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บินด้วยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY) : ขึนเครืองสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)
EY407
19.30 – 23.10
BKK(สุวรรณภูมิ) – AUH(อาบูดาบี)
EY085
01.40 – 05.50
AUH(อาบูดาบี) – FCO(โรม)
EY088
09.25 – 19.45
MXP(มิลาน) – AUH(อาบูดาบี)
EY402
22.35 – 08.05
AUH(อาบูดาบี) – BKK(สุวรรณภูมิ)
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยนําหนักไม่เกิ น 30 ก.ก. (ไม่เกิ น 1ชิ น) และ ถือขึนเครืองบินได้นําหนักไม่เกิ น ก.ก. **
**เวลาบิ นอาจจะมีการเปลียนแปลงเล็กน้ อยขึนอยู่กบั สายการบิ น**

มาตรการความปลอดภัยยุคโควิด** หัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ ฉีดวัคซีนครบแล้วก่อนรับกรุ๊ป วัน
** รับจองเฉพาะลูกค้าทีฉีดวัคซีนครบแล้ว วันก่อนเดินทาง
** รับแค่กรุ๊ปละ 20 ท่านเท่านัน
** ใช้รถบัสคันใหญ่ ทีนัง นังสบาย ปลอดภัยเบาะเว้นเบาะ และทําความสะอาดและฆ่าเชือโรคทุกวัน
** บริการเจลล้างมือตลอดทริป
** บินเช้าอิตาลีรบั วัคซีนทุกชนิด ฉีดครบโดสแล้ว ยกเว้น Sinovac / Sinopharm
DAY 1
16.30

19.30
23.10

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อาบูดาบี

(มีอาหารและเครืองดืมบริการบนเครืองบิน)

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชัน เคาน์ เตอร์เช็คอิน สายการบิ น
ETIHAD AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าทีของบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขันตอนการ
เช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คําแนะนําเพือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
ออกเดิ น ทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ กรุ ง อาบู ด าบี ประเทศ UAE โดยสายการบิ น ETIHAD
AIRWAYS เทียวบินที EY407 ** มีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอาบูดาบี ประเทศ UAE (เพือแวะเปลียนเครือง)

DAY 2

อาบูดาบี – โรม (อิตาลี) – นครวาติกนั – แพนธีออน – โคลอสเซียม – นําพุเทรวี –
บันไดสเปน
(–/L/–)

01.40

ออกเดิน ทางสู่ ท่ า อากาศยานกรุง โรม ประเทศอิ ต าลี โดยสายการบิ น โดยสายการบิ น ETIHAD
AIRWAYS เทียวบินที EY085 ** มีบริ การอาหารและเครืองดืมบริ การ **
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05.50

เดินทางถึง ท่าอากาศยานกรุงโรม ประเทศอิ ตาลี หลังผ่านขันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับ
สัมภาระเรียบร้อยแล้ว เปลียนการเดินทางเป็ นรถโค้ชปรับอากาศ
จากนันนําท่านเดินทางพาท่านเข้าสู่ นครรัฐวาติ กนั (VATICAN) (ถ่ายรูปด้านนอก) ประเทศทีเล็กทีสุดใน
โลกตังอยู่ใจกลางกรุงโรม เป็ นประเทศเดียวในโลกทีมีกําแพงล้อมรอบเมืองเอาไว้ได้ทงหมด
ั
ยกเว้นด้านหน้า
ทางเข้าและเป็ นศู นย์กลางของศาสนาคริสต์นิก ายโรมันคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา มีอํานาจปกครอง
สู ง สุ ด นํ า ท่ า นเข้า ชมมหาวิห ารทีใหญ่ ท ีสุ ด ในโลก มหาวิห ารเซนต์ ปี เตอร์ (St.Peter’s Basilica) ชม
ประติมากรรมอันลือชือปิ เอต้า (Pieta) ของมิเคลันเจโลและชมแท่นบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin)
เป็ นซุ้มสําริดทีสร้างโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี ซึงสร้างตรงบริเวณทีเชือกันว่าเป็ นทีฝั งพระศพของนักบุญปี
เตอร์
นํ าท่านสู่ จัตุรสั นาโวนา (PIAZZA NAVONA) จัตุรสั ทีมีชอเสี
ื ยงมากทีสุด และสวยทีสุ ดในกรุงโรม เต็ม
เปี ยมไปด้วยความมีชวี ติ ชีวาของผู้คนทีเยียมเยือนแล้ว ตึกรามบ้านช่องสีสนั สดใส ร้านไอศครีมเจลาโต้ ร้าน
กาแฟเก๋ๆ และร้านอาหาร ทังนําพุสวยๆ มากมายหลายจุดในบริเวณนี เช่น Fontana dei Quattro Fiumi
และนําพุจตุมหานทีทมีี เสาโอเบลิสก์ ด้านหน้า Sant’Agnese โบสถ์สไตล์บาโรก

