มิลาน - เวนิ ส - ล่องเรือเกาะเวนิ ส - ปราโต้ - ปิ ซ่า - หอเอนปิ ซ่า
OUTLET - ปอร์โตฟิ โน่ - เจนัว - มอนติคาโล - เอส - นี ส

กําหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
21.25 น.
02.40 น.

กรุงเทพฯ

พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ทางเข้าที่ เคาน์เตอร์ T ประตู 8-9
เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK373/EK101

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

- ดูไบ - มิลาน - เวนิ ส

*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีเ่ มืองดูไบ เวลา 0050-0335 น. *.*.*.

08.15 น.

(เวลาท้องถิน่ ) ถึง เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทีส่ าํ คัญของอิตาลี เมืองทีข่ ้นึ ชื่อว่าเป็ น
เมืองหลวงแห่งแฟชัน่
จากนัน้ นําท่าน ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อนั ดับ 3 ของยุโรป เป็ นศิลปะแบบกอธิคทีห่ รูหรา และใช้
เวลาในการสร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้างตัง้ แต่ ปี ค.ศ.1386 และทีน่ ่าทึง่ ของโบสถ์ ก็คือการตกแต่ง
ประดับประดาทีเ่ น้นความหรูหราอย่างเต็มทีโ่ ดยเฉพาะรูปปัน้ รอบตัวอาคาร มีจาํ นวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามือของ
โบสถ์มอี าคารทรงกากบาทหลังหนึ่ง และหลังคามุงด้วย
กระเบื้องโปร่งใส เรียกกันว่า“อาเขต” สร้างขึ้นเพือ่ เป็ นอนุสรณ์
แก่กษัตริยว์ คิ เตอร์เอมมานู เอลที่ 2 ปฐมกษัตริยข์ องอิตาลีใน
การรวมชาติ
นําท่าน ช้อปปิ้ งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานู
เอล 2 ช้อปปิ้ งอาเขตทีส่ วยงามทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก มีช่อื
เรียกเล่นๆว่าเป็ นห้องนัง่ เล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสนิ ค้าแบรนด์เนมราคาแพงขายแล้ว ยังมีรา้ น
กาแฟทีเ่ รียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ สามารถนัง่ จิบ คาปูชโิ น นัง่ ดูหนุ่มสาว แต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัย ดังนัน้
หากท่านไม่คิดจะช้อปปิ้ งหรือนัง่ กินกาแฟก็ควรทีจ่ ะต้องไปเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลังนี้ให้ได้ หรือ
หากท่านยังติดใจในเรื่องช้อปปิ้ ง ก็สามารถไปช้อปปิ้ งต่อได้ยงั ถนนเวีย มอนเต้ นโปเลโอเน่ ซึง่ ถือเป็ นย่านช้อปปิ้ ง
ทีข่ ้นึ ชื่อทีส่ ุดของเมืองนี้ ตัง้ อยู่ระหว่างโบสถ์ดูโอโม่กบั ลานกว้างแห่งหนึ่ง อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่
เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี (VENICE) (264 กิโลเมตร) เมืองท่าสําคัญของอิตาลีอกี ทัง้ ยัง
เป็ นเมืองทีโ่ รแมนติกเมืองหนึ่งในยุโรปทีไ่ ม่เหมือนเมืองใดในโลก ไม่มกี ารอนุญาตให้ร้ อื สิง่ ก่อสร้างเก่า ไม่มี
รถยนต์มแี ต่เรือทีจ่ าํ กัดไม่ให้เสียงดัง ดังนัน้ ทัว่ โลกจึงหลงไหลมนต์เสน่หอ์ นั สุนทรียข์ องเวนิ สตลอดมา
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
อาหารจีน
ทีพ่ กั
RUSSOTT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง
เช้า

