EXCLUSIVE GRAND ITALY
10D7N
อิ ม เมจ ฮอลิ เ ดย์ น ำท่ ำ นสั ม ผั ส ประสบกำรณ์ ก ำรเดิ น ทำงสุ ด พิ เ ศษ
เยื อ นกรุ ง โรม น้ ำ พุ เ ทรวี่ นครวำติ กั น ทั ส คำนี เซี ย นน่ ำ ฟลอเร้ น ท์
เส้นทำงสุดโรแมนติก อิตำเลียนริเวียร่ำ ควำมผสมผสำนอย่ำงลงตัวกับ
สถำปัต ยกรรมสุดคลำสสิค ซิงเคว เทเร่ ปอร์โตชิโน่ ชิร์มิโอเน่ มิลำน
เดิ น ทำงสะดวกสบำยโดยสำยกำรบิ น ระดั บ โลก พร้ อ มที่ พั ก อำหำร
และกำรบริกำรสุดประทับใจ
อิมเมจ ฮอลิเดย์ แล้วคุณ...จะรักเรำ

กำหนดกำรเดินทำง
13-22 / 22-31 ตุลำคม 2562
15-24 พฤศจิกำยน 2562
1-10 ธันวำคม 2562
24 ธันวำคม 2562 -2 มกรำคม 2563

วันแรกของกำรเดินทำง (1)
สนำมบินสุวรรณภูมิ - กรุ งเทพฯ
21.00 น. พร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ...ระหว่ำงประเทศขำออก (ชั้น 4) ใกล้กับ
ประตูทำงเข้ำ หมำยเลข 2 พบกั บเจ้ ำหน้ำ ที่ คอยต้ อ นรับและอำนวยควำมสะดวก ณ บริ เวณ
หน้ำเคำน์เตอร์หมำยเลข D

วันที่สองของกำรเดินทำง (2)
กรุ งเทพฯ – โรม – สนำมกีฬำโคลอสเซียม – จัตุรัสโรมัน – วิหำรแพนธีออน – โรม
00.20 น. ออกเดินทำงสู่กรุ งโรม ประเทศอิตำลี โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG
944
06.50 น. เดินทำงถึงกรุงโรม ประเทศอิตำลี (เวลำท้องถิ่นช้ำกว่ำเวลำประเทศไทย 6
ชั่วโมง) หลังจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว
นำท่ำนเดินทำงสู่ กรุ งโรม นครหลวงแห่ง สำธำรณรัฐอิ ต ำลี อดี ตแห่งจั กรวรรดิโรมัน
อำณำจั ก รที่ ยิ่ง ใหญ่มำเมื่อ กว่ ำ 2,000 ปี น ำท่ ำนชมบ สนำมกีฬ ำโคลี่เซี่ยมหรือโคลอสซีอุ้ม
หรือ เรียกอย่ำงเป็นทำงกำรว่ ำ แอมปิเธียเตอร์ที่สร้ำงขึ้นในสมัยจั กรพรรดิเวสปำเซี่ยนตั้ งแต่
ช่วงปี ค.ศ.71 นับเป็น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกในยุคประวัติศำสตร์และยังเป็น 1 ใน 7 ของ
New 7 Wonders อีกด้วย
เทีย
่ ง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู 3 คอร์ส

นำท่ำนชม จัตุรส
ั โรมัน (Roman Forum) ใจกลำงของอำรยธรรมโรมันโบรำณที่รุ่งเรือง
ซึ่งเรืองอำนำจรำว 1,000 ปี โดยประชำชนส่วนใหญ่มก
ั จะเรียกกันว่ำ “Forum Magnum”
หรือเพียงแค่ "Forum" จำกนั้นนำท่ำนชม วิหำรแพนธีออน วิหำรรู ปทรงจตุรัสทีเ่ ก่ำแก่ที่สด
ุ ใน
กรุ งโรม ถูกสร้ำงขึ้นในยุคของจักรพรรดิ Marcus Agrippa ประมำณศตวรรษที่ 20 โดยได้
ปรำกฎกำรแกะสลัก M. Agrippa ไว้ที่บริเวณหน้ำบันของตัวอำคำร ด้วยกำรออกแบบและกำร
ก่อสร้ำงที่ยอดเยีย
่ มจึงทำให้วิหำรแห่งนี้น้น
ั นับเป็นสิง่ ก่อสร้ำงเดียวที่ก่อสร้ำงมำตั้งแต่สมัยยุค
โรมันและยังคงสภำพสมบูรณ์ไว้ได้มำกที่สด
ุ ที่มเี หลืออยู่
ค่ำ

