การันตีครบ 10 ท่ าน ออกเดินทาง
บินตรงสายการบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมดีระดับ 4 ดาวเต็ม****
รวมค่ ายกกระเป๋ าใน โรงแรมทุกแห่ ง
รวมค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ แล้ ว
เทีย่ วเจาะลึกอิตาลีตอนใต้ อะมัลฟี่ โคลท์

เทีย่ วครบ มีเวลาในแต่ ละสถานทีเ่ ต็มอิ่ม
อาหารดี มีไฮไลท์ อาหารเต็มคอร์ ส
อาหารขึ้นชื่อตามเมืองต่ างๆ
มีน้าดื่มบริ การทุกวัน วันละ 1 ขวด
รวมค่ าวีซ่าเรี ยบร้ อยแล้ ว
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กระเป๋ าล้ อลาก 4 ล้ อ หมุน 360๐
หมอนรองคอ นอนบนเครื่ อง+รถ
ADAPTER สาหรั บยุโรป
คู่มือท่ องเทีย่ วประเทศแถบยุโรป
กระเป๋ าเล็กใส่ อปุ กรณ์ ใช้ บนเครื่ อง
1

วัน
1
2

โปรแกรมท่ องเที่ยว
สนามบินสุ วรรณภูมิ ( กรุ งเทพฯ )
เมืองมิลาน – เมืองเจนัว – เมืองปอร์โตฟิ โน – เมืองซานตา มาร์เกริ ตา

-

3

ซิ งเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บา้ นงามของอิตาลี – นครฟลอเร้นซ์ – จตุรัสซิ นญอเรี ย

4

เมืองฟลอเร้นซ์ – นัง่ รถไฟด่วนสู่ นาโปลี – นัง่ เรื อสู่ เกาะคาปรี (พักบนเกาะคาปรี )

5

เกาะคาปรี – ถํ้าบลูกร็ อตโต้ – เมืองซอเรนโต้

6

เมืองซอเรนโต้ – อะมัลฟี่ โคสท์ – เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่ – พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี –
นาโปลี
เมืองนาโปลี – กรุ งโรม – นํ้าพุเทรวี่ – บันไดสเปน
กรุ งโรม - กรุ งเทพ ฯ
สนามบินสุ วรรณภูมิ

7
8
9

เช้ า เทีย่ ง เย็น

กําหนดการเดินทาง 2561
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

วันแรกของการเดินทาง
21.30 น.

 

  
  
  
  
  


โรงแรม (เทียบเท่ า)
SANTA MARGHERITA
LIGURE
CONTINENTAL
HILTON FLORENCE
METROPOLE
LA PALMA CAPRI
CONTINENTAL
SORRENTO
STARHOTELS
TERMINUS NAPLES
H10 ROMA CITTA

5-13 / 14-22 / 28 ก.ย. – 6 ต.ค.
12-20 / 19-27 / 26 ต.ค. – 3 พ.ย.
9-17 / 23 พ.ย. – 1 ธ.ค.
2-10 / 7-15

สนามบินสุ วรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )
พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ
ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย (TG)
เจ้าหน้าที่รอต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร
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วันที่สอง (2)
00.35 น.
07.10 น.

เมืองมิลาน – เมืองเจนัว – เมืองปอร์ โตฟิ โน – เมืองซานตา มาร์ เกริตา
เทีย่ ง คํา่
คณะออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 940
คณะเดินทางถึง เมืองมิลาน (Milan) ประเทศอิตาลี นําคณะผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร จากนั้นนําคณะเดินทางสู่ เมืองเจนัว (Genoa)
(ระยะทางประมาณ 148 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 2.10 ชม.)
ซึ่งเป็ นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอิตาลี เมืองบ้านเกิดของคริ สโตเฟอร์ โคลัมบัส นัก
เดินเรื อผูบ้ ุกเบิกและเป็ นชาวยุโรปคนแรกที่คน้ พบทวีปอเมริ กา แต่อย่างไรก็ตามเจนัว ก็เปรี ยบ
ดังไข่มุกของประเทศอิตาลี
เมืองสุ ดคลาสสิ คแห่งนี้ประดับประดาไปด้วยตึกรามบ้านช่อง
ตกแต่งด้วยสี สไตล์พาสเทล โบสถ์เก่า แก่ดูมีมนต์ขลัง ถนนบางสายบ่งบอกถึงอารยธรรมเก่า
ยุคโรมัน เมืองแห่งนี้เป็ นดัง่ ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมจากยุคอดีต
มาสู่ปัจจุบนั

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

13.00 น.