หลังจากนันนําชม มหาวิ หารแพนธีออน (PANTHEON) ทีมีอายุกว่า , ปี แสดงให้เห็นถึงอัจฉริยะ
แห่งการสร้างสรรค์ของสถาปนิกสมัยโบราณกับเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร คือ เป็ นวิหารทรงกระบอก กว้าง
ฟุต และสูง
ฟุตเท่ากัน ไม่มเี สาคํากลางคอยรับนําหนักทังทีมีขนาดใหญ่โต นอกจากนีวิหารแพนธี
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ออนยังใช้เป็ นสถานทีฝังศพกษัตริย์ บุคคลในราชวงศ์และบุคคลสําคัญ เช่น พระศพของกษัตริย์ พระองค์
สุดท้ายของอิตาลีคอื พระเจ้าวิกเตอร์ เอมมานูเอลที และพระเจ้าอุมแบร์โตที และยังมีศพของ ราฟาเอล
จิตรกรชาวอิตาลีทอายุ
ี น้อยทีสุดในบรรดาจิตรกรผูย้ งใหญ่
ิ
ในยุคฟื นฟูศลิ ปวิทยาด้วย

เทียง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง เมนูพิซซ่าอิ ตาเลียน
จากนั นผ่ า นชม กลุ่ ม โรมันฟอรัม (ROMAN FORUM) อดีต ศู น ย์ก ลางทางด้ า นการเมือ ง ศาสนา และ
เศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ทีสะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมันในช่วง , ปี ที
ผ่านมา

ชมความยิงใหญ่ในอดีตและเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซี ยม (COLOSSEUM) 1
ใน สิงมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลองการต่อสูท้ ยิี งใหญ่ของชาวโรมันทีสามารถจุผชู้ มได้
ถึง , คน
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จากนั นนํ าท่านเดิน ชมงานประติมากรรมของเทพนิย ายกรีก และโยนเหรีย ญอธิษ ฐานบริเ วณนํ าพุเทรวี
(TREVI FOUNTAIN) สัญลักษณ์ของกรุงโรมทีโด่งดังจากภาพยนตร์เรือง สามรักในกรุงโรม แล้วเชิญอิสระ
ตามอัธ ยาศัยกับการเลือ กซือสินค้าแฟชันและของทีระลึก ในบริเวณย่ า นบัน ไดสเปน (THE SPANISH
STEP) ซึงเป็ นแหล่งแฟชันชันนําสุดหรูและยังเป็ นแหล่งนัดพบของชาวอิตาเลียน

คํา
พักที

อิ สระอาหารเพือความสะดวกในการท่องเทียว
IH HOTEL ROMA Z3 , ROME ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY 3

Leccio Outlet – ซิตีทัวร์เมืองฟลอเรนซ์

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเลคซิ โอ (LECCIO) (ระยะทาง 250 กม. ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.) อิสระให้ทุก
ท่านได้ชอ้ ปปิ งที LECCIO THE MALL OUTLET ให้ท่านเลือกซือสินค้าชันนําของอิตาลีในราคาย่อมเยา
ภายในเอาท์เลทมีรา้ นค้า แบรนด์เนมมากมายอาทิ ARMANI, BALENCIAGA, BOTTEGA VENETA,
BURBERRY, DIOR,FENDI, GUCCI, TOD’S, VALENTINO เป็ นต้น
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เทียง