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู 3 คอร์ส

ทีพ
่ ัก

GRAND HOTEL PALATINO ROME หรือเทียบเท่ำ

วันที่สำมของกำรเดินทำง (3)
โรม – นครรัฐวำติกัน – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – โรม
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

น ำท่ ำ นเข้ ำ ชมภำยใน มหำวิ ห ำรเซนต์ ปี เ ตอร์ St.Peter Basilica ในเขตนครรั ฐ
วำติ กัน รั ฐอิ สระที่ประทั บขององค์สมเด็จพระสันตะปำปำประมุขแห่ งคริสต์ ศำสนำในนิกำย
โรมันคำทอลึค ที่มค
ี วำมสวยงำมด้วยศิลปะในยุคเรเนซองส์และเป็นฝีมือของศิลปินที่มช
ี ่ ือเสียง
หลำยท่ำน อำทิ ไมเคิลแองเจลโล่ –เบอร์นินี่ ชมประตูศักดิ์สิทธิ์ที่จะเปิดให้คริสต์ศำสนิกชนเดิน
เข้ำสูม
่ หำวิหำรเซนต์ปเี ตอร์ในทุกๆ 25 ปี ถ่ำยรู ปกับปิเอต้ำรู ปแม่พระประคองร่ำงของพระเยซู
หลังจำกที่ถูกปลดลงจำกไม้กำงเขน ชมควำมสวยงำมภำยในที่ตกแต่ งอย่ำงวิ จิตรตระกำรตำ
และนับเป็นมหำวิหำรที่มข
ี นำดใหญ่ที่สด
ุ ในยุโรปอีกด้วย เดินชมควำมสวยงำมและเลือกซื้อของ
ที่ระลึกบริเวณด้ำนหน้ำมหำวิหำร
เทีย
่ ง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู 3 คอร์ส

นำท่ำ นสู่บริ เวณ น้ ำ พุเ ทรวี่ Trevi Fountain หนึ่ ง ในสัญลั ก ษณ์ที่สำคั ญของกรุ งโรม
สถำนที่นักท่องเที่ยวมำโยนเหรียญเสี่ยงทำยตำมเรื่องรำวจำกภำพยนตร์เรื่อง Three Coins in
The Fountain จำกนั้นนำท่ำนเดินเล่น ย่ำนบันได สเปน Spanish Step อิสระให้ท่ำนได้ช้อปปิ้ง
ได้ตำมอัธยำศัย

ค่ำ

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู 3 คอร์ส

ทีพ
่ ัก

GRAND HOTEL PALATINO ROME หรือเทียบเท่ำ

วันที่สข
ี่ องกำรเดินทำง (4)
โรม – เซียนำ – มหำวิหำรเซียนำ – จัตุรัสคัมโป – เซียนำ
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเซียน่ำ (Siena) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกโดย องค์กำรยูเนสโก ในปี ค.ศ.1995 นำท่ำนเดินทำงสู่โรงแรมที่พัก เพื่อให้ทุก
ท่ำนได้พักผ่อนตำมอัธยำศัย นำท่ำนเดินเข้ำสูต
่ ัวเมืองเก่ำ เพื่อชมจัตุรส
ั เดล คัมโป (Piazza del
Campo) ที่เป็นรู ปทรงคล้ำยเกือกม้ำนับว่ำเป็นจตุรัสที่มค
ี วำมสวยงำมมำกอีกแห่งหนึ่งในอิตำลี
ให้ เ วลำท่ ำ นชมและเดิ น เล่ น ถ่ ำ ยรู ป บริ เ วณรอบนอกของ ปำลำซโซ พั บ บลิ โ ค (Palazzo
Pubblico) เป็นพระรำชวังเก่ำที่สร้ำงขึ้นด้วยศิลปะแบบโรมำเนสก์ต้ังแต่ปีค.ศ.1297 และ หอ
ระฆังมำนเจีย (Torre del Mangia) ที่เป็นอีกหนึ๋งสัญลักษณ์ของเซียนำ
เทีย
่ ง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู 3 คอร์ส

