสถานทูตมีการสุม
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ ้าหน ้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิม
่ เติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตัวแทนอํานวยความสะดวกในขัน
้ ตอนการยืน
่ วีซา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัตวิ ซ
ี า่ จะอยูใ่ นดุลพินจ
ิ
่
ของทางสถานทูตฯเท่านัน
้ ซึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ทา่ นได ้ทางบริษัทฯ จึงต ้องขออภัยมา ณ ทีน
่ ี้
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
 เมือ
่ ท่านทําการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว ใน
กรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าต ้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอ
้ โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆทัง้ สิน
่ นแปลงได ้ ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กบ
ั สภาวะอากาศ
ั
และเหตุดวิสยต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู ้ร่วม
เดินทางเป็ นสําคัญ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลก
ู ค ้าทีเ่ คยเดินทางแล ้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ ักเกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม
่ สุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู ้อืน
่ เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่า
มากลุม
่ ใหญ่แล ้วไม่เกรงใจผู ้อืน
่ ชักชวนผู ้ผืน
่ ให ้ก่อนความวุน
่ วานในทัวร์ฯลฯ (เพือ
่ ความสุขของผู ้เดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ ค
ี รรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ
่ ความปลอดภัย / เว ้นมี
ใบรับรองแพทย์)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ เี ด็กทารกอายุตาํ่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อน
จองทัวร์เพือ
่ หาข ้อสรุปร่วมกัน) ต ้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู ้เดินทางท่านอืน
่
้ ทัวร์ เพือ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ทา่ นทีต
่ ้องใช ้รถเข็น (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อนซือ
่ หาข ้อสรุป
ร่วมกัน)
 ท่านทีจ
่ ะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ
่ ขอคํายืนยันว่าทัวร์นัน
้ ๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได ้รับการยืนยันจากพนักงานแล ้วทัวร์นัน
้ ยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช ้จ่ายนัน
้ ได ้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล ้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริม
่ งาน 08.00 น. ต ้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต ้องแก ้ไขปรับเปลีย
่ น - เมือ
่ ท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล ้ว
หมายถึงท่านยอมรับในข ้อความและเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ แจ ้งแล ้วข ้างต ้น
 หากในคณะของท่านมีผู ้ต ้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู ้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเทีย
่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ หัวหน ้าทัวร์มค
ี วามจําเป็ นต ้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
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ข ้อความซึง่ ถือเป็ นสาระสําหรับท่านผู ้มีเกียรติซงึ่ ร่วมเดินทาง

ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนํ าสัมมนา และการเดินทางทีม
่ ค
ี วามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ
่ ั ก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วพร ้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงู สุดในการเดินทาง
ทัง้ นี้ ท างบริษั ทฯ ไม่ส ามารถรั บ ผิด ชอบในอุบัต เิ หตุห รือ ความเสีย หายทีเ่ กิด จากโรงแรมที่พั ก ยานพาหนะ, อั น เนื่ อ งจาก
อุบัตเิ หตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของ
อัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราระหว่างประเทศ, การนั ดหยุดงาน, ความล่าช ้าของเทีย
่ วบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท ้องถิน
่ ,
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่ จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู ้มีอํานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําต ้องแสดงเหตุผล เนือ
่ งจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึง่ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ
หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทีย
่ วทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ ้มครอง และประกันอุบัตเิ หตุ ตาม
เงือ
่ นไขทีบ
่ ริษั ทฯ ทีร่ ั บประกันในกรณีทผ
ี่ ู ้ร่ว มเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ ้าหน ้าที่ ตรวจคนเข ้าเมือ งของประเทศไทย และ/หรือ
ต่างประเทศ มิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้เดินทาง ไม่ปฎิบัตต
ิ ามกฎระเบียบ
ด ้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นทีม
่ ก
ี ารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส งิ่ ผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่ค น
ื
ค่าใช ้จ่ายใดๆ รายละเอียดด ้านการเดินทาง อาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความจําเป็ น หรือเพือ
่ ความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิ
ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ทัง้ นี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัย
ของท่านผู ้มีเกียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษ ัท เป็นผูน
้ าพาการเดินทางในครงนี
ั้ ”้

