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เมืองหลวงทีย่ งิ่ ใหญ่ของจักรวรรดิโรมันมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ชมเมืองและสถานทีท่ เี่ ป็ น 1
ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกและนครวาติกนั มหาวิหารทีเ่ ป็ นศูนย์กลางแห่งคริสต์ศาสนานิกาย
โรมันคาทอลิคของโลก
เนเปิ้ ล
หรือ นาโปลี เมืองท่าทีส่ าคัญทางตอนใต้ของอิตาลี เมืองใหญ่อนั ดับ 3 ของประเทศ และเป็ น
เมืองใหญ่และมีความสาคัญทางด้านเศรษฐกิจของอิตาลีตอนใต้ ตัวเมืองตัง้ อยู่รมิ อ่าวนาโปลี
คาปรี
เกาะทีม่ ชี อื่ เสียงเกาะหนึง่ ของอิตาลี เนือ่ งจากมีสถานทีท่ เี่ ป็ นเอกลักษณ์อย่างถ้าบลูก๊อตโต้ (Blue
Grotto) ซึง่ ดึงดูดนักท่องเทีย่ วจานวนมากไปสัมผัสกับความสวยงามของถ้าเรืองแสงแห่งนี้
เวนิส
เมืองท่องเทีย่ วยอดนิยมทีน่ กั ท่องเทีย่ วเดินทางมาเยือนเป็ นจานวนมากมายในแต่ละปี อดีตเมืองที่
เคยร่ ารวยทีส่ ุดแห่งหนึง่ ในยุคกลางเกาะเวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ ล่องเรือ
พร้อมสัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติค
ปิ ซ่า
เมืองท่องเทีย่ วชือ่ ดังของประเทศอิตาลี อดีตเมืองท่าเรือชายฝั่ งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็ น
ทีต่ งั้ ของหอเอนปิ ซ่า 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก
ฟลอเร้นซ์ เมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอแนสซองส์และเป็ นเมืองทีไ่ ม่อนุญาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมืองเก่า
ทีต่ งั้ รูปปัน้ เดวิดตัวจริง ปัจจุบนั ถูกเก็บรักษาไว้ในพิพธิ ภัณฑ์
มิลาน
เมืองใหญ่และมีจานวนประชากรสูงทีส่ ุดในอิตาลี และยังได้ชอื่ ว่าเป็ นศูนย์รวมของแฟชัน่ ดีไซน์เนอร์
ชือ่ ดังของอิตาลี