น ำท่ ำ นชมควำมงดงำมบริ เ วณภำยนอกของ มหำวิ หำรเซีย นำ (Siena Cathedral)
หรือ ดูโอโมดิเซียนำ (Duomo di Siena ที่ถูกสร้ำงขึ้นในช่วงระหว่ำงปี 1215 -1263 ในรู ปแบบ
สถำปัตยกรรมกอธิค และต่อเติมด้วยศิลปะแบบเรอเนซองส์ในยุคต่อมำ อิสระท่ำนพักผ่อนตำม
อัธยำศัย... ให้ท่ำนได้ช่ ืนชมสถำปัตยกรรมของเมืองเซียน่ำอย่ำงเต็มที่เนื่องจำก เมืองเซียนำเป็น
เมือ งยุ คกลำงที่ ถือ ว่ ำ เป็น คู่แ ข่ ง ของเมื อ งฟลอเรนซ์ เ มือ งท่ อ งเที่ ย วที่ มีช่ ื อ เสี ย งอี ก เมื อ งของ
ประเทศอิตำลี เป็นเมืองที่มช
ี ่ ือเสียงทำงศิลปะและสถำปัตยกรรมแบบกอธิค และสถำปัตยกรรม
เรอเนซองส์ โดยเฉพำะบริ เ วณใจกลำงเมื อ งเก่ ำ ของเมื อ งเซี ย นำซึ่ ง เป็ น ศู น ย์ ก ลำงทำง
ประวัติศำสตร์

ค่ำ

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู 3 คอร์ส

ทีพ
่ ัก

NH HOTEL SIENA หรือเทียบเท่ำ

วันที่ห้ำของกำรเดินทำง (5)
เซียนำ – ซำนจิมญ
ิ ญำโน่ – ฟลอเร้นท์ – มหำวิหำรฟิเรนเซ่ – ฟลอเร้นท์
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

นำท่ำนเดินทำงสู่เมือง ซำนจีมิญญำโน เป็นเมืองเล็กๆบนเนินเขำ และยังเป็นอีกหนึ่ง
จุดหมำยปลำยทำงด้ำนกำรท่องเที่ยวที่ช่ ือเสียงของจังหวัดเซียนำเมืองซำนจีมิญญำโน ยังเป็น
อีกหนึ่งเมืองที่มีช่ ือเสียงเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้ำงแบบสถำปัตยกรรมยุคกลำง ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของ
เมืองนั้นถูกล้อมรอบด้วยกำแพงโบรำณจำกยุคกลำง โดยสิง่ ที่โดดเด่นมำกที่สด
ุ ของเมืองก็คงจะ
เป็นบ้ำนหอคอยที่ถก
ู สร้ำงขึ้นมำกมำยกว่ำ 72 หลัง แต่ปจ
ั จุบันนั้นเหลือเพียง 14 หลัง ซึ่งแต่ละ
หลั ง ก็ ล้ว นมีควำมสูง หลำยสิบเมตร บำงหอคอยนั้ น สำมำรถวั ดได้ ถึง 50 เมตร รวมถึ ง ควำม
งดงำมของ "เปียสซำ เดลลำ ซิสเทอนำ"(Piazza della Cisterna) จัตุรัสเก่ำแก่ที่สร้ำงขึ้นในรู ป
สำมเหลี่ ย ม และ"เคีย ซำ ดิ เซนท์ อ กอสติ โ น" (chiesa di Sant'Agostino) หรื อ โบสถ์ เ ซนต์
ออกัสติน (St Augustine Church)
เทีย
่ ง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู 3 คอร์ส

นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฟลอเร้นซ์ นครที่รุ่งเรืองสุดในช่วงยุคทองของศิลปะอิตำลี นำ
ท่ำนเข้ ำสู่ เขตเมืองเก่ ำ ของฟลอเร้นซ์ ที่ไ ด้รับเลื อกโดยองค์กำรยู เนสโกให้ข้ึ นทะเบียนเป็น
มรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1982 ชมควำมสวยงำมบริเวณที่ต้ังของ มหำวิหำรแห่งเมืองฟิเรนเซ่ หรือ
ฟลอเร้ น ซ์ ที่ ส วยงำมและยิ่ ง ใหญ่ ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในต้ น แบบที่ ไมเคิ ล แองเจลโล ได้ ใ ช้ ใ นกำร
ออกแบบยอดโดมกลำงมหำวิหำรเซนต์ปเี ตอร์ที่กรุ งโรม เดินชมจัตุรัสซิกนอเรีย ที่สวยงำมด้วย
ประติมำกรรมมำกมำยที่ต้ังเรียงรำยอยู่ด้ำนหน้ำของพระรำชวังเวค คิโอ เดินต่อจนถึง สะพำน
เก่ำ เวคคิโอ ที่ทอดข้ำมแม่น้ำอำร์โน ซึ่งอดีตเป็นแหล่งขำยทองคำที่เก่ำแก่ของฟลอเร้นซ์และ
ยังคงอนุรักษ์ บรรยำกำศแบบดั่งเดิมไว้ได้อย่ำงดี