่ อิตาลี
เอกสารประกอบการยืน
่ วีซา
้
่
ใชเวลาทาการอนุม ัติวซ
ี าประมาณ 15 ว ันทาการ
่ แสดงตนทีศ
่ VFS Global (สล
ี มคอมเพล็ กซ)์
ยืน
่ วีซา
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด
และสาเนา 1 ชุด
่ หน ังสอ
ื เดินทางต้องนาสง
่ เข้าสถานทูตและระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
่ ไม่สามารถดึง
ในว ันยืน
่ วีซา
ี า
ื เดินทางออกมาได้
หน ังสอ
หมายเหตุ: การยืน
่ วีซา่ แต่ละครัง้ กับบริษัททัวร์ จะต ้องทําการยืน
่ วีซา่ ประเภทหมูค
่ ณะ เท่านัน
้ โดยการยืน
่ เป็ นหมู่
คณะ ต ้องมีจํานวน
15.- คน ขึน
้ ไป โดยทางศูนย์รับยืน
่ จะเป็ นผู ้กําหนดวันยืน
่ วีซา่ เท่านัน
้ ถ ้าหากผู ้เดินทางไม่สามารถไปยืน
่ วีซา่ ใน
้จ่
วันทีก
่ ําหนดได ้ อาจมีคา่ ใช ายเพิม
่ เติม (Premium) ดังนี้
•ในกรณีทเี่ หลือระยะเวลายืน
่ วีซา่ น ้อยกว่า 15 วัน นับจากวันเดินทาง มีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
่ ท่านละ 2,600 บาท
**ทัง้ นี้ ค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ ผู ้เดินทางต ้องชําระกับทางศูนย์รับยืน
่ โดยตรง*
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสําหรับประทับวีซา่ อย่าง
น ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชาํ รุด
(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํ ามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จํานวน 3
ใบ (พืน
้ หลังขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ
ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผู ้เดินทาง ออกค่าใช ้จ่ายเอง
**Statement รายการเดินบัญชีย ้อนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกค ้าทํารายการเดิน
ี นต
บัญชี ยอดเงินในบ ัญชข
ั้ า่ 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้ว
ค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และหากบัญชีกระโดด
เดือนต ้องขอเป็ น Statement เท่านัน
้ )
่ นามสกุล ตรงตามหน ้า PASSPOST (เจ ้าของบัญชี)
ชือ
่ -นามสกุลภาษาอังกฤษ
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต ้องเป็ นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม ้น และชือ
ต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต (ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันทีย
่ น
ื่ ) (ใช ้ทัง้ 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึง่ ไม่ได ้)
3.2 กรณีผู ้เดินทางไม่ได ้ออกค่าใช ้จ่ายเอง (บุคคลทีส
่ ามารถรับรองค่าใช ้จ่ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่ พีน
่ ้อง ทีม
่ ี
สายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านัน
้ )
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3.2.1. ต ้องทําเป็ นหนังสือรับรองค่าใช ้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็ นภาอังกฤษเท่านัน
้
3.2.2. ถ่ายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ทีอ
่ อกให ้ และผู ้ทีถ
่ ก
ู รับรองค่าใช ้จ่ายให ้ เช่น สําเนาทะเบียนสมรส สูต ิ
บัตร ทะเบียนบ ้าน **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ*
4. หลักฐานการทํางาน
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3
-เจ ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
-เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทํางาน
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คําว่า “TO WHOM IT MAY
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีอ
่ อกจากสถาบันทีก
่ ําลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คําว่า “TO WHOM IT MAY
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
5. เอกสารส่วนตัว
-สําเนาทะเบียนบ ้าน กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-สูตบ
ิ ต
ั ร (กรณีเด็กอายุตํา่ กว่า 20 ปี ) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ ้ามี) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
-ใบเปลีย
่ นชือ
่ น) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได ้เดินทางไปต่างประเทศพร ้อมบิดา มารดา
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้องคัดหนังสือ
ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือ
ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
- หากเด็กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
พาสปอร์ตบิดาและมารดา
-กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร ้าง จะต ้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มี
อํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
้ จงว่าทําไมไม่ม ี passport ***
*** กรณีทบ
ี่ ด
ิ าหรือมารดาไม่ม ี passport แล ้วใช ้ ID Card แทนต ้องทําจดหมายชีแ
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบ
-กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือ
ั บุตรที่
สถานทูตด ้วย ทัง้ สองท่าน (เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านัน
้ )
7. ท่านไม่จําเป็ นต ้องเซ็น รับรองสําเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร ้องขอวีซา่ เท่านัน
้
เอกสารยืน
่ วีซา่ อาจมีการปรับเปลีย
่ นและขออัพเดทเพิม
่ เติมได ้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ ้งขอเพิม
่ เติม

หากใครสนใจจอง...
. สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6
. จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip
. หรือโทร 02-234-5936
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