วันแรกของการเดินทาง
21.00 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9 โดยสาย
การบินเอมิเรตส์ (EK) พบกับเจ้าหน้าที่บริษทั ฯ คอยอานวยความสะดวก

วันทีส่ องของการเดินทาง
21.25 น.
06.50 น.

เทีย่ ง
บ่าย

คา่
ทีพ่ กั

กรุงเทพฯ - โรม - ปอมเปอี - ซาเลอโน

ออกเดินทางสู่ กรุงโรม (ROME) ประเทศอิตาลี โดย สายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG944
(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง กรุงโรม (ROME) ประเทศอิตาลี เมืองหลวงขนาดใหญ่ของประเทศอิตาลี ทีม่ ที งั้
ความเก่าและความใหม่ซอ้ นแทรกอยู่ดว้ ยกันอย่างกลมกลืน ตัง้ อยู่บนแคว้นลาซิโอ (LAZIO) ตรงช่วงกลางของ
ประเทศมีแม่นา้ ไทเบอร์ (TIBER) ไหลผ่านกลางเมือง โรมจึงถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน สถานทีส่ าคัญ และเมือง
เก่าโรมันจะอยู่ทางฝัง่ ขวาของแม่นา้ ส่วนฝัง่ ซ้ายเป็ นรัฐวาติกนั และเขตทราสเตเวเร (TRASTEVERE) ซึง่ เป็ นที่
อยู่อาศัยของผูม้ ฐี านะ และปัจจุบนั เป็ นแหล่งร้านอาหาร และคาเฟ่
แบบเก๋ๆ ทันสมัย…หลังผ่านพิธีการตรวจคน เข้าเมืองปละศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว...
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปอมเปอี (POMPEI) (242 กม.) นครเมือง
โบราณทีถ่ กู ฝังบางส่วนใกล้กลับเนเปิ้ ล ซึง่ ครัง้ นึ่งเคยในปี ค.ศ.79
ภูเขาไฟวิซูเวียสถล่มพ่นทับลาวาถามทัง้ เมือง ....นาท่านชมย่านเมือง
เก่า...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน เข้าชมโบราณสถานปอมเปอี (ARCHEOLOGICAL – SITE POMPEI) ชมสภาพของเมืองทีข่ ดุ คน
ขึ้นมาได้ภายในกาแพงที่โอบล้อม ตัวเมืองชมเขตใจกลางเมือง ซึง่ เป็ นทีต่ งั้ ของวิหาร, สานักงานราชการตลาด,
ร้านค้า, โรงละคร, สนามกีฬา, บ้านเรือน และโรงอาบนา้ สาธารณะของโรมัน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซาเลอโน (SALERNO) (30 กม.) แคว้นคัมปาเนีย ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิตาลี ... อาจ
เรียกว่าเป็ น เมืองเวนิสจิว๋ ก็ได้ บนเกาะบูราโนมีหมู่บา้ นน่ารักๆ ก่อตัง้ โดยขุนนางชาวโรมันยุคโบราณ ความ
งดงามของสถานที่แห่งนี้คือติดกับภูเขา....อิสระให้ท่านพักผ่อนชมเมือง...ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
GRAND HOTEL SALERNO หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้า

กรุงเทพฯ

ซาเลอโน - คาสเทลเมสซาโน - มาเตรา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคาสเทลเมสซาโน (CASTELMEZZANO) (135 กม.) หมูบ่ า้ น
เล็กๆที่ตงั้ บนยอดเขาใน จังหวัดโพเทนซ่า (POTENZA) ในแคว้น BASILICATA ด้วย
ความสวยงามหมู่บา้ นแห่งนี้นอกจากสร้างอยู่บนยอดเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แรกเริ่ม
เป็ นถิน่ ฐานของชาวกรีกราวศตวรรษที่ 5-6 ปัจจุบนั มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 1000
คนเท่านัน้ เนื่องจากความสวยงามของทีต่ งั้ แต่ วิวทิวทัศน์ทาให้หมูบ่ า้ นแห่งนี้เป็ นอีกหนึ่ง