ค่ำ

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรจีน

ทีพ
่ ัก

AMBASCIATORI HOTEL FLORENCE หรือเทียบเท่ำ

วันที่หกของกำรเดินทำง (6)
ฟลอเร้นท์ – ลำ สปีเซีย – ซิงเคว เทรเร่ – ปอร์โตชิโน่
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

นำท่ำนเที่ยวชมควำมงำมริมชำยฝั่ งทะเลของแคว้นลิกูเรีย ที่เป็นย่ำนตำกอำกำศและรี
สอร์ต ที่นี่งดงำมจนได้สมญำว่ำ อิตำเลียนริเวียร่ำ มีลักษณะภูมิประเทศที่สวยงำมแปลกตำ มี
ภู เ ขำสูง ชั น ขนำบอยู่ ช ำยหำด ซึ่ ง บำงจุ ดสูง ชั น 90 องศำ บำงตอนของภู เ ขำลำดเทมำจนถึ ง
ชำยหำด มีท้งั หำดทรำยขำวสวยและหำดกรวดที่งำมแปลกตำ มีภูมท
ิ ัศน์ที่งดงำมตำมธรรมชำติ
ผสมผสำนกั นของภู เขำ ทะเล เมืองท่ำคึ กคัก และหมู่บ้ำนที่ ห่ำงไกลควำมเจริ ญ เป็นภำพที่ มี
เสน่ห์ประทับใจของนักเดินทำงทุกคนที่ได้มำเยือนอิ ตำเลียนริเวี ยร่ำ ขนำดที่นักประพันธ์เอก
ชำวอังกฤษ ชำร์ล ดิกเกนส์ กล่ำวว่ำ ชำยทะเลระหว่ำงเจนัวกับสเปเชียนั้นเป็นอิตำลีที่สวยที่สด
ุ
เทีย
่ ง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู 3 คอร์ส

นำท่ำนเที่ยว ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมู่บ้ำนสวยติดทะเลในแคว้นลิกูเรีย ซึ่ง
ทั้งหมดอยู่ในเขตจั ง หวั ดสเปเซีย (Province La Spezia) ทั้งยั งเป็น เมืองที่ ได้รับกำรยกให้เป็น
UNESCO WORLD HERITAGE เพรำะชำยหำด ทะเล ภู เ ขำ ในแถบนั้ น เป็น พื้น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ข อง
ประเทศอิตำลี Cinque Terre แปลว่ำ 5 แผ่นดิน หรือ แผ่นดินทั้ง 5 ในภำษำอังกฤษ Five Lands
ได้แก่ มอนเตรอสโซ อัล มำเร (Monterosso al Mare) เมืองเวร์นำซซำ (Vernazza) เมืองคอร์นี
เลย (Corniglia) เมืองมำนำโรลำ (Manarola) และเมืองริโอมัจจอร์เร (Riomaggiore) นำท่ำน
เที่ ย วชม หมู่ บ้ ำ นมำนำโรลำ (Manarola) และ หมู่ บ้ ำ นเวร์น ำซซำ (Vernazza) ที่ มีควำม
สวยงำมด้วยสีสันของตัวอำคำรบ้ำนเรือนที่ต้ังอยู่ริมทะเล จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองปอร์
โตฟิโน (Portofino) ซึ่งเป็นเมืองท่ำแห่งชำยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มช
ี ่อ
ื เสียงระดับโลกในเขต
จังหวั ดเจนัว ล้อมรอบด้วยท่ำเรือเล็กๆ จนได้รับกำรขนำดนำมว่ ำเป็น “สวรรค์แห่งเมืองท่ำ ”
สำหรับนักท่องเที่ยว ที่นี่เป็นเมืองเล็กๆ น่ำรักประกอบด้วยบ้ำนเรือนหลำกสีสัน ตั้งเบียดเสียด
กันไปตำมเชิงเขำเขียวชอุ่มโอบล้อมอ่ำวที่มีท่ำเรือยอร์ชจอดเต็มไปหมด จนได้เวลำอันสมควร
นำท่ำนเดินทำงกลับมำที่ เมืองซำนต้ำ มำกำริต้ำ
ค่ำ

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรไทย

ทีพ
่ ัก

BEST WESTERN HOTEL REGINA ELENA หรือเทียบเท่ำ

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง (7)
ปอร์โตฟิโน่ – ปำร์มำ – ชิร์มโิ อเน่
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูเ่ มือง ปำร์มำ(Parma) เมืองในแคว้นเอมิเลีย-โรมัญญำ มีช่ ือเสียง
ในด้ำนกำรผลิตแฮม หลำยคนอำจเคยได้ยินชื่อชีสพำเมซำน นำท่ำนชมย่ำนสำคัญของเมือง
ลำนกว้ำง Plaza Garibaldi ปิฮำซซ่ำ กำริบล
ั ดี ชมโบสถ์ประจำเมือง Duomo di Parma ภำยใน
มีสถำปัตยกรรมภำพเขียนบนผนังและสวยงำมมำกมำย
เทีย
่ ง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู 3 คอร์ส