EUR ITA8D(TG)SEP-NOV

2

วันเดิ นทาง
กันยายน – พฤศจิ กายน 2560
วันแรก กรุงเทพฯ
21.30 น. นัดคณะพร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิ น
ไทย เจ้าหน้าทีค่ อยให้ความสะดวกเรือ่ งเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ
วันที่สอง กรุงเทพฯ – โรม (อิ ตาลี) – ปอมเปอี – เนเปิ้ ล
00.20 น. นําท่านออกเดินทางสู่กรุงออสโล ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG944
06.50 น. เดิ นทางถึงสนามบิ นลีโอนาร์โด ดาร์วินชี ประเทศอิ ตาลี หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง
และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่เมืองปอมเปอี เมืองเก่าแก่ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่
ประมาณ 550 ปี ก่อนคริสต์ศกั ราช จนกระทัง่ 80 ปี ก่อนคริสต์ศกั ราช ปอมเปอีได้เป็ นเมืองของ
อาณาจักรโรมัน ชาวโรมันผูม้ งคั
ั ่ งพากั
่ นสร้างบ้านพักตากอากาศตามชายฝั ง่ ทะเลของปอมเปอีและ
บริเวณลาดเขาของภูเขาไฟวิสุเวียส ไม่นานปอมเปอีกก็ ลายเป็ นศูนย์กลางการค้าอันมังคั
่ ง่ (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3.45 ชัวโมง)
่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) เมนูอาหารพืน้ เมือง
บ่าย
นําท่านชมซากเมืองเก่าปอมเปอี ที่ได้ถูกลาวาของภูเขาไฟวิสุเวียสถล่มทับเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ.
79 ชมร้านค้า ตลาด ห้องอาบนํ้ าโรมันโบราณ วิหารเทพอพอลโล่ จัตุรสั กลางเมือ ง และซ่องโสเภณี
รวมถึงซากศพทีถ่ ูกเถ้าถ่านของภูเขาไฟวิสุเวียสทับถม ทีย่ งั คงสภาพเป็ นรูปเป็ นร่างอยู่ได้ดว้ ยการนําปู
นพลาสเตอร์ฉีดเข้าไปในซากศพนัน้ จากนัน้ นํ าท่านเดินทางเข้าสู่ภูมภิ าคทางตอนใต้ของคาบสมุทร
อิตาลีอนั มีเสน่หเ์ รือ่ งทัศนียภาพ พืชผลท้องถิน่ และอาหารพืน้ เมืองรสจัดจ้าน สู่ เมืองเนเปิ้ ล หรือ นา
โปลี เมืองท่าที่สําคัญทางตอนใต้ของอิตาลี เมืองเนเปิ้ ลหรือนาโปลี เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 3 ของ
ประเทศ และเป็ นเมืองใหญ่และมีความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจของอิตาลีตอนใต้ ตัวเมืองตัง้ อยู่รมิ อ่าว
นาโปลี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2) เมนูอาหารพืน้ เมือง
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ HOLIDAY INN NAPLES หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สาม เนเปิ้ ล – เกาะคาปรี – ถา้ บลูกร็อตโต – กรุงโรม
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(3) .....จากนัน้ นําท่าน โดยสารเรือเจทฟอยล์สู่ เกาะ
สวรรค์คาปรี ซึง่ เป็ นสถานทีต่ ากอากาศยอดนิยมมาแต่สมัยโบราณ นําท่านเปลีย่ นพาหนะเป็ นเรือเล็ก
เพื่อเดินทางไปชม ถา้ บลูกร็อตโต ซึง่ อยูต่ อนเหนือของเกาะ ปากถํ้ามีรปู ร่างคล้ายรูกุญแจ ซึง่ ส่วนใหญ่
จะอยูใ่ ต้น้ํา ส่วนทีอ่ ยูเ่ หนือนํ้าจะสูงกว่าผิวนํ้าเพียง 4 ฟุตเท่านัน้ ซึง่ เรือเล็กจะเข้าไปในถํ้าได้เฉพาะเวลา
นํ้าทะเลลด แสงอาทิตย์ทส่ี ่องผ่านนํ้าเข้ามาจากปากถํ้า จะทําให้น้ําในถํ้ามีสฟี ้ าแปลกตาจึงได้ช่อื ว่า บลู
กรอตโต้
หมายเหตุ การเข้าชมชมถํ้า Blue Grotto ขึน้ อยูก่ บั สภาพอากาศ และระดับนํ้าทะเลในวันนัน้ ๆ
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนูอาหารพืน้ เมือง
นําท่านเดินทางกลับสู่เมืองเนเปิ้ ล และเดินทางต่อสู่ กรุงโรม นครหลวงแห่ งสาธารณรัฐอิ ตาลี อดีต
แห่งจักรวรรดิโรมัน อาณาจักรทีย่ งิ่ ใหญ่มาเมื่อกว่า 2,000 ปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
นํ า
