TEL 02-253-9568

TG ITALY PROMOTION 2016

อิ ต าลี ป๊ อปปูล ่า 8 วัน
โรม-ปิซ่า-ฟลอเร้นซ์-เวนิส-มิลาน
ราคา 55,900- วันเดินทาง 3-10 พ.ค. /19-26พ.ค./ 21-28 พ.ค. /28 พ.ค.- 4มิ.ย. 2559

วันแรก
21.30 น.

กรุงเทพฯ สนามบิ นสุวรรณภูมิ
พร้อมกัน ณ ที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ เคาน์ เตอร์ D ประตู 2-3 เคาน์ เตอร์สายการบิ นไทย เจ้าหน้าทีจ่ าก
ทางบริษทั ฯ อํานวยความสะดวกดูแลเรือ่ งการเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระต่างๆ

วันที่สอง
00.20 น.

กรุงเทพฯ -โรม - ปิ ซ่า - ฟลอเร้นซ์
นําท่านออกเดิ นทางบิ นตรงสู่สนามบิ นนานาชาติ โรม ประเทศอิ ตาลี โดยสายการบิ นไทย
เที่ยวบิ นที่ TG 944 (บริการอาหารดึกและอาหารเช้าบริการบนเครือ่ ง)
นําท่านเดิ นทางถึงสนามบิ นกรุงโรม จากนัน้ นําท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับ
สัมภาระ นําท่านเดินทางสู่ เมือ งปิ ซ่า เมืองท่องเทีย่ วหลักของแคว้นทัสกานี ทีต่ งั ้ ของหอเอนแห่งเมืองปิ ซา
ทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมือ่ ปี ค.ศ. 1987 จากองค์การยูเนสโก้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
นํา ท่า นสู่บ ริ เวณจตุร สั มิ ร าเคล เพื่อ ชมความสวยงามบริ เวณรอบนอกของ มหาวิ หารแห่งเมือ งปิ ซ่า หอเอนแห่งเมือ งปิ ซา-หอแบบไทส์ส าํ หรับ
ประกอบพิ ธ ีศ ีล จุ่ม ทีไ่ ด้รบั เลือกโดยองค์การ

06.50 น.