นำท่ำนเดินทำงสู่เมือง ซีรม
์ ิโอเน่ (Simirone) เป็นเมืองเก่ำแก่มีอำยุมำกกว่ำ 2000 ปี
เป็น เมือ งที่ข้ึ นชื่อ ว่ ำสวยงำมและได้รับควำมนิย มจำกนัก ท่องเที่ย วมำกที่สุด ด้ วยลั กษณะภู มิ
ประเทศที่เป็นแหลมยื่นเข้ำไปในทะเลสำบกำร์ดำ (Garda Lake) ซึ่งเป็นทะเลสำบน้ำจืด ที่เกิด
จำกน้ำแข็ง ละลำยจำกเทือกเขำแอลป์ ดังนั้น ซีร์มิโอเน่จึ งถูกล้อมด้ว ยทะเลำสำบทั้งสองด้ำ น
และถึงแม้ซีร์มโิ อเน่จะเป็นแค่เมืองเล็กๆ แต่ก็มเี สน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ซีร์มโิ อเน่
เป็นเมืองเก่ำตั้งอยู่บนคำบสมุทรเชียร์มิโอที่ย่ ืนออกไปในทะเลสำบจึงทำให้มืงเห็นวิวทิวทัศน์ท่
สวยงำมกว้ ำ งไกล บริ เ วณเหนื อ สุ ด ของ เกำะนี้ มี ซ ำกปรั ก หั ก พั ง Grotto of Cahillus อยู่
นักท่องเที่ยวสำมำรถถ่ำยภำพวิวทิวทัศน์ที่น่ำตื่ นตำของทะเลสำบโดยมีฉำกหลังเป็นร่องรอย
ของคฤหำสน์แบบโรมันที่เหลืออยู่

ค่ำ

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู 3 คอร์ส

ทีพ
่ ัก

HOTEL SIRMIONE หรือเทียบเท่ำ

วันที่แปดของกำรเดินทำง (8)
ซิร์มโิ อเน่ – มิลำน – จัตุรัสดูโอโม่ – มิลำน
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

นำทุก ท่ ำ นเดิ น ทำงกลับสู่ เมื องมิ ลำน หรือ ในภำษำอิ ต ำลี เ รี ยกว่ ำ “MILANO” เมือ ง
ใหญ่อันดับสองของประเทศอิตำลี เมืองแห่งแฟชั่น และเป็นศูนย์กลำงกำรเดินทำงที่สำคัญเมือง
หนึ่งของยุโรป
เทีย
่ ง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู 3 คอร์ส

นำท่ำนเข้ำชม มหำวิหำรดูโอโม่ (DUOMO CATHEDRAL ) สถำปัตยกรรมแบบโกธิคที่
สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เริ่มสร้ำงเมื่อเมื่อ ค.ศ.1386 แต่เสร็จสมบูรณ์ใน ค.ศ.1813
รวมระยะเวลำกำรก่อสร้ำงกว่ ำ 427 ปี กำรตกแต่ งภำยนอกเป็นหลังคำยอดเรียวจำนวน 135
ยอด และมีรูปปั้ นหินอ่อนจำกทุกยุคทุกสมัยกว่ำ 2,245 ชิน
้ บนยอดของวิหำรมีรูปปั้ นทองขนำด
4 เมตร (13 ฟุต) ของพระแม่มำดอนน่ำซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่ำอยู่ โดยมีนักประพันธ์ชำวอังกฤษชื่อ ดี
เอช ลอว์เรนซ์ เรียกวิหำรดูโอโม่ว่ำเป็น “วิหำรทีส
่ ร้ำงเลียนแบบเม่น” เนื่องจำกกำรตกแต่งด้ำน
นอกเต็ ม ไปด้ ว ยหลั ง คำยอดแหลม ภำยในวิ ห ำรเป็ น แบบเรี ย บง่ ำ ย แต่ ท ว่ ำ สง่ ำ งำมและ
กว้ำงขวำง สำมำรถรับผู้เข้ำชมได้ถึง 40,000 คน... อิ สระให้ท่ำนได้ถ่ำยภำพเป็นที่ระลึก... ชม
อำคำรแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมำนูเอลที่ 2 ที่เป็นอำคำรศูนย์กำรค้ำทรงโบรำณ ตั้งชื่อตำม
พระนำมกษัตริย์ที่ทรงรวบรวมอำณำจักรต่ำงๆ ให้เป็นประเทศอิตำลีทก
ุ วั นนี้ อิสระช้อปปิ้งตำม
อัธยำศัยในย่ำนช้อปปิ้งใหญ่ของมิลำนที่หลำกหลำยด้วยสินค้ำนำนำชนิดทั้งแบรนด์เนมที่เรำ
คุ้นเคยหรือผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภำพของอิตำลีเอง
ค่ำ