ล่องเรือเกาะเวนิ ส - เวนิ ส - ปราโต้

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นําท่านล่องเรือสู่เกาะเวนิ ส ชมจัตรุ สั ซานมาร์โค
จัตรุ สั ทีส่ วยงามทีส่ ุดในอิตาลี ชมมหาวิหารซานมาร์โค
พระราชวังดอจ สิง่ ก่อสร้างทีเ่ ก่าแก่มากว่า 800 ปี
มาแล้ว เมือ่ สมัยเวนิชยังเป็ นสาธารณะรัฐอิสระซึง่
เคยรํา่ รวยและมีอาํ นาจมหาศาลและเคยส่งให้มาร์
โคโปโลเดินทางไปเมืองจีน ...มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเวนิ สตามซอกซอยต่างๆ
นําท่าน ล่องเรือกอนโดล่า (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ราคาไม่รวมในทัวร์ ในกรณีนาํ้ ไม่ข้นึ สูงเกินไปและ
ฝนไม่ตก ท่านสามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ ค่าเรือท่านละประมาณ 800.- บาท 1 ลํานัง่ ได้ประมาณ 5-6
ท่าน) เพือ่ ชมมนต์เสน่หแ์ ห่งนครเวนิส สู่คลองใหญ่ (GRAND CANAL) คลองทีก่ ว้างทีส่ ุดของเกาะ
และงานก่อสร้างทีแ่ สดงให้เห็นถึงความเป็ นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่ สะพานเรียลอัลโต้ (ศิลปิ นเอก ไมเคิล
แองเจโล) ได้เวลานัดหมายนําคณะลงเรือเดินทางกลับสู่ฝงั ่ ทีท่ ่าเรือตรอนเชโต้…
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองปราโต้ (PRATO) (246 กิโลเมตร)
คํา่ รับประทานอาหารคํา่
ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ทีพ่ กั
PRESIDENT PRATO หรือเทียบเท่า

วันที่ส่ขี องการเดินทาง

ปราโต้ - ปิ ซ่า - หอเอนปิ ซ่า - OUTLET - เจนัว

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่า (PISA) (82 กิโลเมตร) แคว้นทัสคานีเป็ นเมืองทีเ่ ป็ นทีร่ ูจ้ กั อย่างดีเกี่ยวกับหอ
เอนเมืองปิ ซ่า ซากโบราณวัตถุของเมืองทีย่ งั หลงเหลือจากศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาลเป็ นเมืองทีเ่ คยมี
ความสําคัญอย่างมากด้านการค้าขายในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในช่วงประมาณศตวรรษที่ 11
อิสระถ่ายภาพกับหอเอนเมืองปิ ซ่า (LEANING TOWER OF PISA) เป็ นหอคอยหินอ่อนทีพ่ สิ ดารสูง
54 เมตร มี 8 ชัน้ แต่ละขัน้ มีเสาหินอ่อนทีส่ ลักลวดลายวิจติ ร ได้ลงมือสร้างเมือ่ ค.ศ. 1174 ไปเสร็จใน
ปี ค.ศ. 1350 ใช้เวลานานถึง 176 ปี ซึง่ เป็ นสิง่ ก่อสร้างทีใ่ ช้เวลาสร้างนานทีส่ ุดในโลกความน่าอัศจรรย์
อีกอย่างคือ เมือ่ เริ่มสร้างได้ 4-5 ชัน้ หอนี้ เริ่มเอียง แต่ไม่ถงึ กลับพังทลายลงมาเพราะแรงทีจ่ ดุ ศูนย์ถ่วง
เมือ่ ลากดิ่งลงมาไม่ออกนอกฐานจึงไม่ลม้ ยังทรงตัวอยู่ได้ เมือ่ สร้างเสร็จยอดของหอเอียงออกจาก
แนวดิ่งของฐานถึง 4 เมตร และหอเอนนี้ช่วยให้กาลิเลโอนักวิทยาศาสตร์ ชาวอิตาเลียนผูม้ ชี ่อื เสียงของโลกได้
ทดลองเรื่องอัตราเร็วของเทห์วตั ถุทต่ี กลงมาจากทีส่ ูง ทีข่ ้นึ ชื่อในด้านความสัมพันธ์ของการสร้างกับแรงโน้มถ่วง
ของตัวอาคารทีส่ มดุลกันโดยบังเอิญได้ช่อื ว่าเป็ น หนึ่งในเจ็ดสิง่ มหัศจรรย์ของโลกสมัยกลางและเป็ นสัญลักษณ์
อย่างหนึ่งของอิตาลี
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ SERRAVALLE OUTLET (202 กิโลเมตร) แหล่งช้อปปิ้ งใกล้เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ทีไ่ ด้
ชื่อว่าใหญ่ทส่ี ุด ทีม่ รี า้ นค้ากว่า 200 ร้านค้า เช่นแบรนด์ VERSACE,
BVLGARI, BURBERRY, ARMANI, PRADA, DOLCE &
GABBANA ฯลฯ
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์โต
ฟิ โน่ (PORTOFINO) หมูบ่ า้ นประมง
เล็กๆในอิตาลี และเป็ นรีสอร์ทเมือง
สวรรค์สาํ หรับนักท่องเทีย่ วในเมืองเจนัวของอิตาเลีย่ นริเวียร่าล้อมรอบด้วย
ท่าเรือเล็กๆทีอ่ ยู่ท่ามกลางเมืองท่าของเมดิเตอร์เรเนี ยนทีส่ วยๆมากมาย
หมายเหตุ : หากใครต้องการข้ามไป เมืองปอร์โตฟิ โน่ (PORTOFINO) เมืองตากอากาศทีม่ ชี ่อื เสียงอยู่ตดิ นํา้ มีความงามทีโ่ ดดเด่น
โดยการนัง่ รถชัทเทิ้ลบัส 5 ยูโรต่อท่าน (ราคาไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ถา้ ต้องการไป)
คํา่
*.*.*. อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย เพือ่ ความสะดวกในการช้อปปิ้ ง *.*.*.
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเจนัว (GENOA) เมืองศูนย์กลางทีเ่ รียกว่า เปี ยซซ่าเดย์ เฟร์รารี่ บริเวณทีโ่ คลัมบัสเคย
อาศัยอยู่ตอนเด็กๆ
ทีพ่ กั
MERCURE GENOVA SAN BIAGIO หรือเทียบเท่า