อิ สระอาหารเพือความสะดวกในการท่องเทียว
จากนันนําท่านเดินทางต่อสู่ แคว้นทัสคานี (TUSCANY) (ระยะทาง 40 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.) โดย
เมืองหลวงของแคว้น คือ ฟลอเรนซ์ (FLORENCE) ทีได้รบั ขนานนามว่าเป็ นเมืองศูนย์กลางแห่ง
ศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึงล้วนแล้วแต่มโี บราณสถานสําคัญ และมีทวิ ทัศน์ตามธรรมชาติทสวยงาม
ี
จน
ได้รบั การแต่งตังให้เป็ นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้เมือ ปี ค.ศ.
ทําให้ทสั คานีมชี อเสี
ื ยงในฐานะ
ดินแดนท่องเทียวยอดนิยมระดับโลก นําท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมือง
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นําท่านเดินเทียวชมเมืองเก่า ฟลอเรนซ์ (FLORENCE) นําชมจัตุรสั เดลลาซิญญอเรีย (PIAZZA DELLA
SIGNORIA) ซึงรายล้อมไปด้วยรูปปั น อาทิ เช่น รูปปั นเทพเจ้าเนปจูน (FOUNTAIN OF NEPTUNE),
วีรบุรุษเปอร์ซอิ ุสถือหัวเมดูซ่า (PERSEUS WITH THE HEAD OF MEDUSA),รูปปั นเดวิด ผลงานทีมี
ชือเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ จากนันนําท่านชมความยิงใหญ่ และอลังการของ มหาวิหารซานตา มาเรีย
เดล ฟิ โอเร (SANTA MARIA DELL FIORE) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ทีใหญ่เป็ นอันดับ ของทวีปยุโรป
ซึงโดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมทีใช้หนิ อ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม

คํา
พักที

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน
DATINI HOTEL , PRATO ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY 4

หอเอนเมืองปิซ่า – เกาะเวนิส – จัตุรสั ซานมาร์โค - เวนิส เมสเตร้

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าสู่บริเวณ จัตุรสั ดูโอโมแห่งปิ ซ่า หรือ จัตุรสั กัมโป เดย์ มีราโกลี (COMPO DEI MIRACOLI)
(ระยะทาง 80 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.) ทีประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปั ตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดย
เริมจาก หอพิธเี จิมนํามนต์ (BAPTISTRY OF ST. JOHN) ทีใหญ่ทสุี ดในอิตาลี
ชม มหาวิ หารดูโอโม (DUOMO) ทีงดงามและหอเอนแห่งเมืองปิ ซ่าอันเลือง ชมหอเอนปิ ซ่า (LEANING
TOWER OF PISA) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิ ซ่า ใน สิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เริมสร้างเมือปี ค.ศ.
ใช้เวลาสร้างประมาณ
ปี แต่ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงไปเมือสร้างไปได้ถงึ ชัน ก็เกิด
การยุบตัวของฐานขึนมา และต่อมาก็มกี ารสร้างหอต่อเติมขึนอีกจนแล้วเสร็จ โดยใช้เวลาสร้างทังหมดถึง
ปี โดยทีหอเอนปิ ซ่านี กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซึงเป็ นชาวอิตาเลียนได้ใช้เป็ นสถานทีทดลอง
ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกทีว่า สิงของสองชิน นําหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยสิงของทังสองชินจากทีสูงพร้อม
กัน ก็จะตกถึงพืนพร้อมกัน จากนันให้ท่านอิสระให้ท่านได้เลือกซือสินค้าทีระลึกราคาถูก ทีมีรา้ นค้าเรียงราย
อยู่มากมาย
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เทียง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเวนิ ส (VENICE MESTRE) (ระยะทาง 322 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม.) ฝัง
แผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิสถูกสร้างขึนจากการเชือมเกาะเล็ก ๆ จํานวนมากเข้าด้วยกัน
ในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึงเป็ นส่วนหนึงของทะเลอาเดรียติก เป็ นเมืองท่าโบราณ และเป็ นเมืองทีใช้
คลองในการคมนาคมมากทีสุด
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นําท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (TRONCHETTO) นําท่านล่องเรือเหมาส่วนตัว ผ่านชม
บ้านเรือนของชาวเวนิส สูเ่ กาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (VENEZIA) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็ นเมืองทีไม่เหมือน
ใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็ น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่
กว่า
เกาะและมีสะพานเชือมถึงกันกว่า
แห่ง ขึนฝั งทีบริเวณ ซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส
จากนันนําท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ (BRIDGE OF SIGHS) ทีมีเรืองราว
น่าสนใจในอดีต เมือนักโทษทีเดินออกจากห้องพิพากษาไปสูค่ ุกจะได้มโี อกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอก
เป็ นครังสุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างทีสะพานนี ซึงเชือมต่อกับ วังดอดจ์ (DOGE’S PALACE) อัน
เป็ นสถานทีพํานักของเจ้าผูค้ รองนครเวนิสในอดีต ซึงนักโทษชือดังทีเคยเดินผ่านสะพานนีมาเเล้วคือ คาสโน
ว่านันเอง
นําท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรสั ซานมาร์โค (ST.MARK’S SQUARE) ทีนโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็ น
ห้องนังเล่นทีสวยทีสุดในยุโรป” จัตุรสั ถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทังโบสถ์ซานมาร์โค
(ST.MARK’S BACILICA) ทีมีโดมใหญ่ โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนันอิสระให้ท่านได้มเี วลา
เทียวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เช่น เพือชมมนต์เสน่หแ์ ห่งนครเวนิส, ชมโบสถ์ซานมาร์โค, เลือกซือสินค้า
ของทีระลึกตามอัธยาศัย อาทิเช่น เครืองแก้วมูราโน่,หน้ากากเวนิส หรือนังจิบกาแฟในร้าน CAFÉ
FLORIAN ทีเปิ ดให้บริการมาตังแต่ปี ค.ศ.1720