เทีย่ ง
บ่าย

คา่
ทีพ่ กั

หมูบ่ า้ นทีส่ วยทีส่ ุดของอิตาลีอีกด้วย นาท่านเดินชมเมืองและให้ท่านถ่ายรูปเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย….
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมาเตรา (MATERA) (83 กม.) เมืองลึกลับทีง่ ดงามในหุบเขา ทีน่ อ้ ยคนนักจะรูจ้ กั และได้
ไปเยือน เมืองทีไ่ ด้รบั การยกย่องให้เป็ นอัญมณีแห่งการท่องเทีย่ ว เมืองมาเตราเป็ นเมืองทีม่ อี ายุมากกกว่า 2,000
ปี บ้านเรือนถูกสร้างขึ้นจากการขุดเจาะภูเขาเป็ นอุโมงค์เข้าไปเพื่อเป็ นทีอ่ ยู่อาศัย ได้รบั การขึ้นทะเบียนขององค์กร
ยูเนสโกเป็ นมรดกโลก ในปี 1993 และยังได้รบั การรับเลือกให้เป็ นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรปประจาปี 2019
อีกด้วย… ชมวิหารมาเตรา ที่ตงั้ อยู่บนสันเขาที่ถอื เป็ นจุดที่สูงทีส่ ุดของเมืองมาเตรา ...เดินเล่นชมหมูบ่ า้ นมาเตรา
ท่านจะได้สมั ผัสหมู่บา้ นที่ถกู ทามาเป็ นร้านค้า ร้านขายของ ร้านอาหาร ให้นกั ท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสตัวบ้าน
อย่างใกล้ชดิ ....
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ALBERGO MATERA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ของการเดิ
่ีของการเดินทาง

มาเตรา - อัลเบอโรเบลโร - ซาเลอโน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอัลเบอโรเบลโร (ALBEROBELLO) (69 กม.) ทีต่ งั้ อยู่ในจังหวัดบารี (BARI) แคว้นปูลยา
(PUGLIA) ...ชมหมู่บา้ นสวยแปลกตา THE TRULLI OF ALBEROBELLO หมู่บา้ นเก่าแก่ท่มี ปี ระวัตเิ กือบ
พันปี ด้วยความโดดเด่นของบ้านเรือนที่มเี อกลักษณ์เป็ นรูปหลังคากรวยมียอดแหลมกลมส่งผลให้หมูบ่ า้ นนี้มี
ความสวยแปลกตาอย่างมาก ไม่เหมือนใครที่สร้างกันลดหลันตามระดั
่
บสูงตา่ ของพื้นที่ ด้วยความสวยงาม
ความมีเอกลักษณ์และประวัติทเ่ี ก่าแก่ของหมู่บา้ นแห่งนี้ ทาให้ในปี 1996 ได้รบั การขึ้นทะเบียนองค์กรยูเนสโก
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซาเลอโน (SALERNO) (292 กม.) เมืองท่าสาคัญอีกแห่งของประเทศอิตาลี
อิสระทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย…
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
GRAND HOTEL SALERNO หรือเทียบเท่า
*.*.*. กรุณาจัดกระเป๋ าใบเล็กเพื่อพรุ่งนี้ใช้คา้ งคืนบนเกาะคาปรี 1 คืน *.*.*.

วันทีห้่ หา้ ของการเดินทาง
เช้า

ซาเลอโน - อมัลฟี่ โคสท์ - ราเวลโล่ โพสิตาโน - อมัลฟี่ - เกาะคาปรี

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางลัดเลาะชายฝัง่ ทะเลที่เรียกว่า อมัลฟี่ โคสท์ (AMALFI COAST) ชายฝัง่ ทางตอนใต้ของ
คาบสมุทรซอร์เรนตีเนของอิตาลี (SORRENTINE PENINSULA)ซีง่ ได้รบั การยกย่องว่าเป็ นชายฝัง่
ทีส่ วยทีส่ ุดในยุโรป โดยถนนจะแคบมาก และเส้นทางจะเลียบไปตามหน้าผาสูงชัน จนถึงเมืองหลัก
3 เมือง คือ โพสิตาโน อมัลฟี และราเวลโล เส้นทางเลียบชายฝัง่ และเมืองทัง้ สามได้รบั การอนุรกั ษ์
ให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1997….