วันที่หา้ ของการเดินทาง

เจนัว - มองติคาร์โล - เอส - นี ส

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมองติคาร์โล (MONTE CARLO) (182
กิโลเมตร) เมืองใหม่ทต่ี งั้ อยู่ทางตอนปลายของฝรัง่ เศส ….จากนัน้ นํา
ท่าน ชมเมืองโมนาโค ทีต่ งั้ อยู่ท่ามกลางท้องทะเลอันงดงาม ผ่านชม
มหาวิหารเซนต์นิโคลัส ทีส่ ร้างขึ้นตัง้ แต่ปีค.ศ. 1875 ทีเ่ คยใช้จดั งาน
พระราชพิธอี ภิเษกสมรสของเจ้าหญิงเกรซ เคลลี ราชธิดาแห่งโมนาโค
…จากนัน้ นําท่านถ่ายภาพกับปาเล เดอ แปรงซ์ (PALAIS DE PRINCES) ปราสาทที่
ประทับของเจ้าชายแห่งรัฐ ....อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ทข่ี นาบด้วยท่าจอดเรือยอร์ช
อันหรูหราซึง่ แสดงถึงความมังคั
่ ง่ และรํา่ รวยของดินแดนแห่งนี้
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่
เมืองนีส ซึง่ ระหว่างทางนําท่านเดินทางสู่ เมืองเอส (EZE) (9
กิโลเมตร) เมืองทีอ่ ยู่รมิ ชายฝัง่ ริเวียร่า ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนใต้ของประเทศ
ฝรัง่ เศส เป็ นเมืองแห่งนํา้ หอมซึง่ เป็ นโรงงานนํา้ หอมเก่าแก่ช่อื ดังอย่าง
FRAGONNARD RIVIERA ให้ได้เยีย่ มชมกัน
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองนีส (NICE) ประเทศฝรัง่ เศส เมืองพัก
ตากอากาศทางตอนใต้ของฝรัง่ เศสทีเ่ รียกว่า เฟรนช์รเิ วียร่า มีชายทะเล
ทีส่ วยงาม ซึง่ เริ่มกลายมาเป็ นสถานตากอากาศยอด
นิยมของคนอังกฤษ และชาวยุโรปมาตัง้ แต่สมัยวิคทอ
เรีย ซึง่ จะมานีซเพือ่ ทีจ่ ะพักผ่อนหย่อนใจ ชายหาด
ของนีสไม่ใช่หาดทรายแต่จะเป็ นหินก้อนเล็กๆ ซึง่ คือเสน่หอ์ กี อย่างหนึ่งของเมืองนีส …ชม
เมืองนีสในส่วนทีเ่ ป็ นความสวยงามของอาคารบ้านเรือนทีต่ ดิ ริมทะเลและผ่านชมถนนทีเ่ รียกว่า
พรอมเมนาดเดซองแกลส์ฝงั ่ นํา้ สีครามและเมืองรีสอร์ท ทีมคี วามแตกต่างในเรื่องค่าครองชีพทีแ่ พงจากผูค้ นทีม่ ี
กําลังซื้อมาอาศัยทีเ่ มืองนี ส ด้วยอากาศทีอ่ บอุ่นจาก
แสงอาทิตย์มากเป็ นพิเศษนัน่ เอง ผูร้ กั การอาบแดดและ
ถือเป็ นแฟชัน่ คนรวยทีท่ าํ อย่างไรให้สผี วิ เป็ นสีนาํ้ ตาล
หรือเพือ่ เรือนร่างมีร่องรอยของเผาของแดริมทะเลนี่คือ
แฟชัน่ ค่านิยมของชาวเมืองนีส
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
MERCURE ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก
หกของการเดินทาง
เช้า
15.40 น.