ท่านชมและถ่ายรูปภายนอกของสนามกีฬาโคลอสเซี่ ยม สิง่ ก่อสร้างที่เป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของ
โลก ซึง่ เป็ นสนามกีฬายักษ์ทจ่ี คุ นได้กว่า 50,000 คน ก่อนนําท่านสู่บริเวณ น้าพุเทรวี่ Trevi Fountain
หนึ่งในสัญลักษณ์ท่สี ําคัญของกรุงโรม สถานที่นักท่องเที่ยวมาโยนเหรียญเสี่ยงทายตามเรื่องราวจาก
ภาพยนตร์เรือ่ งThree Coins in The Fountain ให้เวลาท่านได้เก็บภาพเป็ นทีร่ ะลึก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5) เมนูอาหารจีน
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ NOVOTEL ROMA EST HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
โรม – The Mall Outlet – ฟลอเร้นซ์ – พราโต้
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่เมืองเลคชิ โอ (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
เพื่อนําท่านมีเวลาช้อปปิ้ งที่เดอะมอลล์เอ๊าท์เลต The Mall Outlet ให้
ท่านเลือกซือ้ สินค้าชัน้ นํ าของอิตาลีในราคาย่อมเยาภายในเอ๊าท์เลตมีรา้ นค้า แบรนด์เนมมากมายอาทิ
Armani, Balenciaga, Burberry, Dior, Fendi, Gucci, Tod’s, Valentino เป็ นต้น
เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้าของท่าน อาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเร้นซ์ นครทีร่ งุ่ เรืองสุดในช่วงยุคทองของศิลปะอิตาลี (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) นําท่านเข้าสู่ เขตเมืองเก่า ของฟลอเร้นซ์ ทีไ่ ด้รบั เลือกโดยองค์การ
ยูเนสโกให้ขน้ึ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก เมือ่ ปี ค.ศ. 1982 เดินชมความสวยงามบริเวณ จัตรุ สั ดูโอโม ที
ตัง้ ของ มหาวิ หารแห่งเมืองฟลอเร้นซ์ ทีส่ วยงามและยิง่ ใหญ่ ชมจัตุรสั ซิกนอเรีย, สะพานเก่าเวคคิโอ
ทีท่ อดข้ามแม่น้ําอาร์โน ซึง่ อดีตเป็ นแหล่งขายทองคําทีเ่ ก่าแก่ของฟลอเร้นซ์และยังคงอนุรกั ษ์
บรรยากาศแบบดังเดิ
่ มไว้ได้อย่างดี ชมทัศนียภาพของตัวเมืองทีม่ แี ม่น้ําอาร์โน ไหลผ่านนครทีย่ งั คง
รักษาสถาปั ตยกรรมโบราณไว้อย่างน่าชื่นชม ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองพราโต้ Prato
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองสําคัญอีกเมืองหนึ่งในแคว้นทัสคานี ตัง้ อยู่บนระดับความสูง
768 เมตรจากระดับนํ้าทะเล และเป็ นเมืองใหญ่เป็ นอันดับ 2 ในแคว้นทัสคานี และใหญ่เป็ นอันดับ 3
รองจากกรุงโรมและฟลอเร้นซ์
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (7) เมนูอาหารจีน
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ CHARME HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
พราโต้ – ปิ ซ่า – เวนิ ส
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
อีกหนึ่งเมืองท่องเทีย่ วชื่อดัง
ของประเทศอิตาลี นําท่าน ชมเมืองปิ ซ่า อดีตเมืองท่าเรือชายฝั ง่ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็ นทีต่ งั ้
ของหอเอนปิ ซ่า นําท่านชม 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก “หอเอนปิ ซ่า” ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูป
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กับหอเอนปิ ซ่า ทีส่ ร้างขึน้ เพื่อเป็ นหอระฆังแห่งวิหารประจําเมือง แต่เพียงการเริม่ ต้นของการสร้างถึง
บริเวณชัน้ 3 ก็เกิดการทรุดตัวและต้องหยุดการก่อสร้างจนถัดมาอีกร่วม 100 ปี ถึงได้สร้างต่อจนเสร็จ
สมบูรณ์และยังเป็ นสถานทีก่ าลิเลโอ เคยมาพิสจู น์เรือ่ งแรงโน้มถ่วงของโลก และการตกของวัตถุดว้ ย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) เมนูอาหารจีน