เทีย่ ง

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองราเวลโล่ (RAVELLO) (7 กม.) หมูบ่ า้ นเล็กๆของแคว้นคัมพาเนีย ทีม่ คี วามงาม
ทัง้ ทางกายภาพและความหลากหลายทางธรรมชาติ รวมไปถึงความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปะที่
เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะถิน่ จึงได้รบั การบรรจุไว้ในส่วนหนึ่งของคอสติเอรา อามาลฟิ ตานา ซึง่ เป็ นหนึ่งในรายชื่ อ
มรดกโลกของอิตาลี ในปี ค.ศ.1997 จากองค์การยูเนสโก นอกจากนี้หมู่บา้ นราเวลโล่ ยังเป็ นสถานทีท่ ศ่ี ิลปิ นดัง
อย่าง ริชาร์ด วาร์กเนอร์ ศิลปิ นชาวเยอรมันเคยมาแสดงคอนเสิรต์ จนทาให้มกี ารจัดเทศกาลคอนเสิรต์ ที่หมู่บา้ น
แห่งนี้เป็ นประจาทุกปี ...
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโพสิตาโน (POSITANO) (26 กม.) เมืองเล็กๆแต่มเี สน่หช์ วนให้หลงใหลตัง้ อยู่ตามหน้าผา
แคบ ๆ อันมียอดโดมของโบสถ์ซานตา มาเรีย อัสสันต้า เป็ นสัญญลักษณ์ของเมือง ผ่านชมบ้านเรือนที่ตงั้ เรียง
รายอยู่บนหน้าผา ดื่มดา่ ไปกับบรรยากาศชวนมองอย่างไม่กระพริบตาตลอดเส้นทางทีผ่ ่าน จึง ทาให้เมืองชายฝัง่
ทะเลในแคว้นคัมพาเนีย แห่งอิตาลีใต้น้ ีมนี กั ท่องเทีย่ วมาเยือนอย่างไม่ขาดสายตลอดทัง้ ปี
(*.*.*. เมืองโพสิตาโน่ เข้าได้เฉพาะทางเรือเท่านัน้ รถมินิบสั วิง่ ผ่านบนเขาหลังตัวเมืองเท่านัน้ *.*.*.)
นาท่านเดินทางต่อสู่เส้นทางคดเคี้ยวเลาะริมผา ชมธรรมชาติอนั งดงามกับบ้านเรือนทีถ่ ูกสร้างอย่างลงตัวบริเวณ
ผาสูงสู่ เมืองอมัลฟี (AMALFI) (25 กม.) เป็ นเมืองทีเ่ คยมีอานาจทางทะเล สมญานามว่า QUEEN OF
MEDITERRANEAN แต่ต่อมาคาดว่าเกิดแผ่นดินถล่มจมหายไปในทะเล เมือง
นี้จงึ กลาย เป็ นเพียงเมืองเล็กๆ มีประชากรราว 3 พันคน มีมหาวิหารใหญ่ท่ี
สวยงาม เมืองนี้มรี ะบบการปกครองเหมือนกับเมืองเวนิส กล่าวคือเป็ นระบบการ
ปกครองโดยผูด้ ารงตาแหน่งดอจจ์ (DOGG) ซึง่ มาจากการเลือกตัง้ ต่อมาในปี
ค.ศ.1131 อมัลฟี ตกอยู่ภายใต้การยึดครองของกษัตริยโ์ รเจอร์ แห่งเนเปิ้ ลและ
ต่อมาก็ถูกชาวปิ ซ่ายึดครอง
นาท่านชม (ด้านหน้า) วิหารแห่งนักบุญแอนดรูว ์ (AMALFI CATHEDRAL) ซึง่
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองอมาลฟี อีกทัง้ ยังได้รบั การกล่าวขานว่ามี
ความงดงามมากทีส่ ุดอีกด้วย โดยวิหารแห่งนี้ถกู สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพือ่
เป็ นเกียตริแก่ นักบุญแอนดรูว ์ (SAINT ANDREW) โดยสร้างขึ้น ตาม
ศิลปะสไตล์อาหรับ – นอร์แมน โรมาเนสก์ ด้านหน้าของวิหารถูกประดับ
ตกแต่งแบบโมเสกอย่างวิจติ รงดงาม และบริเวณที่เป็ นไฮไลท์ของทีน่ ่ีคือ
บริเวณบันไดขนาดใหญ่สไตล์ลอมบาร์ด – นอร์แมน (LOMBARDNORMAN STYLES) ทีจ่ ะเป็ นหนทางนานักท่องเทืย่ วไปพบกับความโอ่อ่า
และวิจติ รตระการตาภายในวิหารแห่งนี้…
นาท่าน เข้าชมมหาวิหารใหญ่ท่ีสวยงามคือ มหาวิหารเซ็นท์แอนเดรีย (DUOMO DI SANT’ANDRE) ใจกลาง
เมือง มีอายุเก่าแก่กว่า 900 ปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