นี ส - ดูไบ - กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพือ่ เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK078 /EK384

วันทีเจ็
่ เจ็ดของการเดินทาง

ดูไบ - กรุงเทพ ฯ

(แวะเปลีย่ นเครื่องทีเ่ มืองดูไบ เวลา 00.10 – 03.00 น.)

12.30 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ….

@@ ** __@@ **
อัตราค่าใช้จา่ ย
วันทีเ่ ดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็กตํา่ กว่า 12
พักกับ 1 ผูใ้ หญ่

22-28 ก.ย. // 27 ต.ค.-2 พ.ย.
22-28 พ.ย. // 12-18 ต.ค.
18-24 ต.ค. // 1-7 ธ.ค.
5-11 ธ.ค.

เด็กตํา่ กว่า 12
พักกับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มเี ตียงเสริม

39,999.-

พักเดีย่ วเพิม่

9,500.-

** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีนาํ้ มันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทางและค่าวีซ่า ** *** หมายเหตุ
: ราคาเด็กต้องมีอายุระหว่าง 2-12 ปี

หมายเหตุ บริษทั ฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลีย่ นแปลงราคา

อัตรานี้ รวม
 ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ (ตามกรุป๊ เท่านัน้ ) ชัน้ ทัศนาจรตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ทีร่ ะบุในรายการ หรือระดับเทียบเท่า ยกเว้นช่วงงานแฟร์ทต่ี อ้ งมีการปรับโรงแรมหรือราคา (โรงแรมส่วนใหญ่
จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในภูมปิ ระเทศทีม่ อี ากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวัน
เข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็ นผลทําให้ตอ้ งการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิม่ ค่าทัวร์ในกรณี
พักทีเ่ มืองเดิม โดยบริษทั จะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการ
 ค่ารถนําเทีย่ วตามรายการในวันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
 ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ าํ นาญงาน คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท เงือ่ นไขตามกรมธรรม์ (ค่ารักษาพยาบาลสําหรับคนไข้
ใน จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือ่ นย้ายกลับ
ประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )

อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3 % (ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกํากับภาษี)
 ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย

 ค่าวีซ่าท่านละ 4,000.- บาท (หากกําหนดนัดหมายคิวยืน่ วีซ่าตามกรุป๊ แล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางมายืน่ ได้ตามกําหนดการ
ทางบริษทั ฯ ขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมท่านละ 500.-บาท)
 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ยูโร
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 25 ยูโร
เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่



กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระงวดแรก 30,000.- บาท







กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทัง้ หมด
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าจ่ายท่านละ 2,000.-บาท
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน ไม่คืนเงินมัดจําไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น
กรณียกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด

หมายเหตุ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีทไ่ี ม่สามารถทํากรุป๊ ได้อย่างน้อย 30 ท่าน (ผูใ้ หญ่) และ/
หรือ ผูร้ ่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีน้ ีทางบริษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ทงั้ หมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่นื ให้ถา้ ต้องการ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมือ่ เกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ แก้ไขได้และจะ
ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทรัพย์สนิ สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพือ่ ให้อยู่ใน ดุลพินิจของสถาน
ฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงิน
มัดจําหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของ บริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล ้วและหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพือ่ ให้อยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯเมือ่ ท่านได้ ชําระ
เงินมัดจําหรือทัง้ หมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
 ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนอานวยความสะดวกในขัน้ ตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่า จะอยู่ในดุลพินิจของ
ทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษทั ฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ทีน่ ้ ี

 เมือ่ ท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ แจ้วแล้วข้างต้น
ข้อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่านผูม้ ีเกียรติซ่งึ ร่วมเดินทาง
ทางบริษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางทีม่ คี วามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ่ กั อาหาร
ยานพาหนะ และสถานทีท่ ่องเทีย่ วพร้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพือ่ ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทัง้ นี้
ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั เิ หตุหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากโรงแรมทีพ่ กั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั เิ หตุรวมถึง
ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเทีย่ วบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิน่ , ตลอดจนการถูก
ปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่ กี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูม้ อี าํ นาจทําการแทนประจําประเทศไทย
(โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต ) ซึง่ อยู่เหนือการควบคุมของบริษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการ
เดินทางท่องเทีย่ วทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั เิ หตุ ตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ ทีร่ บั ประกัน
ในกรณีทผ่ี ูร้ ่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ติ ามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นทีม่ ี
การปลอมแปลงเอกสารเพือ่ การเดินทาง รวมถึงมีสง่ิ ผิดกฎหมาย บริษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจ
มีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความจําเป็ น หรือเพือ่ ความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทัง้ นี้ การขอสงวนสิทธิ
ดังกล่าว บริษทั จะยึดถือและคานึ งถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าํ พาการเดินทางในครัง้ นี้ ”

เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าอิตาลี
 หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนและมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
 รูปถ่าย (พี้นหลังขาวเท่านั้น)
- รูปถ่ายปัจจุบนั หน้าตรงขนาด 3.5*4.5 CM นิ้ว จํานวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพ้ นื หลังขาว ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน ซึ่ง
ขยายจากฟิ ล์มเท่านั้นรูปโพลาลอยด์/สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ดา้ นหลังรูป
 หลักฐานการเงิน ประเภทออมทรัพย์ / สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชี กระแสรายวัน
- สเตทเม้นท์รายการเดินบัญชียอ้ นหลัง 6เดือน หรือย่างน้อย 4 เดือน(อัพเดทยอด ไม่
เกิน 7 วันนับจากวันยื่นเอกสาร) ยอดเงินในบัญชีขน้ั ตา่ 100,000.- หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้องเป็ นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม้น และชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต (ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันทีย่ น่ื ) (ใช้
ทัง้ 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ งไม่ได้)
 หลักฐานการทางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบนั เท่านัน้ )
กรณี เป็ นพนักงาน
- หนังสือรับรองการทํางานตัวจริง ระบุอาชีพ-ตําแหน่ง, เงินเดือนและระยะเวลาในการทํางาน(อายุไมเกิน 1 เดือนก่อนยืน่
และชื่อ นามสกุลภาษาอังกฤษ ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต)
กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ

- ใช้สาํ เนาหนังสือรับรองบริษทั ทีม่ ชี ่อื ของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรือหุน้ ส่วน พร้อมทัง้ เซ็นชื่อรับรองสําเนาและ
ประทับตราบริษทั ฯ (อายุสาํ เนาไม่เกิน 3 เดือน)
กรณี เป็ นนักเรียนหรือนักศึกษา
หนังสือรับรองการเป็ นนักเรียน นักศึกษา ตัวจริง เป็ นภาษาอังกฤษจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีก่ าํ ลังศึกษาอยู่ (อายุไม
เกิน 1 เดือนก่อนยืน่ )
 สําเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมตัวจริง) พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
 สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาใบสูตบิ ตั ร (กรณีอายุตาํ ่ กว่า 20 ปี ) พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
 สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) (พร้อมตัวจริง) พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
 สําเนาใบทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวติ ) (พร้อมตัวจริง) พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
** เอกสารทุกอย่างทีเ่ ป็ นสําเนา ห้ามถ่ายรูปแล้ะปริ้น ต้องถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ หรือสแกนเท่านัน้ ค่ะ
** สาหรับผูเ้ ยาว์อายุตา่ กว่า 18 ปี ที่เดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียวจําเป็ นต้องยืน่ หนังสือยินยอม
จากบิดาหรือมารดาอีกคนทีไ่ ม่ได้เดินทางไปด้วยและจะต้องออกมาจากทางอําเภอเท่านัน้ พร้อมทัง้ สูตบิ ตั รทะเบียนบ้านและใบ
เปลีย่ นนามสกุล (ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นนามสกุล ) ในใบคําร้องขอวีซ่า ข้อ 37 จะต้องมีลายเซ็นต์ของบิดามารดาพร้อมทัง้ ถ่ายสําเนา
หนังสือเดินทางของบิดามารดาด้วยในกรณีทบ่ี ดิ ามารดาไม่มหี นังสือเดินทางผูส้ มัครต้องเขียนหนังสืออธิบายพร้อมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนของบิดามารดาด้วย
หมายเหตุ : กรณี ผูเ้ ดินทางไม่สามารถออกค่าใช้จา่ ยเองได้
- ผูท้ อ่ี อกค่าใช่จ่ายให้จะต้องเป็ นพ่อ แม่ พี่ น้องสามีและภรรยาเท่านัน้ และจะต้องมีหลักฐานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ แสดงว่า
เป็ นบุคคลทีอ่ อกค่าใช่จ่ายให้ทงั้ หมดพร้อมทัง้ ถ่ายสําเนาทะเบียนบ้าน
- ในกรณีทผ่ี ูเ้ ดินทางอยู่ดว้ ยกันโดยไม่จดทะเบียนจะต้องมีหนังสือชี้แจ้งเป็ นภาษาอังกฤษ ให้ทางสถานทูตทราบ