กลางวัน
บ่าย

คํา่

วันที่สาม
เช้า

กลางวัน
บ่า ย

คํา่

วันที่สี่
เช้า

กลางวัน

ยูเนสโก้ให้ขน้ึ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมือ่ ปี ค.ศ. 1987 นําท่านถ่ายรูปกับ หอเอนแห่งเมืองปิ ซ่า 1ใน7สิง่
มหัศจรรย์ของโลกในยุคประวัตศิ าสตร์ สถานทีก่ าลิเลโอ เคยมาพิสจู น์ทฤษฎีการตกของวัตถุ ให้ทา่ นเดินเล่น
ถ่ายภาพแอคชันในหลากหลายรู
่
ปแบบกับหอเอนปิ ซ่า ไม่วา่ จะผลักจะดันหรือจะพึงหอเอน รวมทัง้ ให้เวลา
ท่านเลือกซือ้ ของทีร่ ะลึก จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมือง เซสโต้ ฟิ โอเรนติ โน่ -ฟลอเร้นซ์
รับประทานอาหารคํา่ ณ.ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นําท่านเข้าที่พกั โรงแรม NOVOTEL FIRENZE NORD หรือเทียบเท่า
ฟลอเร้นซ์-ชมเมือง-เวนิ ส เมสเทร
รับ ประทานอาหารเช้า ในโรงแรม
นําท่านเดินทางสูส่ ถานี ร ถไฟเซสโต้ ฟิ โอเรนติ โน่ เพื่อ นัง่ รถไฟเข้า เมือ งฟลอเร้น ซ์ นครทีร่ งุ่ เรืองสุด
ในช่วงยุคเรเนซองส์ ซึง่ นับว่าเป็ นยุคทองของศิลปอิตาลี เป็ นเมืองหลวงของแคว้นทัส
กานี เคยเป็ นศูนย์กลางทางการค้า ,การเงิน และศิลปวิทยาการ ภายใต้การปกครอง
ของตระกูลเมดิชิ นํา ท่า นเดิ น เข้า สู่ เขตเมือ งเก่า ของฟลอเร้น ซ์ ทีไ่ ด้รบั เลือกโดย
องค์การยูเนสโกให้ขน้ึ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก เมือ่ ปี ค.ศ. 1982 เพือ่ ชมความสวยงาม
บริเวณ จัต รุ สั ดูโอโม ทีตงั ้ ของ มหาวิ หารแห่งเมือ งฟิ เรนเซ่ หรือฟลอเร้นซ์ท่ี
สวยงามและยิง่ ใหญ่ ซึง่ เป็ นหนึ่งในต้นแบบที่ ไมเคิ ล แองเจลโล ได้ใช้ในการออกแบบ
ยอดโดมกลางมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ทก่ี รุงโรม เดินชมจัต รุ สั ซิ ก นอเรีย ทีส่ วยงามด้วย
ประติมากรรมมากมายทีต่ งั ้ เรียงรายอยูด่ า้ นหน้าของพระราชวังเวคคิโอ เดินต่อจนถึง สะพานเก่า เวคคิ โอที่
ทอดข้ามแม่น้ําอาร์โน ซึง่ อดีตเป็ นแหล่งขายทองคําทีเ่ ก่าแก่ของฟลอเร้นซ์และยังคงอนุรกั ษ์ บรรยากาศแบบ
ดังเดิ
่ มไว้ได้อย่างดี
รับ ประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัต ตาคารจีน
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิ ส หนึ่งในเมืองท่องเทีย่ วทีโ่ ด่งดังของอิตาลี ทีไ่ ด้รบั การกล่าวขวัญว่าเป็ นเมืองที่
ได้ช่อื ว่าสุดแสนโรแมนติคของอิตาลี นําท่านเดินเล่นช้อปปิ้ งเลือกซือ้ ขนม ของกินเล่นใน PANORAMA
SHOPPING CENTRE ทีม่ ี PAM ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ของอิตาลี รวมทัง้ เอ้าท์เลทกีฬาขนาดใหญ่ของ
DECATHLON
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม Ambascoatori หรือเทียบเท่า
เวนิ ส เมสเทร-จตุรสั เซนต์สมาร์ค-มิ ลาน
รับ ประทานอาหารเช้า ในโรงแรม
นําท่านเดินทางสูท่ ่าเรือตรองเคตโต้ เพือ่ ข้ามเรือสูฝ่ ั ง่
จัตรุ สั เซนต์มาร์ค St .Mark Square ชุมชนทีย่ งิ่ ใหญ่
ทีส่ ดุ ของเวนิส นําท่านเดินผ่านชม สะพานสะอื้น ที่
ทอดเชื่อมระหว่างศาลและคุกหลวง ผ่านชม
พิ พิธภัณฑ์ดอร์จ ชมภายในของวิ หารเซนต์มาร์ค ที่
โดดเด่นด้วยการตกแต่งด้วยศิลปะยุคโมเสส นําท่าน
เดินลัดเลาะไปตามซอกเล็กซอกน้อย เพือ่ ชม สะพาน
ริ อลั โต ทีท่ อดข้ามแกรนด์คาเนลสัญลักษณ์ทส่ี าํ คัญของเวนิส ท่านอาจใช้เวลาเดินเล่นช้อปปิ้ งสินค้าชื่อดัง
ของเวนิส อย่างเครือ่ งแก้วมูราโน-หน้ากากคาร์นิวลั -ของทีร่ ะลึกต่างๆ
หมายเหตุ : เรือกอนโดล่า ลูกค้าจ่ายเงิ นเอง
รับประทานอาหารกลางวัน อิ สระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านมีเวลามากขึน้ ในเมืองเวนิ ส