คา่
ทีพ่ กั

จากนัน้ นาท่านเดินทาง ออกจากโดยเรือไฮโดรฟอย สู่เกาะคาปรี เกาะสวรรค์ของบรรดานักท่องเที่ยว เคยเป็ นที่
ประทับตากอากาศของจักรพรรดิแห่งอาณาจักรโรมัน ทีโ่ ปรดให้เป็ นวิมานฉิมพลีรมิ ฝัง่ ทะเล ...ชมทิวทัศน์อนั
สวยงามของ เกาะคาปรี (CAPRI) ท่ามกลางท้องฟ้ าสีครามนา้ ทะเลสีนา้ เงินเข้ม
นาท่าน นัง่ รถรางขึ้นสู่ยอดเขาคาปรี ....นาท่านเดินชมเขตตัวเมืองทีม่ บี รรยากาศน่ารัก และแวะพักทีส่ วนออกุสต้า
พร้อมบันทึกภาพกับโขดหิน FARAGLIONI สัญลักษณ์ของเกาะคาปรี ชมความงามของเกาะคาปรี ในอีก
มุมมองหนึ่งโดยขึ้นสู่จดุ สูงสุดของยอดเขา
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
BEST WESTERN HOTEL SYRENE หรือเทียบเท่า

วันทีหก
่ หกของการเดินทาง
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่าน ชมถา้ บลูกร๊อตโต้ (BLUE GROTTO) ถา้ ทีอ่ ยู่ในทะเลมีแสงสะท้อนสีฟ้าจากนา้ ทะเลขัน้ มากระทบถา้
สวยงามยิง่ นัก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทาง ออกจากโดยเรือเฟอร์ร่ี เพือ่ เดินทางสู่
เมืองเนเปิ ล (NAPLES) ซึง่ ในสมัยก่อนเคยเป็ นราชอาณาจักรที่มี
เจ้าครองนคร และประเทศต่างๆก็มที ูตมาประจาทีน่ ่ีเช่นประเทศ
อังกฤษ เป็ นเมืองทีเ่ จริญรุ่งเรืองมากในสมัยกรีก
ในฐานะเป็ นเป็ นดินแดนส่วนหนึ่งของกรีซโบราณและเรียกว่า
Neapolis (เมืองใหม่) เพราะมีเมืองเก่าชื่อปาเลโปลิส แล้วเมืองทัง้
สองนี้ได้เติบโตคู่กนั มาจึงรวมเป็ นเมืองเดียวกันชื่อ Neapolis นี่เอง คือทีม่ าของชื่อ เนเปิ ล ในปัจจุบนั ซึง่ ใน
ภาษาอิตาลีเรียกกันว่า นาโปลี ..จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสู่ กรุงโรม (ROME) (227 กม.) เมืองหลวงของ
ประเทศอิตาลี เมืองเป็ นต้นกาเนิดของอาณาจักรโรมัน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
CROWN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีเจ็
่ เจ็ดของการเดินทาง
เช้า

