อิตาลีตอนใต้ AMALFI COASTLINE และถ้าบลูก็อตโต
กรุงโรม วาติกนั โคลอสเซี่ยม น้าพุเทรวี่ นาโปลี ปอมเปอี
เกาะคาปรี ซอร์เรนโต โพสิตาโน่ อมัลฟี่ ราเวลโล่

วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ

(ไทย)

23.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9
แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
Dream Destinations Tour

วันที่สอง ดูไบ-กรุงโรม-นาโปลี

(ยูเออี-อิตาลี)

03.30 น. ออกเดิ นทางสู ่เมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ นเอมิ เรตส์ เที่ยวบิ นที่ EK 377
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
06.55 น. เดินทางถึงเมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.10 น. เดิ นทางสู ่ กรุงโรม ประเทศอิ ตาลี โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ยวบิ นที่ EK 097 (บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
13.25 น. เดินทางถึง กรุงโรม ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมื องและสัมภาระแล้ว จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมือง
นาโปลี เมื องหลวงแห่งแคว้นกัมปาเนี ย เป็ นเมื องท่าที่มีความสาคัญของอิตาลีทางตอนใต้ของในประเทศในคาบสมุทร
อิตาลี เป็ นเมื องที่เคยถูกยึดครองโดยชาวกรี ก และชาวโรมัน
คา่
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั ณ American Hotel หรื อระดับเดียวกัน

วันที่สาม นาโปลี-เกาะคาปรี-ถ้าบลูก็อตโต-เขตเมืองเก่าเกาะคาปรี

(อิตาลี)

คา่

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนาเดินทางสูท่ า่ เรื อ เพื่ อเตรี ยมตัว นัง่ เรือ Jetfoil สู่เกาะ
คาปรี เกาะที่มีเสน่หเ์ ป็ นของตัวเองมีฉากหลังเป็ นภู เขาไฟวิซู ส
เวี ย ส จากนั้ น น าท่า นเช้า ชม ถ้ า บลู ก็ อ ตโต เป็ นถ้า ที่ มี ค วาม
สวยงามทัง้ ในเรื่ องของที่ตงั้ ที่มีปากทางเข้าถา้ อยูใ่ นทะเล และยาม
เมื่ อแสงแดดส่องมากระทบกับน้าทะเลสี ครามภายในถา้ จะเกิ ดสี
เปล่ ง ประกายด้ว ยสี น้ า เงิ น เข้ม งดงามสมกับ ชื่ อว่ า BLUE
GROTTO ** การเข้า มชมถ้ า บลู ก็ อ ตโตขึ้ น อยู่ ก ับ สภาพ
อากาศและน้ าขึ้ นน้ าลงในแต่ละวัน หากไม่สามารถเข้าชม
ได้ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม**
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนาท่านนั่งรถรางขึ้นสู ่ เขตเมืองเก่าด้านบนเกาะคาปรี นาท่าน
เดินเล่นชมเมื องเก่าบ้านเรื อนที่สวยงามและแสนน่ารักเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ มีเวลาให้ทา่ นได้เลื อกซื้ อสิ นค้าที่ระลึก ของ
พื้ นเมื อง หรื อเลื อกนั่งพักผ่อนดื่ มกาแฟตรมอัธยาศัย ถึงเวลาอันสมควรนาท่านนาท่านเดินทางสู ่ Marina Grande เพื่ อ
เตรี ยมตัวนั่งเรื อกลับสูเ่ มื องนาโปลี
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั  ณ American Hotel หรื อระดับเดียวกัน

วันที่สี่

เมืองซอร์เรนโต-อมัลฟี่ โคสต์-เมืองโพสิตาโน-เมืองอมัลฟี่ -เมืองราเวลโล่

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมืองซอร์เรนโต เป็ นที่มาของเพลง Come
Back To Sorrento เป็ นเมื องที่มีความโดดเด่นในเรื่ องของทัศนี ยภาพที่สวยงาม และเป็ นเมื องพักตากอากาศริ มอ่าวเนเปิ้ ล
ที่มีช่ ื อเสี ยงที่เหล่าคนดังมากมายเดินทางมาพักร้อนกันที่เมื อง
แห่งนี้ ตัวเมื องตัง้ อยูบ่ นหน้าผาสู ง และไล่ระดับลงมาตาม
ความลาดชันจนลงมาถึงระนาบเดียวกันกับหาดทรายสี เทาที่
ได้รับการจัดระเบียบไว้อย่างเรี ยบร้อย และมีชายฝั่ง Amalfi
ที่เลียบริ มทะเลไปตามหน้าผายาวถึง 50 กม. จากนั้นนาท่าน
เดิ นทางลัดเลาะชายฝั่ง อมัลฟี่ โคสต์ (AMALFI COAST)
ซี่ งได้รั บ การยกย่อ งว่าเป็ นชายฝั่งที่ สวยที่ สุ ด ในยุ โ รป โดย
เส้นทางการเดิ นทางจะลัดเลาะไปตามหน้าผาที่สูงชันเรี ยบ