นําคณะออกเดินทางสู่ เมืองปอร์ โตฟิ โน (PORTOFINO)
(ระยะทางประมาณ 35 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1 ชม.)
ซึ่งเป็ นเมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสี ยงระดับโลกในเขตจังหวัดเจนัว
ล้อมรอบด้วยท่าเรื อเล็กๆ จนได้รับการขนาดนามว่าเป็ น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” สําหรับ
นักท่องเที่ยว ที่นี่เป็ นเมืองเล็กๆ น่ารักประกอบด้วยบ้านเรื อนหลากสี สนั ตั้งเบียดเสี ยดกันไป
ตามเชิงเขาเขียวชอุ่มโอบล้อมอ่าวที่มีท่าเรื อยอร์ชจอดเต็มไปหมด

นําคณะเดินทางสู่ เมืองซานตา มาร์ เกริตา (SANTA MARGHERITA)
(ระยะทางประมาณ 5 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 15 นาที)
เป็ ฯอีกหนึ่งเมืองสวยริ มฝั่งทะเลของแคว้นลิกเู รี ย
18.30 น.

วันที่สาม (3)
เช้ า

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
พักค้ างคืน ณ SANTA MARGHERITA LIGURE CONTINENTAL
ระดับเดียวกัน
ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี – นครฟลอเร้ นซ์ –
จตุรัสซินญอเรีย
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
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เช้ า

หรือเทียบเท่ าใน

เทีย่ ง

คํา่
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08.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิงเกว่ แตร์ เร (CINQUE TERRE)
(ระยะทางประมาณ 59 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1 ชม.)
หมู่บา้ นเล็กๆ ที่ต้ งั อยูบ่ นชายฝั่งริ เวียร่ าของอิตาลี CINQUE TERRE มีความหมายว่า ห้า
ดินแดน(FIVE LANDS) ประกอบด้วยหมู่บา้ น 5 แห่งได้แก่ VERNAZZA, MANAROL,
RIOMAGGIORE, CORNIGLIA, MONTEROSSO AL MARE โดยทั้งห้าหมู่บา้ นนี้มีหุบเขา
ล้อมรอบประกอบกันเป็ นส่ วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดก
โลกจากองค์การยูเนสโก้ดว้ ย (UNESCO)
นําท่านชมหมู่บา้ น RIOMAGGIORE, VERNAZZA, MANAROL คือ 3 หมู่บา้ นที่สวยที่สุดใน
5 หมู่บา้ น (ส่วนอีก 2 หมู่บา้ น CORNIGLIA. MONTEROSSO AL MARE ขึ้นอยูก่ บั เวลา
สภาพอากาศ และสภาพร่ างกายของคนในคณะทัวร์)
** หมายเหตุ : การเดินเทีย่ วชมหมู่บ้านชิงเกว่ แตร์ เร จะครบทั้ง 5 หมู่บ้านหรือไม่ น้ันขึน้ กับ
หลายปัจจัย เช่ น เวลา สภาพอากาศ จราจร การปิ ดหรือเปิ ดเส้ นทางของแต่ ละหมู่บ้าน หรือ
สภาพร่ างกายของคณะทัวร์ เป็ นสาคัญ
แต่ เราจะนาท่ านเทีย่ วหมู่บ้านทีส่ วยอยู่แล้วเช่ น
RIOMAGGIORE, VERNAZZA, MANAROL **

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง

13.30 น.

นําท่านเข้าสู่เมืองเก่าของ นครฟลอเร้ นซ์ (Florence)
(ระยะทางประมาณ 178 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 2.20 ชม.)
เมืองนี้เป็ นศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ และเป็ นเมืองที่ไม่อนุญาตให้รถโค้ชเข้าไป
ในเขตเมือง มีมหาวิหารซานตามาเรี ยเดลฟิ โอเรหรื อ Duomo แห่งนครฟลอเร้นซ์เป็ นศูนย์กลาง
ใกล้กนั เป็ นจตุรัสซินญอเรี ย เดิมเป็ นที่ต้ งั รู ปปั้นเดวิดของแท้มานานกว่า 3 ศตวรรษ ในปัจจุบนั
ถูกเก็บรักษาไว้ในแกลลอเรี ย อะเคเดมีผา่ นชมพิพิธภัณฑ์อุฟฟิ ซี ที่เก็บงานศิลปะลํ้าค่าในยุค
กลางใกล้ ชมสะพานอันเก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกที่ขา้ มแม่น้ าํ อาร์โน จากนั้นรถโค้ชนํา
ท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา ณ จตุรัสไมเคิลแองเจโล
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
พักค้ างคืน ณ HILTON FLORENCE METROPOLE หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

19.00 น.