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู 3 คอร์ส

ทีพ
่ ัก

STARHOTELS RITZ MILAN หรือเทียบเท่ำ

วันที่เก้ำของกำรเดินทำง (9)
มิลำน – สนำมบินมัลเพนซ่ำ – TAX REFUND
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

หลังอำหำรเช้ำ นำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินมัลเพนซ่ำ เพื่อเตรียมเดินทำงกลับ
14.05 น. ออกเดิ น ทำงสู่ก รุ ง เทพฯ ประเทศไทย โดยสำยกำรบิ น ไทย เที่ย วบิ น ที่
TG941

วันที่สบ
ิ ของกำรเดินทำง (10)
สนำมบินสุวรรณภูมิ – กรุ งเทพฯ
05.55 น. เดินทำงถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ

***************************

หมำยเหตุ : โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำพ
อำกำศ เวลำ และสำยกำรบิน ทั้งนีเ้ พื่อประโยชน์ของลูกค้ำเป็นสำคัญ

อัตรำค่ำบริกำร
ประเภทผู้เดินทำง

ลูกค้ำปกติ

สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

175,900.-

172,900.-

173,900.-

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)

167,900.-

164,900.-

165,900.-

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )

158,900.-

155,900.-

156,900.-

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 6 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )

149,900.-

146,900.-

147,900.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

38,000.-

38,000

38,000.-

มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่) ส่วนลดท่ำนละ

28,000.-

28,000.-

28,000.-

กรณีเดินทำงโดยชั้นธุรกิจ ชำระเพิม
่ ท่ำนละ

95,280.-

95,280.-

95,280.-

***หมำยเหตุ ขอสงวนสิทธิออกเดินทำงขั้นต่ำ 15 ท่ำน ***
หำกมีผู้เดินทำง 10-14 ท่ำน เพิ่มท่ำนละ 15,000 บำท // ผู้เดินทำง 8-9 ท่ำน เพิ่มท่ำนละ 35,000 บำท
หำกเดินทำงช่วงปีใหม่ เพิ่มท่ำนละ 10,000 บำท
อัตรำค่ำบริกำรนีร้ วม
1. ค่ำบัตรโดยสำรเครื่องบิน ไป –กลับชั้นประหยัด ตำมเส้นทำง และ สำยกำรบินที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง
2. ค่ำที่พัก ห้องละ 2-3 ท่ำน พร้อมอำหำรเช้ำ ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำร หรือระดับเดียวกัน
3. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเชงเก้น (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย)
4. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
5. ค่ำมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยควำมสะดวกให้กับท่ำนในตลอดกำรเดินทำง พร้อมทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิน
่
6. ค่ำประกันอุบต
ั ิเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท เงื่อนไขตำมกรมธรรม์

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ ม่รวม
1. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวเพิ่มเติม นอกเหนือจำกรำยกำร อำทิ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และค่ำภำษีมล
ู ค่ำเพิ่ม 7%
3. ค่ำทำหนังสือเดินทำง / ต่อหน้ำเล่มหนังสือเดินทำง
4. ค่ำน้ำหนักกระเป๋ำส่วนเกินกว่ำที่สำยกำรบินอนุญำต ทำงสำยกำรบินเรียกเก็บเพิม
่ เติม

เงื่อนไขกำรชำระเงิน
 “กำรจอง” กรุณำชำระมัดจำ ท่ำนละ 30,000 บำท
 ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 ชำระโดยเงินสด
 ชำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร (กรุณำแฟกซ์ใบนำฝำกมำยังเบอร์ Fax 0-2661-8083)
ชื่อบัญชี
บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ธนำคำรกสิกรไทย สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร์) เลขที่ 639-1-00264-7 บัญชีกระแสรำยวัน
หรือ ธนำคำรกรุงไทย สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร์ เลขที่ 081-6-00318-1 บัญชีกระแสรำยวัน
 “กำรจ่ำยส่วนทีเ่ หลือ” กรุ ณำชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน

คะแนนสะสมสำหรับสมำชิก
ประเภทผู้เดินทำง

สมำชิกบัตรหลัก

สมำชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

1729

1729

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)