2212-0703-FCO01
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คํา
พักที

จากนันอิสระตามอัธยาศัยจนได้เวลานัดหมาย นําท่านขึนเรือกลับสูแ่ ผ่นดินใหญ่
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง
ELITE HOTEL RESIDENCE , VENICE MESTRE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY 5

เวโรน่ า – บ้านจูเลียต - แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – มิลาน Duomo

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนันนําท่านเดินทางสูเ่ มือง เวโรน่ า (VERONA) (ระยะทาง 115 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.) เมืองที
โด่งดังมาจากนิยายรักอมตะเรืองเอกของ วิลเลียม เชกส์เปี ยร์ เรืองโรมิโอและจูเลียต นําท่านชมย่านเมือง
เก่า ทียังคงสภาพบ้านเรือนแบบโบราณ นําท่านเดินเทียวชม จัตุรสั เออร์เบ(PIAZZA DELLE ERBE หรือ
MARKET'S SQUARE) ทีรายล้อมไปด้วยคฤหาสน์ วังเก่าของตระกูลทีเคยปกครองเวโรน่า
เดินผ่าน โรมัน อารีน่า (VERONA ARENA) สนามกีฬากลางแจ้งแบบโบราณในสมัยนัน แล้วนําท่านเยียม
ชม บ้านของจูเลียต ถ่ายรูปกับระเบียงทีโรมิโอปี นเข้าหาจูเลียต และรูปปั นสัมฤทธิจูเลียต ปั นโดย
N.COSTANTINI ว่ากันว่าใครอยากสมหวังในเรืองความรักก็ให้ไปจับทีหน้าอกของจูเลียตนอกจากนีภายใน
บริเวณกําแพงบ้านจูเลียตยังมีการเขียนแสดงความรักกันมากมายจนแทบไม่เห็นสีกําแพงเดิม

เทียง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง
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จากนันเดินทางสูต่ วั เมืองมิ ลาน (MILAN) (ระยะทาง 160 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองที
เรียกได้ว่า เป็ นเมืองหลวงแห่งแฟชันของโลก
นําท่านสู่ แกลเลอรี วิ คเตอร์ เอ็มมานูเอล (GALLERIA VITTORIO EMANUELE II) ทีนับว่าเป็ นชอปปิ ง
มอลล์ทสวยงาม
ี
หรูหราและเก่าแก่ทสุี ดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย์ ของกษัตริยว์ คิ เตอร์ เอ็มมานูเอลที ผูร้ เิ ริม
การรวมชาติหวั เมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์ องศิลปิ นชือดังในยุคเรเนซองส์อกี ท่าน คือ ลิโอนาร์โด
ดาร์ วินซี ทีอยู่ในบริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่า
นําท่านถ่ายรูปกับ มหาวิ หารแห่ งเมืองมิ ลาน (DUOMO DI MILANO) ทีสร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที
ผสมผสานกัน เป็ น สถาปั ต ยกรรมแบบตะวัน ตก สมัย ฟื นฟู ศ ิล ปวิท ยาการดู โ อโมแห่ ง มิล าน สร้ า งด้ว ย
สถาปั ตยกรรมแบบโกธิกทีอลังการมากอันแสดงถึง ความเชือ ศรัทธาในคริสต์ศาสนา และความยิงใหญ่ของ
พระศาสนจักร ในการเผยแผ่ความเชือคริสตชน ในเขตลอมบาเดีย ทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี ถือเป็ น
อาสนวิหารแม่ของอัครสังฆมณฑลมิลาน ซึงเป็ นอัครสังฆมณฑลทีใหญ่ทสุี ดในโลก

คํา
พักที

อิ สระอาหารเพือความสะดวกในการท่องเทียว
BEST WESTERN CAVALIERI HOTEL, MILAN ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY 6