เกาะคาปรี - ถา้ บลูกอ๊ ตตโต้ - เนเปิ ล - โรม

โรม - วาติกนั - วิหารแพนธีออน - นา้ พุเทวี - บันไดสเปน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่าน ชมรัฐอิสระวาติกนั (VATICAN ) ศูนย์กลางศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคธอลิก ...
เข้าด้านในของ พิพธิ ภัณฑ์วาติกนั (VATICAN MUSEUM) ทีเ่ ก็บรวบรวมบรรดา
ศิลปวัตถุ ภาพเขียน ภาพวาดต่างๆ รวมทัง้ ภาพเขียน THE CREATION ภาพการสร้าง
โลก ฝี มอื ไมเคิล แองเจลโล ด้านในมีหอสวดมนต์ซสิ ติน (SISTINE CHAPEL) ก่อนชม
ความงดงามภายใน โบสถ์เซนต์ปีเตอร์(ST.PETER BASILICA) ศาสน-สถานประจาสานัก
วาติกนั ที่โด่งดังด้วยความงดงามและขนาดที่ ใหญ่โต รวมทัง้ รูปแกะสลักปิ เอต้าทีโ่ ด่งดังของไมเคิล แองเจลโล..

เทีย่ ง
บ่าย

คา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน เข้าชมวิหารแพนธีออน (PANTHEON) สถาปัตยกรรมอันยิง่ ใหญ่จากยุคโรมันทีเก่าแก่ท่สี ุด ของ
ประเทศอิตาลี มีอายุเก่าแก่ประมาณ 2,000 กว่าปี วหิ ารแห่งนี้ได้ถกู ก
สร้างขึ้นเมือ่ 27 ปี ก่อนคริสตกาลโดยจักรพรรดิ์มาคุสอากริปปา
MARCUS AGRIPPA แต่โดนไฟไหม้ ไปในปี ค.ศ. 80 ต่อมากษัตริย ์
ฮาดริอานได้ปฎิสงั ขรณ์ข้นึ ใหม่ในปี ค.ศ. 118 การออกแบบอาคารให้มี
ความกว้าง 142 ฟุต และสูง 142 ฟุต ...
นาท่าน ชมนา้ พุเทรวี ทีม่ าของบทเพลง ทรีคอยน์ อินเดอะฟาวน์เทน
ทีเ่ ชื่อกันว่าถ้าท่านโยนเหรียญลงในนา้ พุ แล้วท่านจะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครัง้ จากนัน้ เชิญท่านอิสระเดิน
เล่น หรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ที่ ย่านบันไดสเปน แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลี ซึง่ เต็มไปด้วยนักท่องเทีย่ ว
หลากหลายเชื้อชาติ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
CROWN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