นํ าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเวนิ ส เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็ นจํานวน
มากมายในแต่ละปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (10) เมนูอาหารจีน
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ RUSSOTT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
เวนิ ส – มิ ลาน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11) นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือทรอนเชตโต้ เพื่อข้าม
สู่ เกาะเวนิ ส อดีตเมืองทีเ่ คยรํ่ารวยทีส่ ุดแห่งหนึ่งในยุคกลางเกาะเวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่
กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่งทีศ่ ูนย์กลางอยูท่ ่ี จัตุรสั เซนต์มาร์ค หรือ ซาน
มาร์โค ชุมชนทีใ่ หญ่ทส่ี ุดบนเกาะต่างๆ ของเมืองเวนิสทีม่ คี ลองต่างๆ มากมายนับร้อยแห่ง นับเป็ น
บรรยากาศทีไ่ ม่มที ใ่ี ดเหมือนและเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะเมือง ชมสะพานสะอืน้ ทีเ่ ชื่อมระหว่างคุกหลวง
และพระราชวังดอร์ดจชมวิหารเซนต์มาร์คทีง่ ดงามด้วยการประดับด้วยโมเสคหลายล้านชิน้ เดินชมตัว
เมืองจนถึงสะพานริอลั โตทีท่ อดข้ามแกรนด์คาเนลอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเวนิส นําท่านถ่ายรูปกับ
พระราชวังดอจส์ Doge's Palace พระราชวังดอจส์ เป็ นทีท่ าํ การของรัฐบาลเวนิสและทีพ่ าํ นักของผูด้ าํ รง
ตําแหน่งเจ้าเมืองในอดีต ตัวอาคารกะทัดรัดในแบบโกธิค เป็ นสิง่ ก่อสร้างทีเ่ ก่าแก่มากว่า 800 ปี มาแล้ว
เมือ่ สมัยเวนิสยังเป็ นสาธารณรัฐอิสระ ซึง่ เคยรํ่ารวยและมีอํานาจมหาศาลและเคยส่งให้มาร์โคโปโล
เดินทางไปเมืองจีน อิสระให้ท่านชมและเลือกซือ้ สินค้าขึน้ ชื่ออาทิ เครือ่ งแก้วเวนีเซีย หรือ หน้ากาก
เทศกาลคาร์นิวลั ท่านอาจใช้เวลานังจิ
่ บกาแฟตามร้านกาแฟ ทีต่ งั ้ อยูร่ อบจัตุรสั เซนต์มาร์ค เพื่อดื่มดํ่ากับ
บรรยากาศทีแ่ สนโรแมนติก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12) เมนูอาหารพืน้ เมืองลิ้ มรสกับสปาเก็ตตี้หมึกดาสไตล์
อิ ตาเลี่ยน
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมิ ลาน หรือมิ ลาโน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชัวโมง)
่
ชมจัตุรสั สกาล่าและ
รูปปั ้นดาวินชี และให้ท่านถ่ายรูปและชมความยิง่ ใหญ่ภายนอกของ มหาวิ หารแห่งเมืองมิ ลานหรือมิ
ลานดูโอโม มหาวิหารหินอ่อนแบบกอธิคทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 3 ในยุโรป สร้างในปี ค.ศ.1386 ด้วยศิลปะ
แบบนีโอโกธิคผสมผสานกันเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื้ นฟูศลิ ปวิทยาการ ใช้เวลาสร้างนาน
ถึง 500 ปี มีความวิจติ รงดงามและประดับประดาไปด้วยรูปัน้ นับกว่า 3,000 รูป มีหลังคายอดเรียวแหลม
จํานวน 135 ยอด บนสุดมีรปู ปั น้ ทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่ าเป็ นสง่าอยู่ มีลานกว้าง
ด้านหน้าดูโอโมทีม่ อี นุสาวรียพ์ ระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ทรงม้าคือสถานทีจ่ ดั งานสําคัญต่างๆ ใน
บริเวณเดียวกันยังเป็ นทีต่ งั ้ ของแกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ทีน่ บั ว่าเป็ นช้อปปิ้ งอาเขตทีส่ วยทีส่ ุดใน
อิตาลี มากว่า 100 ปี พร้อมถ่ายรูปกับอนุสาวรียข์ อง ลิโอนาร์โด ดาร์วนิ ชี จิตรกรเอกทีโ่ ด่งดังจากภาพ
โมนาลิซ่า
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คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (13) เมนูอาหารจีน
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ BEDBANK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่เจ็ด
เช้า