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นําท่านข้ามเรือกลับสูฝ่ ั ง่ ตรองเคตโต้นําท่านเดินทางสู่ เมืองมิ ลาน เมืองใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศ
อิตาลี นําท่านเดินทางสู่ บริ เวณจัตรุ สั มิ ลาน ดูโอโม หรือ มหาวิ หารแห่งเมืองมิ ลาน เพื่อนําท่านชม
บริเวณรอบนอกมิลานดูโอโมทีส่ ร้างในสไตล์นิโอโกธิค ทีม่ คี วามสวยงามด้วยยอดแหลมกว่า 100 ยอด
ประดับประดาไปด้วยรูปแกะสลักจํานวนมากให้เวลาท่านอิสระ เดินเล่นถ่ายรูปกับ แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็ม
มานูเอล, อนุ สาวรียข์ องลิโอนาร์โด ดาวินซี, อนุสาวรียข์ องกษัตริยว์ คิ เตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 กษัตริย์ ผู้
รวบรวมก่อตัง้ ประเทศอิตาลี
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม NH Milan หรือเทียบเท่า
มิ ลาน-ฟิ เดนซ่า เอ้าท์เลท-โรม
รับ ประทานอาหารเช้า ในโรงแรม
นําท่านออกเดินทางไปช้อปปิ้ งใน ฟิ เดนซ่า เอ้า ท์เลท http://www.fidenzavillage.com/ อีกหนึ่งชิคเอ้าท์
เลททีม่ แี บรนด์เนมมากมายให้ทา่ นเลือกซือ้ ในราคาพิเศษ
รับประทานอาหารกลางวัน อิ สระเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
นําท่านเดินทางสู่ กรุงโรม นครหลวงแห่งสาธารณรัฐอิ ตาลี อดีตแห่งจักรวรรดิโรมัน อาณาจักรทีย่ งิ่ ใหญ่
มาเมือ่ กว่า 2,000 ปี
รับ ประทานอาหารคํา่ ณ.ภัต ตาคารจีน
จากนัน้ นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม HOLIDAY INN ROME PISANA หรือ เทีย บเท่า
โรม-ชมเมือง
รับ ประทานอาหารเช้า ในโรงแรม
นําท่านเข้าชมภายในมหาวิ หารเซนต์ปีเตอร์ St.Peter Basilica ในเขตนครรัฐวาติกนั รัฐอิสระทีป่ ระทับ
ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาประมุขแห่งคริสต์ศาสนาในนิกายโรมันคา
ทอลิค ทีม่ คี วามสวยงามด้วยศิลปะในยุคเรเนซองส์และเป็ นฝีมอื ของ
ศิลปิ นทีม่ ชี ่อื เสียงหลายท่าน อาทิ ไมเคิลแองเจลโล่–เบอร์นิน่ี ชมประตู
ศักดิ ์สิทธิ ์ทีจ่ ะเปิ ดให้คริสต์ศาสนิกชนเดินเข้าสูม่ หาวิหารเซนต์ปีเตอร์ใน
ทุกๆ 25 ปี ถ่ายรูปกับปิ เอต้ารูปแม่พระประคองร่างของพระเยซูหลังจาก
ทีถ่ กู ปลดลงจากไม้กางเขน ชมความสวยงามภายในทีต่ กแต่งอย่างวิจติ ร
ตระการตา และนับเป็ นมหาวิหารทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ดุ ในยุโรปอีกด้วย เดินชมความสวยงามและเลือกซือ้ ของที่
ระลึกบริเวณด้านหน้ามหาวิหาร นําท่านแวะชมบริ เวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลี่เซี่ยมหรือโคลอสซี
อุ้ม หรือเรียกอย่างเป็ นทางการว่า แอมปิ เธียเตอร์ทส่ี ร้างขึน้
ในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซีย่ นตัง้ แต่ชว่ งปี ค.ศ.71 นับเป็ น 1
ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกในยุคประวัตศิ าสตร์และยังเป็ น 1
ใน 7 ของNew 7 Wonders อีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
นําท่านสูบ่ ริเวณ นํ้าพุเทรวี่ Trevi Fountain หนึ่งใน
สัญลักษณ์ทส่ี าํ คัญของกรุงโรม สถานทีน่ กั ท่องเทีย่ วมาโยน
เหรียญเสีย่ งทายตามเรือ่ งราวจากภาพยนตร์เรื่อง Three Coins in The Fountain ให้เวลาท่านชัวครู
่ ่ ก่อนนํา
ท่านมาเดินเล่น ย่านบันไดสเปน Spanish Step ให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้ งอย่างจุใจ
รับประทานอาหารคํา่ อิ สระเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
นําท่านเข้าที่พกั โรงแรม HOLIDAY INN ROME PISANA หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด
เช้า