1649

1649

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )

1559

1559

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )

1469

1469

พักเดี่ยวเพิม
่ (ได้รับคะแนนเพิม
่ )

380

380

1449

1449

มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่)

- สำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดได้สงู สุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตำมยอดกำรชำระจริง
- สมำชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบัตรหลัก

กำรยกเลิก : กรุ ณำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันทำกำร มิฉะนั้น ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรคืนเงินมัดจำ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 21 วันทำกำร ทำงบริษัทฯ มีควำมจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 14 วันทำกำร ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรคืนเงินทั้งหมด
หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรับบริกำร

1.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสุรำ
บนรถ, ก่อเสียงรำคำญรบกวนผู้อ่ ืน, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่

2.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มอ
ี ำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์

3.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มค
ี วำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพื่อไปทำงำน หรือเพื่อกำรอื่นใดอันมิใช่กำรท่องเที่ยว

4.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น (กรุ ณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุ ปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะ
บำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงสำหรับท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัว ร์คณะส่วนตัว

5.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มเี ด็กทำรกอำยุต่ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุ ณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุ ปร่วมกัน) โดย
บริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

6.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

7.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชำระเงินมัดจำภำยในระยะเวลำที่กำหนด ให้แก่ลก
ู ค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผูร้ ว
่ ม
เดินทำงท่ำนอื่น

8.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มผ
ี ู้เดินทำงต่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อ่ ืน
ทดแทนหำกท่ำนต้องกำร

9.

ในกรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย
โดย

หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร
หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร

10. ในกรณีที่ท่ำนขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในกำหนดเวลำ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปลี่ยนชื่อตั๋ว

เครื่องบินเท่ำนั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบินที่ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ว

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอก สำรกำรเดินทำงไม่
ถูกต้อง, พกพำสิง่ ของผิดกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติสอ
่ ไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรที่มไิ ด้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน

13. สำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศเพิม่ เติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือดำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน
เพื่อขอคำยืนยันสำหรับกำรออกเดินทำงของทัวร์น้น
ั ๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อตั๋วหรือชำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์น้น
ั ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น

14. บริษัทฯ จะส่งกำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำ
จะเป็นเพรำะกำรเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือกำรปรับเปลี่ยนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ ท่ ำนมีสท
ิ ธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำง
ไม่น้อยกว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นหรือสุดวิสั ย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุด
งำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้เพื่อคำนึงถึงควำม
ปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนให้ได้มำกที่สด
ุ

15. สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิดทำกำร

บริษัทฯ จะคืนเงิ นค่ำเข้ำชมให้แก่ ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของ

สถำนที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรั บเปลี่ยนรำยกำรเพื่ อให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้ แต่ ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอ่ ื น ใดเกิ ดขึ้น ระหว่ ำงกำรเดินทำงทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำ ชมสถำนที่
ท่องเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สนิ ของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ข องกำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับคณะ
ทัวร์หรือไม่ก็ได้ตำมอัธยำศัย

18. ตำแหน่งที่น่ังบนเครื่องบินเป็นไปตำมเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ

บริษัทฯ ไม่สำมำรถเลือกตำแหน่งที่น่ังได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่น่ังให้แก่ท่ำน

และครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีที่สด
ุ ภำยใต้ลักษณะตำแหน่งที่น่งั แบบหมูค
่ ณะที่สำยกำรบินจัดให้มำ

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิต
ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้เดินทำงไป

20. เมื่อท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขทีบ่ ริษัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น***
• รำยกำรอำจจะมีกำรเปลีย
่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมทีพ
่ ักในต่ำงประเทศเหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯโดยบริษัทจะ
คำนึงถึงควำมสะดวกของผู้เดินทำงเป็นสำคัญ เนื่องจำกกำรท่องเทีย
่ วนี้เป็นกำรชำระแบบเหมำจ่ำยกับบริษัทตั วแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถทีจ
่ ะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีทท
ี่ ่ำน
ปฏิเสธ หรือสละสิทธิใ์ นกำรใช้บริกำรนั้นทีท
่ ำงทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีทม
ี่ ี
ผู้เดินทำงต่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยทีจ
่ ะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำง 14 วัน

• บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบในกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผู้เดินทำง เนื่องจำกมีสิ่งผิดกฎหมำย หรือสิ่งของห้ำมนำเข้ำประเทศเอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้องหรือควำมประพฤติส่อไป
ในทำงเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตำมทีก
่ องตรวจคนเข้ำ เมืองพิจำรณำแล้ว
•