มิ ลาน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (14)
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงมิลาน
นําท่านออกเดินทางจากสนามบินมาเพนซ่า เมืองมิลาน โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG941

13.05 น.

วันที่แปด กรุงเทพฯ
05.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ..
******************************
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
วันเดิ นทาง

24 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560
12-19, 19-26 พฤศจิ กายน 2560

กันยายน – พฤศจิ กายน 2560
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี เด็กอายุ 2-11 ปี พัก
พักร่วมกับ
พักร่วมกับ
เดี่ยว
ผูใ้ หญ่ 1 ท่ าน ผูใ้ หญ่ 2 ท่ าน
มีเตียง
48,900
47,900
44,900
6,900
46,900
45,900
42,900
5,900

**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 3,500 บาท //
ค่าทิ ปคนขับและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง **
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดินทางนี้ตอ้ งมีจานวนผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่จานวนไม่ต่ากว่า 25 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา หลังจากยืนยันการจองทัวร์
ทันที
 การดาเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสาหรับ
การยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดาเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไป
แสดงตัวต่อเจ้าหน้าทีส่ ถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้วมือ
 กรณีท่านทีต่ อ้ งการอยูต่ ่อ ชาระค่าธรรมเนียมในการทาตั ๋วอยู่ต่อทีส่ นามบินเดิมได้ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันทีเ่ ดินทางออกจากต้น
ทาง ค่าธรรมเนียม 4,500 บาทต่อท่าน แต่ทงั ้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ในวันนัน้ ๆ จะสามารถยืนยันการเดินทางได้ และการยื่นวีซ่าจะต้องแยก
ยื่นวีซ่าเดีย่ ว ประกันต่างๆ ผูเ้ ดินทางจะต้องซือ้ เพิม่ เติมเพื่อให้ครอบคลุมกับวันทีเ่ ดินทาง ซึง่ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่รวมในราคาทัวร์
 กรณีท่านทีม่ ตี ั ๋วโดยสารแล้ว แล้วเดินทางไม่พร้อมหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดินทางของท่านว่ามีการพานักอยูใ่ นประเทศอืน่
มากกว่าในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือไม่ หากมีและระยะเวลาในการพานักนานกว่าในเขตประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท่านจะต้อง
ดาเนินการยื่นวีซ่าทีป่ ระเทศนัน้ ๆ แทน โดยท่านจะต้องดาเนินการด้วยตนเอง โดยค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการยื่นวีซ่า
ประเทศนัน้ ๆ ไม่ได้รวมในราคาทัวร์เช่นเดียวกัน
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อัตรานี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-โรม // มิลาน-กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ, ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการ
4. ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
6. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
7. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่าํ กว่า 1 ปี
และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี ได้รบั ความคุม้ ครอง 500,000 บาท (ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน)
8. ค่าภาษีน้ํ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มกี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ
ณ วันที่ 06 พ.ค. 2560
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
2. ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการ ชําระพร้อมค่าทัวร์ท่านละ 3,500 บาท (ชําระพร้อมค่าทัวร์)
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ทีจ่ ะต้องชําระเพิม่ พร้อมค่าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยมิได้คาดหมายหรือค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทําใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
7. ค่าบริการพนักงานยกกระเป๋ าทุกแห่ง
8. ค่าประกันภัยการเดินทางทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์
เงื่อนไขการจอง
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จากัด
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733-1-01222-4 (บัญชีกระแสรายวัน)
1. หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-5149027
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 21 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1. หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทําการ มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิ ์ใน
การคืนเงินทัง้ หมด
2. หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยืน่ วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชําระค่ามัดจําที่ 20,000.- บาท และค่าวีซ่า
ตามทีส่ ถานทูตเรียกเก็บ
3. หากผูโ้ ดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครือ่ งบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินค่ามัดจํา
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หมายเหตุ
1. รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ น
สําคัญ
2. กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ
เกิดขึน้ และมีเหตุทาํ ให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน
จนกว่าจะได้รบั การยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถ
คืนเงินได้
3. บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้าม
นําเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็
ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
4. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
5. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพ่ าํ นักอยูใ่ นประเทศไทย
6. บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร
อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะ
รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกําหนด
7. ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่า
มาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่วนทีเ่ กิน
8. ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมี
ข้อกําหนดทีช่ ดั เจนในเรือ่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสําหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคน
ส่วนรวม
9. กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5
ชัวโมงติ
่
ดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทาง
เป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
10. การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดตลอดทัง้ ปี หรือกําหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรง
กับวันทีส่ ถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทําการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดย
ในวันทีค่ ณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เ ข้าชม
สถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงือ่ นไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศ
นัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่
ดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชาํ ระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
11. หากเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้ ขอให้
พิจารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพัก
แบบห้องเดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3
เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม
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2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่าํ
3. กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต
และไม่มอี ่างอาบนํ้า ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะ
แตกต่างกัน

หลักฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตอิตาลี
***การยื่นวีซ่าอิ ตาลี ทุกท่านต้ องแสดงตัวทุกครัง้ ที่มีการเดิ นทางเพื่อสแกนลายนิ้ วมือที่ศนู ย์ยื่น VFS ITALY ***
ใช้เวลาพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่า 15 วันทําการ
เอกสารในการขอวีซ่า (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง)