13.55 น.

วันที่แปด
05.45 น.

โรม-สนามบิ นฟูมิชิโน-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสูส่ นามบิ นฟูมิชิโนเพือ่ ผ่านขัน้ ตอนการทําคืนภาษี – เช็คบัตรโดยสาร ตรวจหนังสือเดินทาง
เพือ่ เดินทางกลับกรุงเทพฯ
ออกเดิ นทาง โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 945 บิ นตรงสู่กรุงเทพฯ (บริการอาหารเย็นและ
อาหารเช้าบริการบนเครือ่ ง)
กรุงเทพฯ
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ...

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสําคัญ

อัต ราค่า บริ ก ารสําหรับ จํานวนผูเ้ ดิ น ทางขัน้ ตํา่ 30 ท่าน

พัก ห้อ งคู่ท่า นละ
พัก เดี่ย วเพิ่ม ท่านละ

55,900
10,000

บาท
บาท

*** บัต รโดยสารของการบิน ไทยที่เสนอเป็ น ราคาพิ เศษไม่ม ีร าคาเด็ก ***
*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ใ นการเรีย กเก็บ ค่าภาษี นํ้ามัน ในกรณี ที่ส ายการบิ น มีก ารเรีย กเก็บ เพิ่ ม ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อ นุญ าตให้เด็ก อายุต าํ่ กว่า 5 ปี เข้าพัก แบบไม่ม ีเตียงเสริ ม ***
*** รายการทัว ร์นี้ ไม่เหมาะสําหรับ เด็กอายุต าํ่ กว่า 5 ปี และผูส้ งู อายุที่ต ้อ งนัง่ รถเข็น ***


ผูเ้ ดิ นทางทุกท่านกรุณาส่งสําเนาหนังสือเดิ นทางเมื่อท่านจองทัวร์และยืนยันแน่ นอนว่าจะเดิ นทาง เพื่อบริ ษทั ฯ
จะบริ การแก่ท่านในการนัดยื่นวีซ่าให้ก่อน พร้อมทัง้ กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มข้อมูลเบือ้ งต้น เพื่อนําข้อมูล
เหล่านัน้ มาทําการนัดหมายการยื่น

เงื่อ นไขการจองทัว ร์
1. กรุณาวางเงินมัดจํา ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ทีน่ งจะยื
ั ่ นยันเมือ่ ได้รบั ค่ามัดจําแล้วเท่านัน้
2. หากมีการยกเลิการจอง หลังจากทีช่ าํ ระค่ามัดจําเรียบร้อยแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจํา เนื่องจากเป็ นทัวร์
ราคาพิเศษ บริษทั ฯ ได้ชาํ ระค่าตั ๋วเครือ่ งบินล่วงหน้า (โดยยังมิได้รวมภาษีสนามบิน และภาษีน้ํามัน) ให้กบั สายการบิน
ไทยเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
3. หลังจากชําระค่ามัดจําแล้ว สามารถเปลีย่ นชื่อผูเ้ ดินทางได้ ก่อนทีบ่ ริษทั ฯ จะทําการยืน่ วีซ่า ซึง่ จะทําการยืน่ วีซ่า ล่วงหน้า
1 เดือนครึง่ - 2 เดือน ก่อนการเดินทาง หากยืน่ วีซ่าและออกบัตรโดยสารแล้ว จะต้องชําระค่าเปลีย่ นชื่อและค่าภาษีน้ํามันที่
ปรับเปลีย่ น โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และต้องยืน่ วีซ่าเดีย่ วในกรณีทส่ี ถานฑูตมีควิ ให้ยน่ื และต้องชําระค่าวีซ่า
ใหม่ทา่ นละ 4,000 บาท
4. การชําระค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ ต้องชําระก่อนการเดินทาง ภายใน 15 วันทําการ
5. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ในการคืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด กรณีทท่ี า่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวน
ทีบ่ ริษทั ฯ กําหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯ และผูเ้ ดินทางอื่นทีเ่ ดินทางในคณะเดียวกันบริษทั ฯ ต้อง
นําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน

6. กรณีเจ็บป่ วย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่ามัดจําทัง้ หมด เนื่องจากเหตุผลในข้อ 2 และหากมียกเลิกหลังจากออกบัตร
โดยสารและทําการยืน่ วีซ่าแล้ว บริษทั ฯ จะทําการคืนเงินได้หรือไม่ ขึน้ อยูก่ บั สายการบิน, วีซ่า ตลอดจนค่าใช้จา่ ยที่
เกิดขึน้ ณ ประเทศทีเ่ ราเดินทาง
7. กรณียน่ื วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุ มตั วิ ซี ่าจากทางสถานฑูต บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่ามัดจํา และค่าทัวร์
8. กรณีวซี ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือ หลังออกบัตรโดยสาร บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ไม่คนื ค่ามัดจํา และค่าทัวร์
อัต รานี้ ร วมบริ ก าร
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชัน้ ประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-โรม -กรุงเทพฯ
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สอง-สามท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามรายการทีร่ ะบุ, ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการ
 ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าทิปคนขับรถในอิตาลี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าเชงเก้น
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สําหรับเด็กอายุต่าํ กว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่เกิน 75 ปี กรมธรรมพ์
500,000 บาท
 ค่าภาษีน้ํามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่
2 มี.ค.58 และท่านต้องชําระเพิ่ม หากมีการเรี ยกเก็บเพิ่มจากสายการบิน
อัต รานี้ ไม่ร วมบริ ก าร
 ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
 ค่าพนักงานยกกระเป๋ าโรงแรม และสนามบิน
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ต้องเก็บเพิม่ จากราคาทัวร์อกี ท่านละ 800 บาท
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทําใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 สําหรับราคานี้บริษทั ฯ จะไม่รวมค่าภาษีทอ่ งเทีย่ วหากมีการเก็บเพิม่
 ค่าประกันการเดินทางทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
หมายเหตุ
 รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ
่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 กรณีทม
่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาํ ให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
 บริษท
ั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนําเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่วา่ จํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
 บริษท
ั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
 บริษท
ั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ าํ นักอยูใ่ นประเทศไทย
ข้อ มูล เพิ่ ม เติ ม เรื่อ งโรงแรมที่พกั

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่
ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่ม ีห้อ งพัก แบบ 3 เตีย งเดี่ย ว แต่อ าจจะได้เป็ น 1 เตีย งใหญ่
กับ 1 เตีย งพับ เสริ ม หรือ แยกพัก แบบ 1 ห้อ งคู่ และ 1 ห้อ งเดี่ย ว โดยท่า นจะต้อ งชํา ระค่า
พัก เดี่ย วเพิ่ ม ประมาณ 1,500 บาทหรือ แล้ว โรงแรมเรีย กเก็บ ของคืน ที่พกั นัน้ ๆ
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่าํ
ั ฯขอสงวนสิทธิ ์
3. กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษท
ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบนํ้า ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

หลักฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตอิตาลี
***การยืน
่ วีซา่ อิตาลี ทุกท่านต ้องแสดงตัวทุกครัง้ ทีม
่ ก
ี ารเดินทางเพือ
่ สแกน
ลายนิว้ มือทีศ
่ น
ู ย์ยน
ื่ VFS ITALY ***

้
ใชเวลาพิ
จารณาอนุมัตวิ ซ
ี า่ 15 วันทําการ

เอกสารในการขอวีซา่ (กรุณาจัดสง่ ภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง)
่ ***
***สง่ิ ทีท
่ า่ นควรทราบก่อนยืน
่ วีซา