ทำงบริษัทฯ ไม่อำจคืนเงินไห้ท่ำนได้ไม่ว่ำจำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบ ในกรณีทส
ี่ ถำนฑูตงดออกวีซำ่ อันสืบเนื่องมำจำกตัวผู้โดยสำรเอง

•

บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบในกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสำรเข้ำเมือง ให้กับชำวต่ำงชำติ

เอกสำรสำหรับกำรยื่นวีซ่ำ
1. หนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต) เหลืออำยุใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน (มีหน้ำว่ำงที่ยังไม่ประทับตรำ 2 หน้ำขึ้นไป) โปรดตรวจดูอย่ำงละเอียด (ถ้ำมีเล่มเก่ำโปรดแนบมำด้วยคะ)
2. รูปถ่ำยสีขนำด 2 นิ้ว จำนวน 2 รู ป ฉำกหลังสีขำว (หน้ำตรง) ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน อัดจำกฟิล์ม หรือโพลำรอยด์เท่ำนั้น
3. หลักฐำนกำรงำน (ในกำรออกจดหมำยรับรอง กรุณำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใช้ช่ ือของแต่ละสถำนฑูต
·
พนักงำนบริษัท ใช้หนังสือรับรองจำกสถำนที่ทำงำนเป็นภำษำอังกฤษ ระบุตำแหน่ง อัตรำเงินเดือน วันเข้ำทำงำน และวันที่อนุญำติให้ลำงำน
·
ข้ำรำชกำร ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจำกต้นสังกัดเป็นภำษำอังกฤษ (ไม่จำเป็นต้องระบุว่ำ ไปต่ำงประเทศ) กรณีเกษียณอำยุ ใช้สำเนำบัตรข้ำรำชกำรบำนำญ
·
เจ้ำของกิจกำร ใช้สำเนำทะเบียนกำรค้ำ และหนังสือรับรองจดหมำยจดทะเบียนหุ้นส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใช้เอกสำรกำรเสียภำษี
·
นักเรียน / นักศึกษำ หนังสือรับรองจำกสถำนกำรศึกษำเป็นภำษำอังกฤษ ระบุ ช้ันเรียน
4. หลักฐำนกำรเงิน (ในกำรออกจดหมำยรับรองกำรเงิน กรุณำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใช้ช่ ือของแต่ละสถำนฑูต)
a.
กรณีมีบัญชีส่วนตัว ใช้จดหมำยรับรองบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ หรือฝำกประจำ ออกจำกธนำคำรเป็นภำษำอังกฤษ (ไม่รับกระแสรำยวัน) และถ่ำยสำเนำสมุดบัญชี
ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณำปรับเป็นยอดปัจจุบัน)
b.
กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว ให้บุคคลในครอบครัวทำหนังสือรับรองกำรันตี โดยออกจำกธนำคำรเป็นภำษำอังกฤษและระบุ ว่ำจะออกค่ำใช้จ่ำยให้ และถ่ ำยสำเนำสมุด
บัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณำปรับเป็นยอดปัจจุบัน) และเอกสำรผู้ออกค่ำใช้จ่ำย 1.สำเนำบัตรประชำชน 2.หลักฐำนกำรงำน 3.จดหมำยระบุควำมสัมพันธ์ของผู้ออกค่ำใช้จ่ำย
5. สำเนำทะเบียนบ้ำน และสำเนำบัตรประชำชน / สำเนำสูติบัตร ในกรณีที่อำยุต่ำกว่ำ 20 ปี
6. สำเนำใบสำคัญสมรส , หรือหย่ำ (กรณีที่สมรสแล้ว หรือหย่ำแล้ว) สำเนำใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ หรือนำมสกุล (ถ้ำมี)
7. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทำงไปต่ำงประเทศ ในกรณีที่เด็กอำยุไม่เกิน 20 ปี ไม่ได้เดินทำงกับบิดำและมำรดำ หรือ เดินทำงไปกับท่ำนใดท่ำนหนึ่ง ทำที่ เขต หรืออำเภอเท่ำนั้น
พร้อมสำเนำบัตรประชำชน
*** กำรพิจำรณำว่ำจะให้วีซ่ำหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถำนฑูต มิใช้บริษัททัวร์
*** กรณีก่อนเดินทำงไม่ถึง 10 วัน ผู้เดินทำงถูกปฏิเสธวีซ่ำ บริษัทฯ จำเป็นต้องยึดมัดจำ 30,000 บำท เป็นค่ำวีซ่ำ-ค่ำยกเลิกตั๋ว