สนามบินมิลาน – อาบูดาบี

เช้า
07.00

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงมิ ลาน ประเทศอิ ตาลี เพือให้ท่านได้ทาํ Tax Refund
และเตรียมการเช็คอินเดินทางกลับ
ออกเดิน ทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ กรุ ง อาบู ด าบี ประเทศ UAE โดยสายการบิน ETIHAD
AIRWAYS เทียวบินที EY088 ** มีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอาบูดาบี ประเทศ UAE (เพือแวะเปลียนเครือง)
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS
เทียวบินที EY402 ** มีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน **

09.25
19.45
22.35

DAY 7

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

2212-0703-FCO01
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เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
ประทับใจ

08.05

** หากลูกค้าท่านใดทีจําเป็ นต้องออกตัวภายใน (ตัวเครืองบิ น , ตัวรถทัวร์ , ตัวรถไฟ)
กรุณาสอบถามเจ้าหน้ าของบริ ษทั ทุกครังก่อนทําการออกตัวเนื องจากสายการบิ นอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรือ
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบิ นภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทั ฯทราบในวันจอง
ทัวร์ทงนี
ั เพือประโยชน์ของตัวท่านเอง **

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

รายละเอียดไฟลท์บิน

04 – 10 ตุลาคม 65

EY407/085 BKK-AUH-FCO
EY088/402 MXP-AUH-BKK
EY407/085 BKK-AUH-FCO
EY088/402 MXP-AUH-BKK
EY407/085 BKK-AUH-FCO
EY088/402 MXP-AUH-BKK
EY407/085 BKK-AUH-FCO
EY088/402 MXP-AUH-BKK
EY407/085 BKK-AUH-FCO
EY088/402 MXP-AUH-BKK
EY407/085 BKK-AUH-FCO
EY088/402 MXP-AUH-BKK

10 – 16 ตุลาคม 65
ตค. –
–

พย. 65

พฤศจิกายน 65
ธค. –

มค. 65

ธค. –

มค. 65

เด็ก ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ พักเดียว
ผู้ใหญ่ ห้องละ
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตี ยง
เพิ ม
- ท่าน
(อายุไม่เกิ น ปี ) (อายุไม่เกิ น ปี ) อัตรา
อัตราท่ านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

49,999

49,999

47,999

8,000

49,999

49,999

47,999

8,000

49,999

49,999

47,999

8,000

49,999

49,999

47,999

8,000

59,999

59,999

57,999

10,000

59,999

59,999

57,999

10,000

** อัตรานี ยังไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ น ตามธรรมเนี ยม 60 ยูโร (EURO) ต่อ
ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดิ นทาง ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ทังนี ท่าน
สามารถให้มากกว่านี ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในการ
เรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ทีสนามบิน ในวันเช็คอิ น **
2212-0703-FCO01
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** ราคาเด็กอายุไม่ถึง ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีทีนังบนเครืองบิน)
อัตราค่าบริการนี รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครืองบิน (ตัว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชันประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิน และค่าภาษีนํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทียวใด
เทียวหนึง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตวเครื
ั องบิน ตามที
ตามทีตารางอัตราค่าบริการระบุ
- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครืองบิน สายการบินอนุญาตให้โหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ ง
เครืองบิน โดยมีนําหนักไม่เกิ น 30 ก.ก. (1 ชิ น) และ ถือขึนเครืองบินได้นําหนักไม่เกิ น ก.ก. (ไม่จาํ กัดจํานวน
-

-

ชิน แต่ทงนี
ั เจ้าหน้าทีจะพิจารณาตามความเหมาะสม)ต่อท่าน(ตามเงือนไขของสายการบิน)
ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ
ค่าโรงแรมทีพักระดับมาตรฐานตามรายการทีระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอืนๆ ทีทําให้โรงแรมตามรายการทีระยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนโรงแรมทีพัก ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ กรณีไม่รวมจะชีแจงแต่ละสถานทีในโปรแกรม
ค่าอาหาร ตามรายการทีระบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม
ค่ามัคคุเทศก์ทคอยอํ
ี
านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าเบียประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทียวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไข
ตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไม่ได้ระบุในรายการ
- ค่าทิป พนัก งานขับรถ หัว หน้ าทัว ร์ และ มัค คุเ ทศก์ท้องถิน ตามธรรมเนี ยม 60 EURO ต่อ ทริ ป ต่ อ ลูก ค้า ผู้
เดินทาง ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทังนีท่านสามารถให้มากกว่า
นีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บก่อนเดินทาง
ทุกท่าน ทีสนามบิน ในวันเช็คอิน
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- ค่าธรรมเนียมในกรณีทกระเป๋
ี
าสัมภาระทีมีนําหนักเกินกว่าทีสายการบินนันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองทีนังบนเครืองบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทังนีขึนอยู่กบั สายการ
บิน และ รุ่นของเครืองบินแต่ละไฟล์ททีใช้บนิ ซึงอาจเปลียนแปลงได้อยู่ทสายการบิ
ี
นเป็ นผูก้ ําหนด
- ค่าภาษีนํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตัวเครืองบินไปแล้ว
- ภาษีมลู ค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
- ค่าวีซ่าเชงเก้นแบบท่องเทียว + ค่าบริการยืนวีซ่า (5,500 บาท)