1. สถานทูตอิตาลีไม่อนุญาตให ้ผู ้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างทีส
่ ถานทูตพิจารณาวีซา่
ึ ษาหรือทํางานอยูต
2. สําหรับผู ้เดินทางทีศ
่ ก
่ า่ งประเทศ จะต ้องดําเนินเรือ
่ งการขอวีซา่

ึ ษาอยูเ่ ท่านั น
ด ้วยตนเองในประเทศทีต
่ นพํานักหรือศก
้
่ เป็ นดุลยพินจ
่ ริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารทีด
3. การพิจารณาวีซา
ิ ของสถานทูต มิใชบ
่ ี
และถูกต ้องจะชว่ ยให ้การพิจารณาของสถานทูตง่ายขึน
้
้
หมายเหตุ กรณีลก
ู ค ้าท่านใดมีการใชพาสปอร์
ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยืน
่ วีซา่ ลูกค ้าต ้องแจ ้ง
ให ้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน ้าเพือ
่ วางแผนในการขอวีซา่ ของท่าน

่ นต ัว
1. เอกสารสว
ื เดินทางมีอายุไม่ตํา่ กว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างทีย
้ ไป)
*หนังสอ
่ ังไม่ประท ับตรา 2 หน้าขึน
ิ ธิใ์ นการขอเก็บพาสปอร์ตเพียงเล่มปัจจุบ ันเท่านน
** ทางบริษ ัทฯขอสงวนสท
ั้
ในกรณีทม
ี่ พ
ี าสปอร์ตเล่มเก่าและซอง (ปก) ไม่ตอ
้ งแนบมาเพือ
่ ป้องก ันการสูญหาย
หากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทางบริษ ัทจะไม่ร ับผิดชอบในทุกกรณี **
่ เชงเก้นทีเ่ คยใชเ้ ดินทางภายใน 3 ปี น ับจากปัจจุบ ัน
** ในสว่ นของพาสปอร์ตเก่าถ้ามีวซ
ี า
่ อเมริกาและวีซา
่ อ ังกฤษ ให้ถา่ ยสําเนาหน้าพาสปอร์ตและหน้าวีซา
่
วีซา
่ **
แนบมาด้วยเพือ
่ ประกอบการพิจารณาวีซา

ี นาด 3.5 x 4.5 ซม.จํานวน 2 รูป ขนาดของใบหน้าว ัด
* รูปถ่ายสข
จากศรีษะถึงคาง 3 ซม. (ต ัวอย่างขนาดรูปด้านขวามือ) และฉากหลังต ้อง