เช้า

เที่ยง

(อิตาลี)

Dream Destinations Tour

คา่

ชายฝั่ ง โดยจะน าท่า นเที่ ยวชมเมื อ งส าคัญ ๆริ มชายฝั่ ง ที่
ได้รับกสนอนุ รักษ์และประกาศไว้ให้เป็ นมรดกโลก เดินทาง
ถึ ง เมื องโพสิ ตาโน (POSITANO) เมื องเล็ กๆที่ตงั้ อยูบ่ น
หน้าผา สี สันของบ้านเรื อนนั้น ถื อว่าเป็ นจุดเด่นที่ดึง ดู ด ใจ
นักท่องเที่ยวให้มายังเมื องแห่งนี้ ให้ทา่ นได้เดินเล่นและดื่ มด่ า
กับบรรยากาศโยรอบ หรื อถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึ กตามอัธยาศัย
หลังจากนั้นนาออกเดินทางต่อสู ่ เมืองอมัลฟี่ (AMALFI)
ระหว่างทางจะได้เห็ นบรรยากาศและทัศนี ยภาพริ มฝั่งทะเล
และผาสู งชัน ผ่านไร่สม้ ไร่มะนาว หรื อผลไม้พ้ ื นเมื องต่าง และหมูบ่ า้ นที่ปลูกลดหลัน่ กันไปความสู งต่ าของหน้าผา นา
ท่านถ่ายรู ปกับ โบส์เซ็นต์แอนดรูว ์ เป็ นศาสนสถานประจาเมื องแห่งนี้ ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 900 ปี จากนั้นอิสระให้ทา่ น
ได้เดินเล่นชมเมื องตามอัธยาศัย อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ถึงเวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู ่ เมืองราเวล
โล่ (RAVELLO) หมูบ่ า้ นเล็กๆของแคว้นคัมพาเนี ย ที่มีความงามทัง้ ทางกายภาพและความหลากหลายทางธรรมชาติ
รวมไปถึงความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปะที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น จึงได้รับการบรรจุไว้ในส่วนหนึ่ งของ
คอสติเอรา อามาลฟิตานา ซึ่งเป็ นหนึ่ งในรายชื่ อมรดกโลกของอิตาลี ในปี ค.ศ.1997 จากองค์การยูเนสโก นอกจากนี้
หมูบ่ า้ นราเวลโล่ ยังเป็ นสถานที่ท่ ศี ิลปิ นดัง อย่าง ริ ชาร์ด วาร์กเนอร์ ศิลปิ นชาวเยอรมันเคยมาแสดงคอนเสิ ร์ต จนทาให้
มีการจัดเทศกาลคอนเสิ ร์ตที่หมูบ่ า้ นแห่งนี้ นาท่านเดินชม จัตุรสั กลางเมืองเวสโควาโด จากนั้นนาท่นถ่ายรู ปโบสถ์
ประจาเมื องที่มีอายุกว่า 800 ปี ชมประตูสมั ฤทธิ์ (THE BRONZE DOOR) ที่มีภาพสลักเรื่ องราวของพระคริ สต์ถึง 54
ช่อง จากนั้นนาท่านสู ่ วิลล่า รูโฟโล คฤหาสน์บนหน้าผาริ มทะเลที่สวยงาม ภายในมีสวนดอกไม้ริมหน้าผาที่ งดงามยิ่ง
และเป็ นจุดชมวิวที่เป็ นเป็ นสัญลักษณ์แห่งหนึ่ งของเมื องราเวลโล่
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั ณ American Hotel หรื อระดับเดียวกัน

วันที่หา้ เมืองปอมเปอี-กรุงโรม-สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม
เช้า