โรม - ทิโวลี - โรม - ชมเมือง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองทิโวลี (TIVOLI) (34 กม.) เมืองเล็กๆ ห่างจากกรุงโรมเพียง 30 กิโลเมตร แต่เป็ นเมืองที่
มีช่อื เสียงด้านโบราณและบ้านพักตากอากาศของชนชัน้ สูงสมัยก่อน ทีม่ คี วามสวยงามยิง่ ใหญ่อลังการมากและมี
คุณค่าทางประวัตจิ นได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก นา
ท่านเข้าชมพระราชวัง VILLA D’ESTE อันงดงามใน TIVOLI
นี้เป็ นหนึ่งในมรดกโลกขององค์กรยูเนสโกของอิตาลี วิลลาแห่ง
นี้ได้รบั การว่าจ้างจากพระคาร์ดินลั IPPOLITO II D’ESTE
ผูว้ ่าการ TIVOLI ในปี ค.ศ. 1550 ซึง่ รูส้ กึ ผิดหวังกับการที่
พระสังฆราชไม่ได้รบั การเลือกตัง้ จึงอยากจะนาความหรูหราของ
ศาล FERRARESE ROMAN AND FRENCH COURIER
มาตัง้ ไว้ท่ี TIVOLI….
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านกลับสู่ กรุงโรม (ROME) (38 กม.) ...นาท่าน เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม
(COLOSSEUM)โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก เคยเป็ นสนามกีฬา
ยักษ์ทส่ี ามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน การออกแบบอย่างชาญฉลาดสร้างให้สนามกีฬา
มีลกั ษณะเป็ นรูปวงรี เพือ่ ให้ผูเ้ ข้าชมรูส้ กึ เข้าใกล้นกั กีฬา ถือเป็ นต้นแบบของสนามกีฬา
ในปัจจุบนั ...ถ่ายภายคู่กบั ประตูชยั คอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและทีม่ าของ
ถนนทุกสายมุง่ สู่กรุงโรม ...รถโค้ชนาท่านวิง่ ผ่านชมสถานที่ต่างๆรอบกรุงโรม

คา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
CROWN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีเก้
่ เก้าของการเดินทาง
โรม - ประเทศไทย
นทาง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
13.55 น.
(เวลาท้องถิน่ ) ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเทีย่ วบินที่ TG945
วันทีสิ่ สบิ ของการเดินทาง
ประเทศไทย
05.55 น.
(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ….
*.*.*. @@ *.*.*.

*.*.*. อัตราค่าใช้จา่ ย *.*.*.
วันที่เดินทาง

30 ม.ค.-8 ก.พ.//13-22 ก.พ.26 มี.ค.-4 เม.ย.//25 เม.ย.-4 พ.ค.
16-25 พ.ค. // 13-22 มิ.ย.