วันทีส่ ี่ (4)
เช้ า
08.00 น.

เมืองฟลอเร้ นซ์ – นั่งรถไฟด่ วนสู่ นาโปลี –
เช้ า
เทีย่ ง คํา่
นั่งเรือสู่ เกาะคาปรี(พักบนเกาะคาปรี)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําคณะเดินทางสู่ สถานีรถไฟเมืองฟลอเร้ นซ์ และเดินทางสู่ เมืองนาโปลีอยูท่ างตอนใต้ของ
ประเทศในเขตคาบสมุทรอิตาลีดว้ ยรถไฟด่วน
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12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง

13.30 น.

นําท่านเดินทางสู่ ท่ าเรือเมืองนาโปลีเพือ่ ลงเรือสู่ เกาะคาปรี เกาะเล็กๆ ที่มีธรรมชาติที่สวยงาม
เป็ นสถานที่ตากอากาศของบุคคลสําคัญๆ
มาช้านาน
ซึ่งรายได้หลักของเกาะนี้มาจาก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นําท่านเที่ยวชมชุมชนคาปรี อนั เก่าแก่ต้ งั รกรากมาแต่บรรพบุรุษ
จนกลายเป็ นศูนย์กลางของเกาะ ที่มีชื่อเสี ยงในเรื่ องการท่องเที่ยวและตากอากาศ ร้านรวงเปิ ด
ให้บริ การนักช้อปปิ้ งได้เลือกสรร

19.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
พักค้ างคืน ณ PRINZHOTEL ROTHENBURG หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า (5)
เช้ า

เกาะคาปรี – ถํา้ บลูกร็อตโต้ – เมืองซอเรนโต้
เช้ า
เทีย่ ง คํา่
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเปลี่ยนลงเรื อเล็กไปชมถํา้ บลูกร็อตโต้ ที่มีความงดงามอย่างมากและมีอยูเ่ พียงไม่กี่แห่ง
ในโลก ถํ้านํ้าลอดที่มีการกระทบของแสงกับนํ้าทะเลสี คราม ทําให้ภายในบริ เวณถํ้าประกาย
ไปด้วยแสงสี น้ าํ เงินจึงเป็ นที่มาของชื่อดังกล่าว
(ทั้งนีก้ ารเข้ าชมภายในถํา้ ขึน้ อยู่กบั สภาพ
ภูมิอากาศในแต่ ละวัน)

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง

13.00 น.

ได้เวลานําคณะลงเรื อ Jet นําท่านกลับสู่ฝั่งที่ เมืองซอเรนโต้ (Sorrento) เมืองชายทะเลที่มีตวั
เมืองเรี ยงรายตามแนวของผาหิ นสูง ทิวทัศน์สวยงามเหล่านี้ได้สร้างความประทับใจให้กบั
นักท่องเที่ยว จนเป็ นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสี ยง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
พักค้ างคืน ณ CONTINENTAL SORRENTO หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

19.00 น.
วันที่หก (6)
เช้ า
08.00 น.

เมืองซอเรนโต้ – อะมัลฟี่ โคสท์ – เทีย่ วชมเมืองอามาลฟี่ –
เช้ า
เทีย่ ง คํา่
พิพธิ ภัณฑ์ ปอมเปอี – นาโปลี
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอะมัลฟี (AMALFI)
(ระยะทางประมาณ 32 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1.30 ชม.)
ซึ่งเส้นทางริ มทะเลสวยนี้ได้รับการกล่าวขานและยกย่องว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
อะมัลฟี่ โคสท์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ เมื่อปี ค.ศ.1997 โดย
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ชายฝั่งนี้โด่งดังจากฉากในนวนิยายที่นกั เขียนอเมริ กา จอห์น สไตน์แบ็ค เส้นทางจะลดเลี้ยว
ไปตามหน้าผาสูงบ้าง ตํ่าบ้าง ผ่านไร่ มะนาว ไร่ มะกอก และไร่ สม้ จนเข้าสู่เมืองอะมัลฟี่ อิสระ
ให้เดินเล่นเพือ่ ชมบ้านเมือง

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง

13.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ เมืองปอมเปอี (POMPEII)
(ระยะทางประมาณ 38 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1 ชม.)
นําท่านเข้าชมเขตเมืองเก่าที่ได้รับการจัดตั้งเป็ น พิพธิ ภัณฑ์ เมืองปอมเปอี (POMPEI) เมืองที่
ถูกทับถมจมอยูใ่ ต้ดินกว่า 1,500 ปี เนื่องจากการระเบิดของภูเขาไฟวิชูเวียส ชมสภาพของเมือง
ที่ขดุ ค้นขึ้นมา

19.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
พักค้ างคืน ณ STARHOTELS TERMINUS NAPLES หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด (7)
เช้ า
08.00 น.