เที่ยง

(อิตาลี)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านสู ่ เมืองปอมเปอี เป็ นเก่าแก่ท่ มี ีความเจริ ญรุ ่งเรื อง
มากเมื่ อ 2,000 กว่าปี กอ่ นหน้านี้ ในยุคก่อนคริ สต์ศกั ราชเมื องปอมเปอีน้ ี อยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของกรี กเรื่ อยมา กระทัง่ ราว
80 ปี กอ่ นคริ สต์ศกั ราชจึงถูกยึดครองเป็ นอาณานิ คมของอาณาจักรโรมัน ระหว่างการเดินทางท่านจะเห็ นภูเขาไฟวิซูส
เวียส ซึ่งเป็ นภูเขาไฟที่เกิดการประทุและพ่นลาวามาทับถมเมื องปอมเปอีให้อยูใ่ ต้เถ้าถ่าน นาท่านเข้าชม เมืองโบราณ
ปอมเปอี ที่ถูกปกคลุมไว้ดว้ ยลาวาเมื่ อครั้งเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ของภูเขาไฟวิซูสเวียส จากการตัง้ ใจขุดค้นซากที่
ค่อนข้างจะสมบูรณ์ของผูค้ น สัตว์เลี้ยงต่างๆ ที่เหมือนถูกหยุดอยู ่ ผ่านกาลเวลาอันยาวนาน ที่ยงั บ่งบอกถึงความเจริ ญ
ในยุคนั้นได้เป็ นอย่างดี ทัง้ ศูนย์กลางการค้า ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ตราตึงไว้บนผืนดินแห่งเมื องนี้ รอให้นักท่องเที่ยวมา
สัมผัสได้แห่งภัยธรรมชาติท่ ไี ม่มีใครคาดคิดและไม่อาจหลีกหนี ได้ทนั
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ กรุงโรม เมื องหลวงและเมื องท่องเที่ยวที่มีช่ ื อเสียง
ของประเทศอิตาลี นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกต่างเดินทางไปกรุ งโรมเพื่ อ
ชื่ นชมกับ ศิ ล ปะ สถาปั ต ยกรรม และประวัติ ศ าสตร์ แ ห่ง ความยิ่ งใหญ่
ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี ตัง้ อยูบ่ นเนิ นเขาทัง้ 7 ริ มฝั่งแม่น้าไทเบอร์
ตอนกลางของประเทศ โรมเคยเป็ นเมื องที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรม
ตะวันตกและในอดี ตได้เป็ นอาณาจักรที่ใหญ่ท่ ีสุดในโลก จากนั้นนาท่าน
ถ่ายรู ปด้านหน้า ของ สนามกี ฬาโคลอสเซี่ ยม (Colosseum) 1 ใน 7
Dream Destinations Tour

คา่

สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ในอดีตนั้นเป็ นสนามประลองการต่อสู ท้ ่ ีย่ ิงใหญ่ของชาวโรมันที่สามารถจุผูช้ มได้ถึ ง
50,000 คน
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั ณ Warmt Hotel หรื อระดับเดียวกัน

วันที่หก วาติกนั -มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์–น้าพุเทรวี่-สนามบิน

(อิตาลี-ดูไบ)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ นครรัฐวาติกนั (Vatican) ประเทศที่
เล็กที่สุดในโลกตัง้ อยูใ่ จกลางกรุ งโรม เป็ นประเทศเดียวในโลกที่มีกาแพงล้อมรอบเมื องเอาไว้ได้ทงั้ หมด ยกเว้นด้านหน้า
ทางเข้า และเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิก โดยมีพระสันตะปาปา มีอานาจปกครองสูงสุด นาท่าน
ชมมหาวิหารที่ใหญ่ท่ สี ุดในโลก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica)
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวั น ณ ภั ต ตาคาร จากนั้ น น าชมงาน
ประติ ม ากรรมของเทพนิ ยายกรี กและโยนเหรี ยญ อธิ ษฐาน
บริ เวณ น้าพุเทรวี่ (Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุ งโรมที่โด่งดัง
แล้วเชิ ญอิ สระตามอัธยาศัย กับ การเลื อ กซื้ อสิ นค้าแฟชั่นและของที่
ระลึกในบริ เวณย่านบันไดสเปน (The Spanish Step) ซึ่งเป็ นแหล่ง
แฟชั่นชัน้ นาสุ ดหรู และยังเป็ นแหล่งนัดพบของชาวอิตาเลี่ยน สมควร
แก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
22.05 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 096
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
เช้า

วันที่เจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ

(ดูไบ-ไทย)

05.55 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
08.45 น. ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 370
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
18.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*****************************
ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั
สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า