ี าวเท่านัน
เป็ น สข
้ (ไม่สวมแว่นตา,ไม่สวมเครือ
่ งประดับ)
ั ท์ท ี่
* สําเนาทะเบียนบ ้าน/บัตรประจําตัวประชาชนพร ้อมหมายเลขโทรศพ
สามารถติดต่อได ้ (เบอร์มอ
ื ถือ)
* สําเนาสูตบ
ิ ต
ั ร (ในกรณีทอ
ี่ ายุยงั ไม่ครบ 20 ปี บริบรู ณ์ต ้องแนบมาด ้วย)
ํ
* สาเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ ้ามี)
่ื -สกุล (ถ ้ามี)
* ใบเปลีย
่ นชอ
* สําเนาบัตรข ้าราชการ
2. หล ักฐานการทํางาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “ TO WHOM IT MAY
ื่ ของแต่ละสถานทูต)
CONCERN “ แทนการใชช้ อ
้ งสอ
ื รับรองจากสถานทีท
* พนักงานบริษัท
: ใชหนั
่ ํางานเป็ นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านัน
้
ื่ นามสกุล ตรงตามหน ้าพาสเท่านัน
คํานํ าหนา่ ้ นาม ชอ
้ ระบุตําแหน่ง อัตราเงินเดือน และวันเริม
่ ทํางาน
็ ของผู ้ออกจดหมายรับรองการทํางาน (เอกสารต้องออกไม่เกิน
พร ้อมตราประทับบริษัท และ ลายเซน
่ เชน
่ ยืน
่ 22 ก.พ. เอกสารต้องออก 22 ม.ค. เป็นต้นไป)
1 เดือนน ับจากว ันยืน
่ วีซา
่ วีซา
้
ื รับรองตําแหน่งจากหน่วยงานต ้นสงั กัดเป็ นภาษาอังกฤษตัว
* ข ้าราชการ
: ใชหนังสอ
จริงเท่านัน
้
* กรณีเกษี ยณอายุ
: ใชส้ ําเนาบัตรข ้าราชการบํานาญ
* เจ ้าของกิจการ
้ งสอ
ื จดทะเบียนบริษัท , หนังสอ
ื จดทะเบียนห ้างหุ ้นสว่ น (ค ัด
- เจ ้าของบริษัท
: ใชหนั
ํ
่
สาเนาไม่เกิน 3 เดือนน ับจากว ันยืน
่ วีซา)
้
- เจ ้าของร ้านค ้า
: ใชทะเบี
ยนพาณิชย์ (ทพ.4) , พค. 0403
ี อิสระ
- ประกอบอาชพ
: พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได ้ต่อเดือน
ี ตัวเอง เชน
่ ภาพถ่าย ,
ี ภาษี (แปลเป็นภาษาอ ังกฤษ) และหลักฐานแสดงอาชพ
พร ้อมเอกสารการเสย
ั ญาเชา่ , ใบเสร็จแสดงการซอ
ื้ ขาย
สญ
ึ ษา
้ งสอ
ื รับรองจากสถานศก
ึ ษาเป็ นภาษาอังกฤษตัวจริง ระบุชน
ั ้ เรียน
- นักเรียน/นักศก
: ใชหนั
ื่ นามสกุล ตรงตามหน ้าพาสเท่านัน
็ ของผู ้ออก
คํานํ าหนา่ ้ นาม ชอ
้ พร ้อมตราประทับ และ ลายเซน
่ เชน
่ ยืน
่ 22 ก.พ.
จดหมายรับรอง (เอกสารต้องออกไม่เกิน 1 เดือนน ับจากว ันยืน
่ วีซา
่ วีซา
เอกสารต้องออก 22 ม.ค. เป็นต้นไป)
3. หล ักฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “ TO WHOM IT MAY CONCERN
ื่ ของแต่ละสถานทูต)
“ แทนการใชช้ อ
ื ร ับรองสถานะทางการเงินต ัวจริง ออกคํานําหน้านาม ชอ
ื่ สกุล ตรงตาม
3.1 หน ังสอ
หน้าพาสเท่านน
ั้ (เอกสารต้องขอมาจากธนาคารล่าสุดไม่เกิน 15 ว ัน น ับจากว ันยืน
่
ื่ สกุล ตรงตาม
เอกสาร) คูก
่ ับ สําเนาสมุดบ ัญช ี หรือ STATEMENT ออกคํานําหน้านาม ชอ
้ ัญชเี งินฝากออมทร ัพย์เท่านน
ี ้อนหลัง
หน้าพาสเท่านน
ั้ ใชบ
ั้ ทีแ
่ สดงถึงการเคลือ
่ นไหวของบัญชย
ี
อย่างน ้อย 6 เดือน (ปร ับสมุดบ ัญชลา
่ สุด ไม่เกิน 7 ว ันน ับจากว ันยืน
่ เอกสาร)
ี ากประจําและบ ัญชก
ี ระแสรายว ันในการยืน
หมายเหตุ *** สถานทูตไม่ร ับบ ัญชฝ
่ วีซา่
3.2 สําเนาสมุดบ ัญช ี หรือ Statement ย้อนหล ัง 6 เดือน ต้องมีการเคลือ
่ นไหวเรียง
ทุกเดือนห้ามกระโดดเดือน ถ้ามีการกระโดดเดือนหรือเดือนไหนไม่มก
ี ารเคลือ
่ นไหวต้องมี
้
ี จงเหตุผล
จดหมายชแ
3.3 ควรมีเงินคงเหลือสะสมในบ ัญช ี ไม่ตา
ํ่ กว่า 1 แสนบาท
ี ว่ นตัว หรือ เด็กอายุตํา่ กว่า 20 ปี ให ้บุคคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกัน
3.4 กรณีไม่มบ
ี ญ
ั ชส
ื ร ับรองการ ันตี โดยออกจากธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุวา่
่ บิดา,มารดา,พี,่ น ้อง ทํา หน ังสอ
เชน
้ า
้ า
ื่ ผูท
จะออกค่าใชจ่้ ายให ้ โดยมีผอ
ู ้ อกค่าใชจ
่ ยและชอ
้ อ
ี่ อกค่าใชจ
่ ยให้ พร้อม สําเนาสมุดบ ัญช ี
้ ัญชเี งินฝากออมทร ัพย์เท่านน
หรือ STATEMENT ใชบ
ั้ ทีแ
่ สดงถึงการเคลือ
่ นไหวของบัญช ี
ี า
ย ้อนหลังอย่างน ้อย 6 เดือน (ปร ับสมุดบ ัญชล
่ สุด ไม่เกิน 7 ว ันน ับจากว ันยืน
่ เอกสาร) และ
เอกสารผู ้ออกค่าใชจ่้ าย มีดงั นี้
1. สําเนาพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชน
ั พันธ์ของผู ้ออกค่าใชจ่้ าย
2. จดหมายระบุความสม