เมืองนาโปลี – กรุงโรม – นํา้ พุเทรวี่ – บันไดสเปน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (ROME)
(ระยะทางประมาณ 241 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 3 ชม.)

เช้ า

เทีย่ ง

คํา่

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

13.00 น.

นําท่านชมนํา้ พุเทรวี่ ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลาส ซัลวี ที่มาของเพลง “ทรี คอยน์ออฟ
เดอะฟาวด์เท่น” ที่โด่งดังในอดีต ซึ่งนักท่องเที่ยวมีความเชื่อว่าหากโยนเหรี ยญอธิฐานไว้จะได้
กลับมากรุ งโรมอีกครั้งหนึ่ง

นําท่านเข้าสู่จตุรัสบันไดสเปน แหล่งพบปะของหนุ่มสาวชาวอิตาเลียนยามว่าง จนกลายเป็ น
แหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังเรี ยงรายไปด้วยสิ นค้าแบรนด์เนมของอิตาลี
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19.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาพืน้ เมือง
พักค้ างคืน ณ H10 ROMA CITTA หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

วันที่สิบแปด (8)
เช้ า
10.00 น.
13.50 น.

กรุงโรม - กรุงเทพ ฯ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่สนามบินลีโอนาร์โด ดาวินชี เพื่อเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทาํ
TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
ออกเดินทางกลับสุ่ กรุ งเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 945

วันที่เก้า (9)
07.15 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ
เดินทางกลับถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กําหนดการเดินทาง 2561
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

5-13 / 14-22 / / 28 ก.ย. – 6 ต.ค.
12-20 / 19-27 / 26 ต.ค. – 3 พ.ย.
9-17 / 23 พ.ย. – 1 ธ.ค.
2-10 / 7-15

-

-

-

อัตราค่ าบริการ
ราคาต่ อท่ าน
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2 ท่ าน ราคาท่ านละ
103,500.1 ผู้ใหญ่ 1 เด็กอายุตาํ่ กว่ า 12 ปี (มีเตียง) ราคาท่ านละ
98,500.2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุตาํ่ กว่ า 12 ปี (มีเตียง) ราคาท่ านละ
88,500.2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุตาํ่ กว่ า 12 ปี (ไม่ มเี ตียง) ราคาท่ านละ
85,500.พักห้ องเดีย่ ว จ่ ายเพิม่ อีกท่ านละ
18,000.ไม่ ใช้ ตวั๋ เครื่องบิน (การบินไทย) ผู้ใหญ่ หักท่ านละ
23,000.ไม่ ใช้ ตั๋วเครื่องบิน (การบินไทย) เด็ก หักท่ านละ
16,000.*** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุตาํ่ กว่ า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มเี ตียงเสริม ***
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***หมายเหตุ การเดินทางในแต่ ละครั้งต้ องมีผ้ ูเดินทางจํานวน 15 ท่ านขึน้ ไป***
หากมีผ้ ูเดินทางไม่ ถงึ 20 ท่ าน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ ออกกรุ๊ ป หรือเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม

กรุณาส่ งเอกสารที่ใช้ ยนื่ วีซ่าให้ ทางบริษทั ฯ ล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 20 วันก่ อนการเดินทาง
ในการยืน่ วีซ่า ผู้เดินทางทุกท่ านจะต้ องเดินทางมายืน่ วีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต
เพือ่ มาสแกนลายนิว้ มือด้ วยตัวท่ านเอง โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบินไทยเส้นทาง ตามที่ระบุ
(ภาษีน้ าํ มันคิดจากอัตรา ณ วันที่ 1 เม.ย. 60 หากในวันออกตัว๋ มีการปรับเพิ่มทางบริ ษทั ขอเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง)
 ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน (Standard Room)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามที่กาํ หนดในโปรแกรม
 ค่ายานพาหนะ ที่ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถขับเกิน 12 ชัว่ โมง/วัน)
 ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่ นเข้าเมืองต่างๆ
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
**หากสถานทีท่ ่ องเทีย่ วใดทีไ่ ม่ สามารถเข้ าชมได้ ไม่ ว่าด้ วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่าใช้ จ่าย
เนื่องจากทางบริษัทได้ ทาํ การจองและถูกเก็บค่ าใช้ จ่ายไปแล้ว**
 ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศอิตาลี
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) บางแห่ง และมัคคุเทศก์ไทย คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อท่าน และกระเป๋ าใบเล็กติดตัวท่านขึ้นเครื่ องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่ าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (เท่ านั้น)

 ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งท่าน
 ค่าธรรมเนียมในการทําหนังสื อเดินทาง หรื อค่าแจ้งเข้าออก กรณี คนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เครื่ องดื่มและอาหารนอกรายการ,ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, มินิบาร์, ทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 ค่าทิปไกด์ และหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลท่านตลอดการเดินทาง (จากเมืองไทย) และคนขับรถ (หากท่านพอใจในการ
บริ การควรให้ทิปเพื่อเป็ นกําลังใจ เพิม่ เติม)
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 ค่ าภาษีบริการ 3% และค่ าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ซึ่งท่ านต้ องจ่ ายเพิม่ จากราคาค่ าทัวร์ (กรณี ตอ้ งการใบเสร็ จเต็มรู ปแบบ)

เมื่อท่านทําการจองทัวร์กบั ทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บมัดจําค่าทัวร์ท่านละ 30,000 บาท
กรณี ช่วงเทศกาล ขอเรี ยกเก็บค่ามัดจําค่าทัวร์ ท่านละ 40,000 บาท
ส่ วนที่เหลือต้องชําระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทําการ มิฉะนั้นจะถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ
***(กรณี วีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทําการ ทางบริ ษทั ฯ ต้องขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนตาม
เงื่อนไขการชําระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผา่ นการพิจารณาจากทางสถานทูต ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริ ษทั จะคืนเงินค่า
ทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งเท่านั้น)***
*** หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนั กําหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และผล
วีซ่าของท่านไม่ผา่ น บริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด***

***กรุ ณาพิจารณาเงือ่ นไขต่ างๆ และเงือ่ นไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษทั ก่ อนท่ านทําการจองทัวร์ ***
หากท่ านได้ ทาํ การจองทัวร์ ทางบริษทั ฯ ถือว่ าท่ านได้ รับทราบและยอมรับเงือ่ นไขทุกอย่ างเรียบร้ อยแล้ ว






ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (คืนค่ามัดจําให้ท้ งั หมด)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน
ยึดเงินค่ามัดจําทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน
ไม่คืนค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน
ไม่คืนค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน
ไม่คืนค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 กรณี ยนื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์หรื อมัดจําแล้ว ทาง
บริ ษทั ฯ คืนค่าทัวร์หรื อมัดจําให้ แต่ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าบริ การยืน่ วีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่
เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป (อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หรื อได้ชาํ ระค่าบริ การในส่ วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม
ตัว๋ รถไฟ และอื่นๆฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
 กรณี วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่าทัวร์ ท้งั หมด
 กรณี วีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรื อไม่วา่ ด้วยสาเหต
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ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าบริ การยืน่ วีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป
(อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หรื อได้ชาํ ระค่าบริ การในส่ วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตัว๋ รถไฟ และอื่นๆฯลฯ ไป
แล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
 ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่ าทัวร์ ท้งั หมด

 ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องวีซ่า
 การอนุมัติวซี ่ าเป็ นเอกสิ ทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้ น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลาง
และคอยบริ การอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยืน่ วีซ่า ทางสถานทูตเป็ นผูเ้ ก็บ (กรุณาจัดเตรียม
เอกสารให้ ถูกต้ อง และครบถ้ วนตามทีส่ ถานทูตต้ องการ เพราะจะมีผลต่ อการพิจารณาวีซ่าของท่ าน) หากผลวีซ่าออกมาว่า
ท่าน ไม่ ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่ คนื เงินค่าวีซ่า และค่ าบริการจากตัวแทนยืน่ ไม่ ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิ
ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
 กรณีที่ท่านวีซ่าผ่ าน แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ในการไม่ คนื เงินค่าวีซ่า และค่ าบริการจากตัวแทนยืน่ ให้ กบั ท่ าน เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็ น
ผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนําวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
 ในกรณี ทีก่ รุ๊ปมีการยืน่ วีซ่าเข้ าไปแล้ว และท่ านเพิง่ พร้ อมยืน่ วีซ่าหลังกรุ๊ป ท่ านจะต้ องรับผิดชอบค่ าวีซ่าส่ วนต่ างที่
เกิดขึน้ (กรณีมคี ่ าใช้ จ่ายเรื่องวีซ่าเพิม่ เติม)
ในการยืน่ วีซ่า ผู้เดินทางทุกท่ านจะต้ องเดินทางมายืน่ วีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต
เพือ่ มาสแกนลายนิว้ มือด้ วยตัวท่ านเอง โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก

***กรุ ณาพิจารณาเงือ่ นไขต่ างๆ และเงือ่ นไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษทั ก่ อนท่ านทําการจองทัวร์ ***

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องตัว๋ เครื่องบิน / สายการบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ / และท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทําการยืน่ วีซ่า ซึ่งจะมีค่าใช้จ่าย
แตกต่างจากการยืน่ กรุ๊ ปปกติ ซึ่งท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่เกิดขึ้น
การจัดทีน่ ั่งของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
ในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดาํ เนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUND ได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ที่นั่ง Long Leg ทีน่ ั่งริมประตูฉุกเฉิน เป็ นที่นงั่ สําหรับบุคคลที่ดูแข็งแรง และสามารถสื่ อสารภาษาสากลได้ เผือ่ เกิดเหตุ
ฉุกเฉินลูกค้าสามารถรี เควชได้ แต่ข้ ึนอยูก่ บั สายการบินเป็ นผูพ้ ิจารณา
กรณีหากท่ านต้ องมีการสํ ารองยานพาหนะ นอกเหนือจากรายการทัวร์ ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบิน
สุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสํารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้
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ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทางของบริ ษทั ฯ ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ
สํ าหรับท่ านทีเ่ ป็ นมุสลิม, ทานมังสวิรัติ, ไม่ ทานหมู / เนือ้ / ไก่ / ปลา หรืออืน่ ๆ โปรดแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 20 วันก่อนเดินทาง

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องโรงแรมทีพ่ กั
เนื่องจากการวางแปลนแบบห้ องพักของแต่ ละโรงแรมแตกต่ างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
โรงแรมหลายแห่ งในยุโรปจะไม่ มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
กรณีมีงานจัดประชุ มนานาชาติ ( Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทีม่ ีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่าง
อาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องสั มภาระ และค่ าพนักงานยกกระเป๋ า (Porter)
สั มภาระสํ าหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุก
โรงแรม (เท่านั้น) หากท่านมีกระเป๋ าเพิม่ เติมมากกว่า 1 ใบ ท่านจะถูกเรี ยกเก็บเงินเพิม่ ต่างหากจากผูใ้ ห้บริ การในแต่ละ
โรงแรม (ท่านต้องชําระในส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
นํา้ หนักของสัมภาระโหลด สํ าหรับสายการบิน ที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม
(สําหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิของสายการบินที่ท่านไม่
อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชําระในส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
กระเป๋ าสั มภาระ สํ าหรับนําขึน้ เครื่องได้ สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมี
นํ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร
(21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
กรณีที่ต้องมีบนิ ด้ วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยู่
กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระส่ วนของค่าใช้จ่ายที่สมั ภาระนํ้าหนักเกิน (ท่าน
ต้องชําระในส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
ทางบริษัทฯ ไม่ รับผิดชอบกรณีเกิดการสู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋ า และสั มภาระของผู้โดยสาร

หมายเหตุ.. (สํ าคัญมาก ผู้โดยสารทีเ่ ดินทางต้ องรับทราบ และยินยอม ก่ อนการเดินทาง
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตุการณ์
ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรื อไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใดๆ
ก็ตาม (ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริ ษทั ทัวร์ฯ) โดยทางบริ ษทั จะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็ น
สําคัญ
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2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั
ทั้งๆ ที่สายการบิน หรื อในส่วนของการบริ การทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริ การอยูเ่ ป็ นปกติ ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่ าน
3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่าใช้ จ่าย
เนื่องจากทางบริ ษทั ได้ทาํ การจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว
4. บริ ษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่ าน ในกรณี ดงั นี้
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนําเข้าประเทศ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้าม
เดินทาง
 กรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พาํ นักอยูใ่ น
ประเทศไทย
(ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่ าน หากเกิดเหตุการณ์ ดงั กล่าว)