ผูใ้ หญ่

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

120,900.-

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยวเพิ่ม
ไม่มีเตียงเสริม

111,900.- 26,900.-

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ (Economy Class) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่
ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสาหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมทีร่ ะบุตามรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลสาหรับคนไข้ใน จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและ
การเคลือ่ นย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่ เติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีม่ อี ายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ
1.5 ล้านบาท]เท่านัน้
6. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง
7. ค่านา้ ดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน
8. ค่าทิป
9. ค่าวีซ่าเช็งเก้น (เนื่องจากยืน่ ผ่านตัวแทนการยืน่ จึงต้องเสียค่าบริการให้กบั ตัวแทนการยืน่ ) (หากสถานทูตได้
กาหนดการยื่นวีซ่าเป็ นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกาหนดได้ กรณีถา้ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ ) หากมีวซี ่าแล้วหักคืนท่านละ 3,000.- บาท
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ งั ่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนัก
เกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว , ค่า
กระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าทีส่ ูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ
ค่าบริการพิเศษต่างๆ
6. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ั
**กรุณาอ่านเงือ
่ นไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการท ัวร์ทท
ี่ า่ นได้ร ับถือเป็นสญญา
การเดินทางระหว่างบริษ ัทและลูกค้า**
เงือ
่ นไขการจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน ้า พร ้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะขอรับลูกค ้ารายต่อไป
่ นทีเ่ หลือ
เงือ
่ นไขการชาระค่าท ัวร์สว
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ 15 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิ ซ
ี า่ หรือยกเลิกการเดินทาง
โดยเหตุจาเป็ นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช ้จ่ายทีเ่ 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***
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่านละ 3,000
บาท
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจานวนตาม
ราคาทัวร์ (หมายเหตุ – ผู ้เดินทางทีเ่ กิดอุบัตเิ 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 ้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล ้วทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช ้จ่ายทีเ่ กดขึน
้ จริง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริการยืน
่ วีซา่ / ค่ามัดจาตัว๋ เครือ
่ งบิน หรือค่าตัว๋ เครือ
่ งบิน
(กรณีออกตั๋วเครือ
่ งบินแล ้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีทก
ี่ รุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน (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 ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ 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 (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข ้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- กรณีทค
ี่ ณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ ้งให ้ท่านทราบ
ล่วงหน ้า 14 วันก่อนการเดินทาง
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
- เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ 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
ั
อากาศและเหตุสด
ุ วิสยต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัย
ของผู ้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ….
- หลังจากทีม
่ ก
ี ารจองทัวร์และได ้ชาระค่ามัดจาทัวร์หรือทัง้ หมดแล ้ว ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชาระ
โดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ทีไ่ ด ้ระบุไว ้ทัง้ หมด
- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ้ทีจ
่ ะนั่งต ้องมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีส
่ ายการบินกาหนด เช่น
ต ้องเป็ นผู ้ทีม
่ รี ่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู ้อืน
่ ได ้อย่างรวดเร็วในกรณีทเี่ ครือ
่ งบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได ้
(น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู ้ทีม
่ ป
ี ั ญหาทางด ้านสุขภาพและร่างกายและอานาจในการให ้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 ม่สามารถทากรุ๊ปได ้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
 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 ้ชาระ
เงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขต่างๆของเอกสารวีซา่
 การบิดเบือนข ้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให ้เดินทางเข ้าประเทศในกลุม
่ เชงเก ้นเป็ นการถาวร และถึงแม ้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด ้ชาระไปแล ้วและหากต ้องการขอยืน
่ คาร ้องใหม่ก็ต ้องชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทก
ุ ครัง้
่ เรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
 หากสถานทูตมีการสุม
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ ้าหน ้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม
่ เติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตัวแทนอานวยความสะดวกในขัน
้ ตอนการยืน
่ วีซา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัตวิ ซ
ี า่ จะอยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของ
ทางสถานทูตฯเท่านัน
้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ทา่ นได ้ทางบริษัทฯ จึงต ้องขออภัยมา ณ ทีน
่ ี้
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
 เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ 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
ั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู ้ร่วม
และเหตุดวิสย
เดินทางเป็ นสาคัญ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลก
ู ค ้าทีเ่ คยเดินทางแล ้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ ักเกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม
่ สุราบนรถ ก่อเสียงราคาญรบกวนผู ้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 ด็กทารกอายุตา่ 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
่ ขอคายืนยันว่าทัวร์นัน
้ ๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได ้รับการยืนยันจากพนักงานแล ้วทัวร์นัน
้ ยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช ้จ่ายนัน
้ ได ้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล ้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริม
่ งาน 08.00 น. ต ้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต ้องแก ้ไขปรับเปลีย
่ น - เมือ
่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล ้ว
หมายถึงท่านยอมรับในข ้อความและเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ แจ ้งแล ้วข ้างต ้น
 หากในคณะของท่านมีผู ้ต ้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู ้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเทีย
่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ หัวหน ้าทัวร์มค
ี วามจาเป็ นต ้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด

ข ้อความซึง่ ถือเป็ นสาระสาหรับท่านผู ้มีเกียรติซงึ่ ร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางทีม
่ ค
ี วามชานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ
่ ัก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วพร ้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพือ
่ ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงู สุดในการเดินทาง
ทัง้ นี้ท างบริษั ทฯ ไม่ส ามารถรั บ ผิด ชอบในอุบัต เิ หตุห รือ ความเสีย หายทีเ่ กิด จากโรงแรมทีพ
่ ั ก ยานพาหนะ, อัน เนื่อ งจาก
อุบัตเิ หตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงค รามการเมือง, การผันผวนของ
อัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช ้าของเทีย
่ วบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท ้องถิน
่ ,
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่ จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู ้มีอานาจทาการ
แทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต ้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึง่ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท
ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทีย
่ วทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ ้มครอง และประกันอุบัตเิ หตุ
ตามเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ ทีร่ ับประกันในกรณีทผ
ี่ ู ้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ
ต่างประเทศ มิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้เดินทาง ไม่ปฎิบัตต
ิ ามกฎระเบียบ
ด ้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นทีม
่ ก
ี ารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึ งมีสงิ่ ผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คน
ื
ค่าใช ้จ่ายใดๆ รายละเอียดด ้านการเดินทาง อาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความจาเป็ น หรือเพือ
่ ความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิ
ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ทัง้ นี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัย
ของท่านผู ้มีเกียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด ้มอบความไว ้วางใจ ให ้ทางบริษัท เป็ นผู ้นาพาการเดินทางในครัง้ นี้”

