
 

 

  



 

 

วันท่ี 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-มิลาน (อติาลี) ศุกร์ 
21.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ D16-

19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 
 

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถ
โค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที่เกิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน 
(ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบติั, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง 
ท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตุสดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการเปลีย่นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลว่งหน้าแล้ว 
และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่าน
ทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

วันท่ี 2 มิลาน-ดูโอโม่-เวอโรน่า-เวนิสเมสเตร้ เสาร์ 
00.35 น. ออกเดินทางสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบนิที่ TG940  
07.10 น. ถงึสนามบินมาเพลซา่ นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมือง 

และศลุกากรแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ พาคณะออกเดินทางเข้าสู่จดุศนูย์กลางอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิคือ ดโูอโม (DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสามใน
ยโุรป สร้างในปี 1386 ด้านนอก มีหลงัคายอดเรียวแหลมจ านวน 135 ยอด และ
มีรูปปัน้หินออ่นจากทกุยคุทกุสมยักวา่ 2,245 ชิน้ บนสุดมีรูปปัน้ทองขนาด 4 
เมตรของพระแมม่าดอนนา่เป็นสง่าอยู ่ อสิระให้ทา่นได้ถา่ยภาพเป็นที่ระลึก แล้ว
ผ่านชมแกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานเูอล็ อาคารกระจกที่เกา่แกแ่ละมีความ
สวยงาม หลงัจากนัน้น าทา่นชมโรงละครโอเปร่า ลาสกาล่า ชมรูปปัน้ของ ลีโอนา
โด ดาวินชี จิตรกรเอกที่โดง่ดงั 

(31 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. เดินทางสูเ่มืองเวอโรนา่ เมืองต้นก าเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจเูลียต ที่

เล่าขานกนัมากวา่ 700 ปีโดยทา่นเชคเปียร์ น าชมบ้านเลขที่ 23 ของจเูลียต คา
ปเูลต์ กบัภาพของระเบียงแหง่เร่ืองราวโรแมนติก ที่จเูลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอ
ทกุค ่าคืน ผ่านชม Arena หรือ Amphitheatre  โรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็น
อนัดบัสามของโลก  

(165 ก.ม.) 

 
16.00 น. เดินทางสู่จงัหวดัเวเนเซีย เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เป็นแคว้นที่มีความมัง่คัง่ 

และเป็นแหล่งอตุสาหกรรมมากทีสุ่ดในประเทศอิตาลี และยงัเป็นแคว้นหนึง่ที่มี
นกัทอ่ง เที่ยวมามากทีสุ่ดแหง่หนึง่อีกด้วย มีนกัทอ่งเที่ยวมาเยือนไมต่ ่ากวา่ 60 
ล้านคนในทกุๆ ปี 

(85 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม Local 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั NOVOTEL VENEZIA MESTRE CASTELLANA หรือ

เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
www.novotel.com  

วันท่ี 3 เท่ียวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก-ล่องเรือกอนโดล่า-เดินทางสู่
เมืองปิซ่า  

อาทติย์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าทา่นลงเรือทศันาจรข้ามสู่เกาะเวนสิ (เมืองที่ไมมี่รถยนต์วิ่งผ่าน) เกาะเวนสิ มี

เกาะน้อยใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถงึกนักวา่ 400 แหง่ ขึน้ฝ่ังที่
ซานมาร์โค ศนูย์กลางของเกาะเวนสิ ผา่นชม Doge Palace อนัเป็นที่ประทบั

 

http://www.novotel.com/


 

 

ของเจ้าผู้ครองนครเวนสิในอดีตและมีความรุ่งเรือง เม่ือครัง้ท าการค้ากบัตะวนั 
ออกไกล สะพานถอนหายใจที่มีเร่ืองราวนา่สนใจในอดีต การเป่าแก้วมรูาโนง่าน
ฝีมือตัง้แตค่รัง้บรรพบรุุษที่มีชื่อเสียง แล้วไปชมความสวยงามของจตรุสัซานมาร์
โค ที่กว้างขวางรายล้อมไปด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทนท์ี่
แม้แตน่โปเลียนยงัหลงใหล รายล้อมไปด้วยโบสถ์นกับญุเซนต์มาร์ค, หอระฆงั, 
เสาแหง่นกับญุ ท าให้ดงูามสง่ายิ่งนกั อิสระให้ทา่นได้เดินเที่ยวชมเกาะอนัแสนโร
แมนติก หรือช้อปปิง้สินค้าของเมืองอาทิ ผ้าลูกไม้ หรือจิบกาแฟในร้าน Café 
Florian ที่เปิดให้บริการมาตัง้แตปี่ 1720 น าทา่นเที่ยวชมล าคลองน้อยใหญ่ สลบั
ด้วยบ้านเรือนที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ด้วยการล่องเรือกอนโดล่า เพื่อชมมนต์
เสนห่แ์หง่นครเวนสิสูแ่กรนด์คาแนล คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และงานกอ่สร้าง
ที่แสดงให้เห็นถงึความเป็นอจัฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่สะพานเรียลอลัโต้ 