ยอมรับ

ข้ าพเจ้ าได้ อ่านรายละเอียดทั้งหมด และรับทราบ พร้ อมยอมรับยินยอมในข้ อตกลงเงื่อนไขการจอง
และการยกเลิก และเงื่อนไขของการเดินทางท่ องเทีย่ วในครั้งนีท้ ุกประการ เรียบร้ อยแล้ ว

เอกสารในการขอวีซ่าท่ องเทีย่ วประเทศอิตาลี 1 ชุด
ใช้ เวลายืน่ วีซ่าประมาณ 15 วัน (ไม่ รวมวันทําการ)
ในการยืน่ วีซ่า ผู้เดินทางทุกท่ านจะต้ องเดินทางมายืน่ วีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต
เพือ่ มาสแกนลายนิว้ มือด้ วยตัวท่ านเอง โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษทั คอยดูแล และอํานวยความสะดวก
1.
2.

หนังสื อเดินทาง
(พาสปอร์ ต)
รูปถ่ าย

ต้องมีอายุใช้งานได้ไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าสําหรับ ประทับตราอย่างน้อย
3 หน้า (หากมีหนังสื อเดินทางเล่มเก่า กรุ ณานํามาแสดงต่อสถานทูตด้วย)
รู ปถ่ายสี 2 นิว้ ปกติ จํานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดํา ไม่ยมิ้ เห็นฟัน
พื้นหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้น ต้องไม่เป็ นลวดลาย, ไม่เป็ นสี เข้ม และห้าม
เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์) ภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และ
ไม่ ซํ้ากับหน้ าวีซ่าในเล่มพาสปอร์ ต
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3.

4.
5.

6.

สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประชาชน หรื อ สําเนาบัตรข้าราชการ,
สําเนาทะเบียนสมรส / หย่า ,
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
สํ าเนาสู ติบตั ร
สําเนาสูติบตั ร (สําหรับเด็กที่อายุต่าํ กว่า 20 ปี )
หลักฐานการเงิน สําเนาบัญชีสมุดเงินฝาก บันทึกรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (เน้นออมทรัพย์เป็ นหลัก หรื อประจํา
แนบเพิ่มเติม กรณี เงินบัญชีออมทรัพย์มีนอ้ ย) ถ่ ายทุกหน้ าย้ อนหลัง 6 เดือน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้า
ออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจาํ นวนเงินไม่ต่าํ กว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลาํ เนา ในกรณี ที่เดินทางเป็ นครอบครัว หาก
ใช้บญั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยืน่ ขอวีซ่า ต้องออกหนังสื อรับรองค่าใช้จ่ายให้ครอบครัวด้วย
***รายการล่าสุ ดไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่ยนื่ คําร้อง และต้นฉบับหนังสื อรับรองบัญชีจากธนาคาร
(bank certificate) ที่มีอายุไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่ยนื่ คําร้อง***
***ทางสถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***
พร้ อมหนังสื อรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE ) เป็ นตัวจริง ในวันที่ยื่นวีซ่า
ต้ องนํา BANK BOOK เล่มจริงไปด้ วย
กรณีที่บริษัทของท่ านเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษัทท่ าน
ต้ องออกจดหมายอีกฉบับเพือ่ แสดงความรับผิดชอบต่ อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดย
ระบุชื่อผู้เดินทาง และระบุเหตุผลทีจ่ ัดการเดินทางครั้งนีใ้ นจดหมายด้ วย
**หากมีการรับรองค่ าใช้ จ่ายให้ กบั ผู้อนื่ จะต้ องไปทํา BANK GUARANTEE ที่ธนาคาร โดยต้ องใส่
ชื่อผู้รับรองและผู้ถูกรับรองใน BANK GUARANTEE ด้ วย**
เอกสารทั่วไป