เงือนไขการจอง และ การชําระเงิน
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อ ย

วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจําท่ านละ 30,000 บาท และตัดทีนังการจอง

ภายใน วัน ตัวอย่างเช่ น ท่านจองวันนี กรุ ณาชําระเงินใน วันถัดไป ก่อ นเวลา . น. เท่านัน โดยระบบจะ
ยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีกําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพี
เรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึงว่า กรณีทมีี ควิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิไปตามระบบ
ตามลําดับ เนืองจากทุกพีเรียด เรามีทนัี งราคาพิเศษจํานวนจํากัด
- ชําระส่วนทีเหลือทังหมด 30 วันก่อนเดิ นทาง
- กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลียนชือคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆใน
กรณีทไม่
ี สามารถหาคนมาแทนได้

เงือนไขการยกเลิก และ เปลียนแปลงการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตังแต่

วันขึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิ ดขึนจริ ง

ในกรณี ทีวันเดิ นทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กก่อน

วัน

- ยกเลิกก่อนการเดิ นทาง - วัน คืนเงิ น %ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจําตัวเครืองบิน
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็ นอืนๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า วัน ขอสงวนสิทธิไม่คนื เงินค่าทัวร์ทชํี าระแล้วทังหมด
- หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์
ส่วนใดส่วนหนึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้า
ออกประเทศฯลฯ
- กรณีตอ้ งการเปลียนแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลียนชือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการ
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เรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงทังหมด ทังนีขึนอยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีต้อ งการเปลียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหัก ค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ทีเกิดขึนจริงสําหรับการดําเนินการจองครังแรก ตามจํานวนครังทีเปลียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทังสิน

เงือนไขสําคัญอืนๆทีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็ นต้องมีขนตํ
ึ า อย่างน้อย 15 ท่าน หากตํากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดิน ทางได้ หากผู้เ ดิน ทางทุ ก ท่ า นยิน ดีทีจะชํา ระค่ า บริก ารเพิมเพือให้ ค ณะเดิน ทางได้ ทางบริษัท ยิน ดีทีจะ
ประสานงาน เพือให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
- ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิในการงดออกเดินทาง หรือ เลือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอืนต่ อไป โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพือวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง ทังนี ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที
เป็ นกรณีพเิ ศษทุกครังหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลียนแปลงได้
- กรณีทท่ี านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตัวภายในประเทศ เช่น ตัวเครืองบิน , ตัวรถทัวร์ , ตัวรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพือยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่อนทุกครัง และควรจองบัตรโดยสารภายในทีสามารถเลือนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทสายการบิ
ี
นอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังนีขึนอยู่
กับฤดู ก าล สภาพภูมิก าศ และ ตารางบิน ของท่าอากาศยานเป็ นสําคัญ เท่ านัน สิงสํา คัญ ท่ านจํา เป็ น ต้อ งมาถึง
สนามบินเพือเช็คอินก่อนเครืองบิน อย่างน้อย ชัวโมง โดยในส่วนนีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนใดๆทังสิน
- อาจจะมีการเปลียนแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครังก่อนการเดินทาง
- กรณีทท่ี านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนือสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย
วันก่ อ นการเดินทาง หรือ ตังแต่ทีท่านเริมจองทัว ร์ เพือให้ท างบริษ ัท ประสานงานกับสายการบินเพือจัดเตรีย ม
ล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิมเติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเกิดขึนกับผูเ้ ดินทาง
- กรุณาส่งรายชือผู้เดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีหลังจากชําระเงินกรณีที
ท่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีให้ทราบ
- กรณีทออกบั
ี
ตรโดยสาร (ตัว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพือใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
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- หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย หรือ วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์นี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครืองบินแบบหมู่คณะ (ตัวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่ว นใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านั น หากต้องการเปลียนแปลงกรุณาติดต่ อ
เจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
- ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่า
ห้องพักเดียวตามทีระบุ
- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า เดือน ณ วันกลับ
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สีโมงเย็นก็จะเริมมืดแล้ว สถานทีท่องเทียว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ - ช.ม. การเดินทางควรเผือเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานทีท่องเทียว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลืนได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีสามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนืองจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงือนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนีทางบริษัท
จะคํ านึ ง ถึงประโยชน์ ข องลูก ค้าเป็ นสํา คัญ หากกรณีทีจําเป็ นจะต้อ งมีค่ าใช้จ่า ยเพิม ทางบริษัท จะแจ้งให้ท ราบ
ล่วงหน้า
- เนืองจากการเดินทางท่องเทียวในครังนี เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึงทีท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่องเทียวใดทีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิใน
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึงให้ท่าน เนืองจากทางบริษทั ได้ทาํ การจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทังหมดแล้ว
- กรณีทท่ี านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจะเกิดขึนตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็ก น้ อ ย เช่น เปี ยกนํ า ขาดไปหน้ าใดหน้ าหนึง มีหน้ าใดหน้ าหนึงหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าทีด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยัน
ด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบริษทั เร็วทีสุด เพือยืนยันการเปลียนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที
2212-0703-FCO01