***สิ่ งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถานทูตอิตาลีไม่อนุญาตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างทีส่ ถานทูตพิจารณาวีซ่า
2. สําหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ กึ ษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือ

ศึกษาอยู่เท่านัน้
3. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินจิ ของสถานทูต มิใช่บริษท
ั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา
ของสถานทูตง่ายขึน้
หมายเหตุ กรณีลกู ค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

1. หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วตํ่า
กว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยืน่ คําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสําหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่าํ กว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะ
เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการยืน่ คําร้องขอวีซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาํ เป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ
จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 รูป เน้ นรูปหน้ าขนาดเท่ ารูปถ่ายใน
หน้ าหนังสือเดิ นทาง
- ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกและ
ั ว
่ นใบหน้า 90%
สดส
เครือ่ งประดับ **

EUR ITA8D(TG)SEP-NOV

9

3. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สาํ เนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี และยังศึกษาอยูถ่ งึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสําเนาสูตบิ ตั รด้วยและ
กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
4.
5.
6.
7.
8.

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่ อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ
สาเนาทะเบียนสมรส กรณี ท่านที่สมรสแล้ว
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณี ท่านที่หย่าแล้ว

9. หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ ดิ นทาง
*** การสะกดชื่อ นามสกุลของผูย้ ื่นคาร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้ องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดิ นทาง มิ เช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบั พิ จารณา (สาคัญมาก) ***
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทํางานของบริษทั ทีท่ ํางานอยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมี
รายละเอียดการเข้าทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหน่งงาน (หนังสือรับรองการทํางานออกมาไม่เกิน 1 เดือน
นับจากวันยืน่ วีซ่า) เป็ นต้น
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทํางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุ
ตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทํางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ
สําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทํางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือ
รับรองความเป็ นเจ้าของกิ จการ โดยจะต้ องคัดมาไม่ตา่ กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- กรณี ท่านที่เป็ นแม่บ้าน
 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียน
สมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส
พร้อมแสดงสําเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ุตรด้วยกัน
ควรคัดหนังสือชีแ้ จงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทํางานและ
หลักฐานทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการ
รับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติ
ใกล้ชดิ (กรณีน้หี ากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยืน่ คําร้อง
ขอวีซ่านี้)
- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ
นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)
10. หลักฐานการเงิ น
- ใช้หนังสือรับรองจากธนาคารออกมาไม่เกิ น 14 วันก่อนยื่นพร้อมสาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์
ส่วนตัวอัพเดทไม่เกิ น 7 วันก่อนยื่นพร้อมถ่ายสาเนาย้อนหลัง 6 เดือนแสดงชื่ อเจ้าของบัญชี โดยชื่อ
และนามสกุลต้องสะกดให้ถกู ต้องตามหน้ าพาสปอร์ต
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- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสําเนาหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลข
บัญชีเงินฝากเป็ นปั จจุบนั
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ํา
กว่า 6 เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่าํ กว่า 7 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า แต่ห ากใช้ statement แล้ว
ยังคงไม่มกี ารเคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทาํ หนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษ
ตามความเป็ นจริง อาทิ ไม่มกี ารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ตดิ ต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ
ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงิน
ฝากประจํา เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่าใช้จา่ ยให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทําจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชีแ้ จงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบับ
ด้วย โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสาํ เนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียน
สมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1
ฉบับ และทําจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ด้วย
*** สถานทูตไม่รบั บัญชี กระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียง
พอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
11. กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิ ดาหรือมารดา หรือ บิ ดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชย
ค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ น
ภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของ
มารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชย
ค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ น
ภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของ
บิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิ ดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะ
เกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับ
แปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใด
เป็ นผูด้ แู ลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชําระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่กต็ อ้ ง
ชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด
หมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา
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และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูต
ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมือ่ ท่านได้ชําระเงินค่ามัดจําหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับ
ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยืน่ วีซ่า ท่านสามารถจะต้องแจ้งความจํานงแก่บริษทั ทัวร์ให้
ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนําหนังสือ
เดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมายื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน
**
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยัง
ประเทศตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการ
ยืน่ ขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ท่าน
หลังจากทัวร์อกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคํานึงถึง
ประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
***********************************************************************************************************

กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
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