ราคา

กาหนดการเดินทาง

เมษายน

12-18 / 14-20 เม.ย. 2563

พฤษภาคม

28 พ.ค.-3 มิ.ย. 2563

49,900
44,900

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
10,000

บาท
บาท
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กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั
**สาหรับผูเ้ ดินทางตัง้ แต่พีเรียดเดือนมกราคม 2563 เป็ นต้นไป
ชาระค่าวีซ่าโดยตรงกับศูนย์รบั ยื่นวีซ่า ตามตารางอัตราค่าบริการโดยประมาณตามด้านล่างนี้ **

ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเชงเก้น (โดยประมาณ)
สาหรับประเภทท่องเที่ยว
ผูส้ มัครวีซ่าทาการชาระค่าธรรมเนี ยมโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์รบั ยื่นวีซ่า ณ วันยื่นวีซ่า
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผยู ้ ื่นคาร้องจะได้รบั การปฏิเสธวีซ่า
อัตราค่าธรรมเนี ยมวีซ่าขึ้นอยู่กบั การตัดสินใจของหน่ วยงานกงสุลและได้รบั การปรับปรุงเป็ น
ระยะ ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าที่ใช้เป็ นสกุลเงินบาทนัน้ ขึ้ นอยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนปั จจุบนั ซึ่ง
สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประเทศ
เยอรมัน
อิตาลี
ฝรัง่ เศส
เนเธอร์แลนด์
ออสเตรีย

ราคาผูใ้ หญ่
12 ปี ขึ้นไป
2,700
2,500
3,000
2,600
2,600

ราคาเด็ก
6-11 ปี
1,800
1,600
2,200
1,800
1,700

ราคาเด็ก
อายุตา่ กว่า 6 ปี
550
400
970
520
500

อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
✓ ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ไี ม่สามารถเข้า
พักที่เมื องนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสิ นค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
✓ หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี้ ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ

ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน
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ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า

ค่าธรรมเนี ยมและค่าบริการในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี

ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 12 ยูโร

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น 6 ยูโร

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 700 บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
2.
ชาระยอดส่วนที่เหลื อทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4.
หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื่ อมายื่ นวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ นติดต่อ
เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
ชื่อธนาคาร
สาขา
ประเภท
เลขที่บญ
ั ชี
ชื่อบัญชี
ธนาคารกรุ งเทพ
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
877-7-31971-9
นายราเมศร์ เสื อยงค์
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
407-989482-0
นายราเมศร์ เสื อยงค์
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
670-1-23301-0
นายราเมศร์ เสื อยงค์
ธนาคารกสิ กรไทย
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
026-8-69526-5
นายราเมศร์ เสื อยงค์
ธนาคารกรุ งไทย
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
986-0-65322-4
นายราเมศร์ เสื อยงค์
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คื นมัดจาทัง้ หมด (ในกรณี ท่ ยี ่ ื นวีซา่ แล้วขอเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง)
2.
ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกการเดินทาง 20 วันก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
6.
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บ
ค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7.
กรณี วีซ่าถูกปฏิ เสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษัทจะทาการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และ
ค่าบริ การยื่ นวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นต้น
หมายเหตุ
1.
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ผี ูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2.
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ท่ ี
สูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมื อง เป็ นต้น
3.
เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่
กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท จะถื อว่า
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5.

6.
7.

ท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
สาหรับที่น่ัง LONG LEG หรื อที่น่ังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกาหนด
เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ่ ื นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิดเหตุ
ฉุ กเฉิ นและอานาจในการให้ท่ นี ่งั LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน (TRIPPLE
ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
กรณี ผู เ้ ดิ นทางดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบิ นเองและเดิ นทางมาร่ วมกับคณะในต่างประเทศ (Join Land) ผู เ้ ดิ นทางต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางมาพบคณะด้วยตัวเอง