www.smileytour.com

Page 16 of 20

-

-

-

บริษัท เรียบร้อยแล้ว กรณีทยัี งไม่แ (ตัวเครืองบิน) ท่านสามารถเปลียนแปลงได้ไ ม่มคี ่ าใช้จ่ าย แต่ หากออกบัต ร
โดยสาร (ตัวเครืองบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงทังหมด ซึงโดย
ส่วนใหญ่ตวเครื
ั องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทังนีขึนอยู่กบั กระบวนการและขันตอน
ของแต่ละคณะ
เกียวกับทีนังบนเครืองบิน เนืองจากบัตรโดยสาร (ตัว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิในการเลือกทีนังบนเครืองบิน กรณีลู กค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็ค อินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีสุดให้ท่านได้นงด้
ั วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีสุด
ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับห้องพักในโรงแรมทีพัก เนืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทํา ให้ห้อ งพัก แบบห้อ งพัก เดียว (Single) และห้อ งคู่ (Twin/Double) และ ห้อ งพัก แบบ ท่ า น (Triple) จะ
แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชันกัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คําสัญญาใดๆทังสินแทนบริษทั ผู้จดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี ํานาจของผูจ้ ดั กํากับเท่านัน

- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิงของไว้ทโรงแรมและจํ
ี
าเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่านต้องการ
- รายการนี เป็ น เพีย งข้อ เสนอทีต้อ งได้ร ับ การยืน ยัน จากบริษัท ฯอีก ครังหนึ ง หลัง จากได้สํ า รองโรงแรมทีพัก ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม
*เมือท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงทังหมดนี แล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **
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เอกสารประกอบการยืนขอวีซ่าเชงเก้น (อิตาลี)
1.
2.

3.

หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบนั ฉบับจริง มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า เดือน และมีหน้าว่าง
ไม่ตํากว่า หน้า
รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด . x . ซม. ใบหน้าประมาณ ซม.
จํานวน รูป ฉากหลังต้องเป็ นพืนสีขาวเท่านัน
ภาพถ่ ายจะต้องครอบคลุม ถึงศรีษ ะ และด้านบนของหัวไหล่ เพือ
สามารถเห็นใบหน้า ถึง 70-80% ของภาพ และเพือความชัดเจน
หลักฐานการทํางาน/การเรียน
 กรณีผเู้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการบริษทั / ร้านค้า:
หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรอง (มีอายุไม่เกิน เดือน) / ใบจดทะเบียน
พาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้า
 กรณีพนักงานบริษทั : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตําแหน่ง วันเริมงาน เงินเดือน
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชอประเทศ
ื
จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษทั ฯ ทีมีหวั จดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ทีอยู่ และเบอร์
ติดต่ออย่างชัดเจน
 กรณีทเป็
ี นข้าราชการ: หนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงาน
 กรณีเกษียณอายุราชการ: สําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ หรือ จดหมายชีแจงตนเองเกียวกับการ
เกษียณอายุ
 กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชีแจงตนเองเกียวกับหน้าทีการงาน
 กรณีเป็ นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการเรียน ภาษาอังกฤษ
(จดหมายรับรองการทํางาน / การเรียน ต้องมีอายุไม่เกิน วัน นับจากวันยืนวีซ่า จดหมายต้องเป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านันและต้องสะกดชือ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)

4.

หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา สมุดบัญชีประเภทออมทรัพย์ เท่านัน
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5.
6.
7.
8.
9.

 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIFICATE) ฉบับจริง ระบุชอเจ้
ื าของบัญชีให้
ครบถ้วน (สะกดชือ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) มีอายุไม่เกิน วัน นับจากวันที
ยืนวีซ่า
 หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง เดือน อัพเดทเป็ นวันทีล่าสุด
ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันทีนัดยืนวีซ่า
สําเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลัง เดือน อัพเดทเป็ นวันทีล่าสุดไม่เกิน วัน สามารถใช้แ ทน
BANK STATEMENT ได้ในกรณีทสมุ
ี ดบัญชีดงั กล่าวมีการเคลือนไหวบัญชีอย่างต่อเนืองไม่มี
การกระโดดข้ามเดือน และในทุกหน้าทีมีรายการเดินบัญชีของผูส้ มัคร ต้องมีการระบุหมายเลข
สมุดหรือหมายเลขบัญชี หากไม่มไี ม่สามารถใช้ยนได้
ื
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็ นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านัน***
สําเนาสลิป เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี)
สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
สําเนาใบเปลียนชือ - เปลียนนามสกุล (ถ้ามี)
สําเนาสูตบิ ตั ร (กรณีผเู้ ดินทางอายุตํากว่า ปี บริบูรณ์)

เอกสารเพิมเติมกรณี เป็ นเด็กอายุตากว่
ํ า ปี และไม่ได้เดินทางพร้อม บิดาและมารดา
 เด็กเดินทางกับบุคคลอืน บิดาและมารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึงออกให้โดยทีว่า
การเขตหรืออําเภอเท่านัน และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไร
กับเด็ก
 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึงออกให้โดยทีว่าการเขตหรือ
อําเภอเท่านัน และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชอบิ
ื ดา)
 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึงออกให้โดยทีว่าการเขตหรือ
อําเภอเท่านัน และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชอมารดา)
ื
กรณี รบั รองการเงินให้ บุคคลในครอบครัว (เกียวข้องทางสายเลือดเท่านัน บิดามารดา,บุตร,พีน้อง,สามี
ภรรยา) ต้องยืนเอกสารเพิมเติมดังนี
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 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริง ระบุชือเจ้าของบัญชี
(ผู้รบั รอง) และต้องระบุชือผู้ถกู รับรองด้วย มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันทียืนวีซ่า (สะกด
ชือ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
 หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง เดือน อัพเดทเป็ นวันทีล่าสุดไม่เกิน
30 วัน นับจากวันทีนัดยืนวีซ่า
สําเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลัง เดือน อัพเดทเป็ นวันทีล่าสุดไม่เกิน 30 วัน สามารถใช้แทน
BANK STATEMENT ได้ในกรณีทสมุ
ี ดบัญชีดงั กล่าวมีการเคลือนไหวบัญชีอย่างต่อเนืองไม่มี
การกระโดดข้ามเดือนและในทุกหน้าทีมีรายการเดินบัญชีของผูส้ มัคร ต้องมีการระบุหมายเลข
สมุดหรือหมายเลขบัญชี หากไม่มไี ม่สามารถใช้ยนได้
ื
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็ นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านัน***
หมายเหตุ:
 ผูส้ มัครต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยนคํ
ื าร้องขอวีซ่า เพือสแกนลายนิวมือ
 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตฯ โดยประมาณ - วันทําการ
 หลังจากทีผูส้ มัครได้ทาํ การยืนขอวีซ่ากับทางศูนย์ยนคํ
ื าร้องขอวีซ่าแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้
ผูส้ มัครทําการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทําการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
ดังนันหากท่านมีความจําเป็ นในการใช้เล่มเพือเดินทาง กรุณาแจ้งบริษทั ทัวร์
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ขอ้ มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชง
เก้นเป็ นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มนี โยบายในการคืนค่าธรรมเนียม
 ค่าแปลเอกสารทีต้องรับรองไม่รวมอยูใ่ นค่าบริการ
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