**สํ าหรับผู้ทมี่ ีจํานวนเงินไม่ เพียงพอ ต้ องใช้ เอกสารทางการเงินของญาติใกล้ชิดเท่านั้น (บิดา, มารดา,
พีน่ ้ องร่ วมบิดามารดาเดียวกัน, บุตรหรือคู่สมรส) เอกสารดังต่ อไปนี้
- ต้ นฉบับบัญชีออมทรัพย์ บันทึกรายการเคลือ่ นไหวทางบัญชี (bank statement) ย้ อนหลัง 6
เดือน รายการล่าสุ ดไม่ เกิน 7 วันนับจากวันที่ยนื่ คําร้ อง
- ต้ นฉบับหนังสื อรับรองบัญชีจากธนาคาร (bank certificate) ทีม่ ีอายุไม่ เกิน 7 วันนับจากวันที่
ยืน่ คําร้ อง
- ตันฉบับหนังสื อรับรองค่ าใช้ จ่ายทีจ่ ากผู้ทอี่ อกค่ าใช้ จ่ายให้ ผู้ยนื่ คําร้ อง (bank guarantee) ที่มี
อายุไม่ เกิน 7 วันนับจากวันทีย่ นื่ คําร้ อง
หลักฐานยืนยันความสั มพันธ์ ระหว่ างผู้ยนื่ คําร้ องและผู้ทอี่ อกค่ าใช้ จ่ายให้
หลักฐานการงาน ใบรับรองการทํางานของผูเ้ ดินทาง ตามด้านล่าง จากบริ ษทั ที่ท่านทํางานอยู,่ สําเนาทะเบียนการค้า
กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ (คัดจากกระทรวงไม่เกิน 3 เดือน)
กรณีที่เป็ น
ใช้หนังสื อรับรองการทํางานตัวจริ ง ระบุชื่อ-นามสกุล / ระบุวนั เริ่มเข้ างาน / อัตราเงินเดือน / ตําแหน่ ง
พนักงานบริษทั
งาน / ช่ วงเวลาที่ขอลางานเพือ่ เดินทางท่ องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ
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ทั่วไป

กรณีประกอบ
ธุรกิจส่ วนตัว
เจ้ าของกิจการ
กรณีข้าราชการ

7.

กําหนดลางาน หนังสื อรับรองต้ องมีอายุไม่ เกิน 1 เดือน ลงลายมือชื่อและตราประทับของผู้มีอาํ นาจ
โดยจะต้ องระบุทอี่ ยู่ / หมายเลขโทรศัพท์ / หมายเลยโทรสารของ
บริษัท (ภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
ใช้หนังสื อรับรองบริ ษทั โดยผูเ้ ดินทางต้องมีชื่อเป็ นกรรมการและมีอาํ นาจในการลงนาม (คัดจาก
กระทรวงไม่เกิน 1 เดือน) พร้อมวัตถุประสงค์ หรื อใบเสี ยภาษี หรื อ สําเนาทะเบียนการค้า หรื อสําเนา
ใบทะเบียนพาณิ ชย์
ใช้จดหมายลางานจากต้นสังกัด (ตัวจริ ง) ,หนังสื อรับรองการทํางานจากหน่วยงานและสําเนาบัตร
ข้าราชการ 1 ชุด เป็ น เป็ นภาษาอังกฤษ
ต้องใช้หลักฐานการเงิน + การงานของสามี พร้อมสําเนาบัตรประชาชนแนบมาด้วย

กรณีแม่ บ้าน
เดินทางคนเดียว
กรณีเป็ นนักเรียน ต้องใช้หนังสื อรับรองจากโรงเรี ยน มหาวิทยาลัย (ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่านั้น) พร้อมสําเนาบัตร
นักเรี ยน หรื อนักศึกษา
นักศึกษา
 ใช้เอกสารดังต่อไปนี้
กรณีเด็กที่ไม่ ได้
1. หนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทางจากผูป้ กครอง (เฉพาะเด็กที่มีอายุต่าํ กว่า 20 ปี ) หากเด็กเดินทาง
เดินทางพร้ อม
กับบิดาต้องมใบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดินทางพร้อมมารดาต้องมีใบรับรองจากบิดา
ผู้ปกครอง
หนังสื อยินยอมสามารถทําที่สาํ นักงานเขต หรื อ อําเภอ ตามทะเบียนบ้าน โดยต้องมีขอ้ ความระบุ
ในเอกสารว่าให้เด็กชื่ออะไร เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไร เช่น นายชาย (บิดา )
ยินยอมให้เด็กหญิงสวย เดินทางไปต่างประเทศ กับนางหญิง (มารดา ) มาด้วย
2. หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)
3. หลักฐานการงานของบิดา และมารดา
4. หลักฐานการเงิน สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของบิดา หรื อมารดาที่เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่าย
5. สําเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
6. สําเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดาของผูเ้ ดินทาง

 การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่ ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษทั ฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
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 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบั ผูร้ ้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ จะเป็ นเหตุผล
ใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องคืนค่าวีซ่าได้
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