ั พันธ์ เชน
่ ทะเบียนบ ้าน , ใบสูตบ
3. เอกสารแสดงความสม
ิ ต
ั ร
ี ากประจําและบ ัญชก
ี ระแสรายว ันในการยืน
หมายเหตุ *** สถานทูตไม่ร ับบ ัญชฝ
่ วีซา่
3.5 บุคคลทีท
่ ํางานแล ้วทุกท่าน จะต ้องแนบสําเนาสมุดบัญชเี งินฝากสว่ นตัวทุกกรณี **

4.กรณีทผ
ี่ เู ้ ดินทางเป็นเด็กอายุตา
ํ่ กว่า 20 ปี
* เด็กอายุตํา่ กว่า 20 ปี บริบรู ณ์ ไม่ได ้เดินทางพร ้อมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกับท่านใด
ท่านหนึง่
ื ให้ความยินยอมจากอําเภอ โดยทีบ
จะต ้องทํา หน ังสอ
่ ด
ิ า-มารดาจะต ้องไปยืน
่ เรือ
่ งแสดงความจํานง
ในการอนุญาตให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึง่ ได ้ ณ ทีว่ า่ การอําเภอหรือเขต โดยมี
ื่ และประทับตราจากทางราชการอย่างถูกต ้อง
นายอําเภอหรือผู ้อํานวยการเขตลงลายมือชอ
ื รับรองการ
* กรณีบต
ุ รอยูใ่ นความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ จะต ้องมีหนังสอ
ปกครองบุตร และเอกสารการหย่าร ้าง โดยมีข ้อความระบุวา่ “มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว”

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม ก่อนแต่งงาน (ภาษาไทย)....................................................
หมายเลขหนังสื อเดินทาง...................................... วันเกิด ..........................................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ........................................ วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง .............................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ................................................ สถานที่เกิด .............................................
2. สถานภาพ
......

...... โสด

...... แต่งงานจดทะเบียน ......

แต่งงานไม่จดทะเบียน ......

หย่า

หม้าย

3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล.........................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .......................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั (ภาษาอังกฤษ)...........................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ......................

โทรศัพท์บา้ น

...........................

โทรศัพท์มือถื อ .........................................
5. ชื่ อสถานที่ทาํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
6. ที่อยูส่ ถานที่ทาํ งาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
.................................................................................................................................................................
ตําแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
โทรศัพท์

..................................... หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)

........................

7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)...................................

8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปครั้งสุดท้ายหรื อไม่
ตัง้ แต่วนั ที่

.......

............................ ถึงวันที่

ไม่เคย

.......

เคย (กรณี ท่ ีเคยให้ระบุวนั ที่)

............................

รวม

.......................... วัน
-----------------------------------------------