 
 
 
 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
15.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองปิซา่ อนัเป็นที่ตัง้ของหอเอนปิซา่ เป็นส่ิงมหศัจรรย์ 1 ใน 7 

ของโลก 
(333 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั AC HOTEL PISA  หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.marriott.com  
วันท่ี 4 เท่ียวหอเอนปิซ่า-นครฟลอเร้นซ์-จตุรัสซนิญอเรีย-น่ังรถไฟด่วนสู่นา

โปลี  
จันทร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าทา่นเข้าสู่จตรุสักมัโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลวา่ "จตรุสั

อศัจรรย์" หรือที่ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ จตรุสัดโูอโมแหง่ปิซา่ คือ
บริเวณท่ีล้อมรอบด้วยก าแพงใจกลางเมืองปิซา่ ประกอบไปด้วยส่ิงกอ่สร้างได้แก ่
มหาวิหารปิซา่ (Duomo) หอเอน (Torre) หอศลีจุม่ (Baptistery)  เร่ิมสร้างปีค.ศ.
1173 ค.ศ. แล้วเสร็จในปี 1372 ปัจจบุนัยเูนสโกประกาศให้เป็นมรดกทาง
วฒันธรรมในปีค.ศ. 1987 อสิระให้ทา่นถา่ยภาพเป็นทีร่ะลึกตามอธัยาศยั 
จากนัน้เดินทางสู่นครฟลอเร้นซ ์

(4 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Local 
13.00 น. น าคณะเข้าสู่เมืองเกา่ของนครฟลอเร้นซ์ เมืองนีเ้ป็นศนูย์กลางแหง่ศิลปะในยคุ

เรอเนสซองส์ และเป็นเมืองที่ไมอ่นญุาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง มีมหาวิหาร
ซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรือ Duomo แหง่นครฟลอเร้นซเ์ป็นศนูย์กลาง ใกล้กนั
เป็นจตรุสัซินญอเรีย เดิมเป็นที่ตัง้รูปปัน้เดวิดของแท้มานานกวา่ 3 ศตวรรษ ใน
ปัจจบุนัถกูเก็บรักษาไว้ในแกลลอเรีย อะเคเดมี ผา่นชมพิพิธภณัฑ์อฟุฟิซี ที่เก็บ
งานศลิปะล า้คา่ในยคุกลางใกล้ ชมสะพานอนัเกา่แกเ่วคคิโอ สะพานแหง่แรกที่
ข้ามแมน่ า้อาร์โน จากนัน้รถโค้ชน าทา่นชมววิทิวทศัน์ของเมืองแบบพาโนรามา 
ณ จตรุัสไมเคิลแองเจโล 

(104 ก.ม.) 

 

16.00 น. น าคณะเดินทางสูส่ถานรีถไฟ และเดินทางสู่ตอนใต้ของประเทศในเขตคาบสมทุร
อิตาลีด้วยรถไฟดว่น 

(16.39 น.-19.15 น.) 

19.15 น. คณะเดินทางถงึเมืองนาโปลี หรือ เมืองเนเปิล้ ซึง่เป็นเมืองใหญ่และเป็นเมือง
ทา่เรือที่ส าคญัทางตอนใต้ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองทา่ของเรือส าราญทอ่งเที่ยวในเขต
เมดิเตอร์เรเนียนที่ส าคญั 

 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 

http://www.marriott.com/


 

 

 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั STARHOTELS TERMINUS NAPLES หรือเทียบเทา่ใน
ระดบัเดียวกนั 

www.starhotels.com  

วันท่ี 5 นาโปลี-น่ังเรือสู่เกาะคาปรี-ถ า้บลูกร็อตโต้ (พกับนเกาะคาปรี) อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางสู่ทา่เรือเมืองนาโปลี เพือ่ลงเรือสูเ่กาะคาปรี เกาะเล็กๆที่มี

ธรรมชาติทีส่วยงามเป็นสถานที่ตากอากาศของบคุคลส าคญัๆมาช้านานซึง่
รายได้หลกัของเกาะนีม้าจากอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว  

 

10.00 น. น าคณะเปล่ียนลงเรือเล็กไปชมถ า้บลูกร็อตโต้ ที่มีความงดงามอยา่งมากและมี
อยูเ่พียงไมก่ี่แหง่ในโลก ถ า้น า้ลอดที่มีการกระทบของแสงกบัน า้ทะเลสีคราม ท า
ให้ภายในบริเวณถ า้ประกายไปด้วยแสงสีน า้เงินจงึเป็นที่มาของชื่อดงักล่าว (ทัง้นี ้
การเข้าชมภายในถ า้ขึน้อยูก่บัสภาพภูมิอากาศในแตล่ะวนั)   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย น าทา่นเดินทางสูช่มุชนคาปรีอนัเกา่แกต่ัง้รกรากมาแตบ่รรพบรุุษ จนกลายเป็น