เอกสารในการขอยื่ นวี ซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่ น 15 วันทาการ ผูเ้ ดิ นทางต้องมาสแกนลายนิ้ วมื อ ณ
สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย(เอกสารและขัน้ ตอนการยื่ นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกันและอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครัง้ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่า)
1.
แบบคาร้องขอวีซา่ เชงเก้นพร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ด้วยภาษาอังกฤษ และลงลายเซ็นต์ของผูส้ มัคร
2.
รุ ปถ่ายขนาด 2 นิ้ ว พื้ นหลังขาว จานวน 2 รู ป
3.
หนังสื อเดิ นทางที่มีอายุคงเหลื ออย่างน้อย 6 เดื อน นับจากวันที่เดิ นทาง พร้อมสาเนา
หนังสื อเดินทาง จานวน 2 ชุด
4.
สาเนาบัตรประชาชน
5.
สาเนาทะเบียนบ้าน
6.
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ / ใบยื นยันการจองโรงแรม / โปรแกรมการเดินทาง / ประกันภัยการ
เดินทาง
7.
ใบรับรองการทางานหรื อหลักฐานการจ้างงานฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดยต้นสังกัดที่ทา่ นทางานอยู ่ โดยมีอายุไม่เกิน 1
เดื อนนับจากวันที่ออกเอกสาร
8.
กรณี ท่ ีเป็ นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษัทหรื อหนังสื อรับรองบริ ษัท ฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยมีอายุไม่
เกิน 1 เดื อนนับจากวันที่ออก
9.
สาหรับท่านที่เกษี ยณอายุหรื อไม่ได้ประกอบธุ รกิจใดๆ ไม่จาเป็ นต้องเตรี ยมเอกสารในข้อนี้ หลักฐานทางการเงิน (สถานทูต
รับพิจารณาเฉพาะบัญชีออมทรัพย์เท่านั้นและควรมีเงินหมุนเวียนในบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หลัก) หนังสื อรับรองบัญชีจาก
ธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่มายื่ นคาร้องขอวีซา่ และ บันทึก
รายการเคลื่ อนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ย้อนหลัง 6 เดื อน โดยรายการอัพเดตล่าสุ ดไม่
เกิน 7 วัน นับจากก่อนวันที่มายื่ นคาร้องขอวีซา่
กรณี ผูส้ มัครขอวีซา่ มีผูร้ ับรองสถานะทางการเงินให้ (SPONSOR)
•
หนังสื อรับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่มายื่ น
คาร้องขอวีซา่ ของผูท้ ่ รี ับรองให้และระบุช่ ื อของผูท้ ่ รี ับการรับรอง
•

บันทึกรายการเคลื่ อนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ย้อนหลัง 6 เดื อน โดยรายการอัพเดต
ล่าสุดไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่มายื่ นคาร้องขอวีซา่
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•

หลักฐานยื นยันความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ มัครและผูท้ ่ ีออกค่าใช้จา่ ยให้ เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน หรื อ สาเนาสู ติบตั ร หรื อ
สาเนาทะเบียน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
กรณี เด็กที่ไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่
1.
หนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ต้องระบุวา่ เด็กเดินทางไปกับใครด้วย (ใช้ตวั จริ ง)
2.
หนังสื อแสดงอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว (ใช้สาเนา)
3.
ต้องนาเอกสารเอกสารในข้อ 1 และ 2 ไปให้ทางกรมการกงสุลประทับตราครุ ฑ ที่ฝ่ังซ้ายบน ถึงจะใช้ย่ ื นวีซา่ อิตาลีได้หาก
ไม่มีตราประทับศูนย์ท่ รี ับยื่ นวีซา่ จะไม่รับยื่ นและยื นยันยื่ นไม่ได้
หมายเหตุ
1.
ผูท้ ่ สี ามารถรับรองค่าใช้จา่ ยให้ได้ตอ้ งเป็ น บิดา มารดา กันทางสายเลื อดเท่านั้น ผูท้ ่ เี ป็ นญาติ ลุง ป้า น้า อา จะไม่สามารถ
รับรองค่าใช้จา่ ยให้กนั ได้
2.
สาหรับเอกสารที่ตอ้ งแปลภาษาอังกฤษ ทางศูนย์รับยื่ นวีซา่ อิตาลี จะรับเอกสารการแปลจากบริ ษัทที่ได้รับรองเท่านั้น เช่น
สาเนาทะเบียนบ้าน เป็ นต้น หากต้องการให้บริ ษัทช่วยดาเนิ นการให้มีคา่ ใช้จา่ ยใบละ 500 บาท

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิม่ เติม

(สาคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ ใช้เพือ่ นัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
คาถามเป็ นภาษาไทย เพือ่ ให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคาถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานที่เกิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปัจจุบนั ……………………………………………….……..
ที่อยู่ปัจจุบนั ที่สามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
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โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานที่ทางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ที่อยู่ที่ทางานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ที่ทางาน..........................................โทรสารที่ทางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อื่น.....................................จานวน.................................
แหล่งที่มา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชื่อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดที่เกิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที่..........................................ถึงวันที่................................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพือ่ การขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผอู ้ ื่นออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................
ที่อยู่…………………………………………………………………………………..
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*******************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ
ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น
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