่ อิตาลี
เอกสารประกอบการยืน
่ วีซา
่ ประมาณ 15 ว ันทาการ
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ 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
ื
หน ังสอเดินทางออกมาได้
หมายเหตุ: การยืน
่ วีซา่ แต่ละครัง้ กับบริษัททัวร์ จะต ้องทาการยืน
่ วีซา่ ประเภทหมูค
่ ณะ เท่านัน
้ โดยการยืน
่ เป็ นหมู่
คณะ ต ้องมีจานวน
15.- คน ขึน
้ ไป โดยทางศูนย์รับยืน
่ จะเป็ นผู ้กาหนดวันยืน
่ วีซา่ เท่านัน
้ ถ ้าหากผู ้เดินทางไม่สามารถไปยืน
่ วีซา่ ใน
วันทีก
่ าหนดได ้ อาจมีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
่ เติม (Premium) ดังนี้
•ในกรณีทเี่ หลือระยะเวลายืน
่ วีซา่ น ้อยกว่า 15 วัน นับจากวันเดินทาง มีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
่ ท่านละ 2,600 บาท
้จ่
**ทัง้ นี้ ค่าใช ายทีเ่ กิดขึน
้ ผู ้เดินทางต ้องชาระกับทางศูนย์รับยืน
่ โดยตรง*
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่าง
น ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด
(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จานวน 3
ใบ (พืน
้ หลังขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ
ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผู ้เดินทาง ออกค่าใช ้จ่ายเอง

ี นต
**Statement รายการเดินบัญชีย ้อนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี ยอดเงินในบ ัญชข
ั้ า่
100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และหากบัญชี
กระโดดเดือนต ้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
้ )
3.2.1. ต ้องทาเป็ นหนังสือรับรองค่าใช ้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็ นภาอังกฤษเท่านัน
้
3.2.2. ถ่ายสาเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ทีอ
่ อกให ้ และผู ้ทีถ
่ ก
ู รับรองค่าใช ้จ่ายให ้ เช่น สาเนาทะเบียนสมรส สูต ิ
บัตร ทะเบียนบ ้าน **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจา และบัญชียอดติดลบ*
4. หลักฐานการทางาน
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3
-เจ ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
-เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน
่
้ค
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ-สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช าว่า “TO WHOM IT MAY
่ สถานทูตทีย
CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีอ
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ-สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY
่ สถานทูตทีย
CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
5. เอกสารส่วนตัว
-สาเนาทะเบียนบ ้าน กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-สูตบ
ิ ต
ั ร (กรณีเด็กอายุตา่ 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 จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้องคัดหนังสือ
ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามา
ด ้วย
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือ
ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามา
ด ้วย
- หากเด็กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือ
หน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
-กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร ้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มี
อานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
้ จงว่าทาไมไม่ม ี passport ***
*** กรณีทบ
ี่ ด
ิ าหรือมารดาไม่ม ี passport แล ้วใช ้ ID Card แทนต ้องทาจดหมายชีแ
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบ
-กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือ
ั บุตรที่
สถานทูตด ้วย ทัง้ สองท่าน (เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านัน
้ )
7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร ้องขอวีซา่ เท่านัน
้
เอกสารยืน
่ วีซา่ อาจมีการปรับเปลีย
่ นและขออัพเดทเพิม
่ เติมได ้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ ้งขอเพิม
่ เติม