ศนูย์กลางของเกาะ ที่มีชื่อเสียงในเร่ืองการทอ่งเที่ยวและตากอากาศ ร้านรวงเปิด
ให้บริการนกัช้อปปิง้ได้เลือกสรร 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั HOTEL LA PALMA CAPRI หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.lapalma-

capri.com 
วันท่ี 6 เกาะคาปรี-ซอเรนโต้-พพิธิภัณฑ์ปอมเปอี-กรุงโรม พุธ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.05 น. ได้เวลาน าคณะลงเรือ Jet น าทา่นกลบัสูฝ่ั่งทีเ่มืองซอเรนโต้ (Sorrento) เมือง

ชายทะเลที่มีตวัเมืองเรียงรายตามแนวของผาหินสูง ทิวทศัน์สวยงามเหล่านีไ้ด้
สร้างความประทบัใจให้กบันกัทอ่งเที่ยว จนเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. น าทา่นสู่เมืองปอมเปอี เข้าชมเขตเมืองเกา่ที่ได้รับการจดัตัง้เป็น พิพิธภณัฑ์เมือง

ปอมเปอี (POMPEI) เมืองที่ถกูทบัถมจมอยูใ่ต้ดินกวา่ 1,500 ปี เนื่องจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟวชิเูวียส ชมสภาพของเมืองที่ขุดค้นขึน้มา   

(28 ก.ม.) 

 
15.00 น. แล้วออกเดินทางต่อสู่กรุงโรม เมืองหลวงท่ีย่ิงใหญ่ของจักรวรรด์ิโรมันมีอายุ

เกา่แกก่วา่ 2,000 ปี  
(246 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั SHERATON PARCO DE’ MEDICI ROME HOTEL หรือ

เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
www.sheratonparcode

medicirome.com 
วันท่ี 7 พพิธิภัณฑ์วาตกัิน - โคลอสเซียม-น า้พุเทรวี่ - บันไดสเปน พฤหัสบดี 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านสู่นครวาติกัน ซึ่งเป็นรัฐอิสระ และศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกาย

โรมนัคาทอลิก เข้าชมพิพิธภณัฑ์วาติกนั ซึง่เป็นที่รวบรวมผลงานทางศิลปะที่หา
ชมได้ยาก นอกจากนีย้ังมีห้องแสดงศิลปะการตกแต่งฝาผนังรูปสลักแบบ
คลาสสิค และงานของนกัวาดภาพคนส าคญัๆ ของอิตาลีในสมยักลางและสมยั
เรอเนสซองส์ อาทิจ็อตโต (Giotto), ฟรา แองเจลิโก (Fra Angelico), ฟิลิปโป ลิป
ปี (Filippo Lippi) และโบสถ์ซิสทีน (Sistine Chapel) ซึ่งเป็นผลงานของไมเคิล

 
 

http://www.starhotels.com/
http://www.lafloridiana-capri.com/
http://www.lafloridiana-capri.com/


 

 

แองเจโลที่วาดภาพเขียนสีเฟรสโก้ที่โด่งดังที่สุดของโลกคือ The Last 
Judgement แล้วไปชมความอลังการของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์  ได้รับการ
ตกแตง่อยา่งโออ่า่หรูหรา ชมรูปปัน้แกะสลกัเฟียต้า ผลงานชิน้เอกของไมเคิลแอง
เจโล เสาพลบัพลาที่ออกแบบโดยแบร์นนิี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก 
ซึง่ปัจจบุนัล้วนแตเ่ป็นส่ิงที่ส าคญัล า้คา่คูบ้่านคูเ่มืองของอิตาลี 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
14.00 น. น าท่านเข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม ส่ิงกอ่สร้างที่ได้รับการยกยอ่งให้เป็น 1 

ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์ของโลก ซึง่เป็นสนามกีฬายกัษ์ที่จคุนได้กวา่ 50,000 คน แล้ว
พาทา่นไปบนัทกึภาพกบัประตชูยัคอนสแตนติน สญัลกัษณ์แหง่ชยัชนะ  ผ่านชม
อนสุาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานเูอล็ หรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน ชม
ร่องรอยของศนูย์กลางแหง่จกัรวรรด์ิโรมนัท่ีโรมนัฟอรั่ม หลงัจากนัน้น าคณะไป
ชมน า้พเุทรวี่ ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลาส ซลัวี ที่มาของเพลง “ทรีคอยน์
ออฟเดอะฟาวด์เทน่” ที่โดง่ดงัในอดีต ซึง่นกัทอ่งเที่ยวมีความเชื่อวา่หากโยน
เหรียญอธิฐานไว้จะได้กลบัมากรุงโรมอีกครัง้หนึง่ เข้าสู่จตรุสับนัไดสเปน แหล่ง
พบปะของหนุม่สาวชาวอิตาเลียนยามวา่ง จนกลายเป็นแหลง่ช้อปปิง้ชื่อดงัเรียง
รายไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมของอิตาลี 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร Local 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั SHERATON PARCO DE’ MEDICI ROME HOTEL หรือ

เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
www.sheratonparcode

medicirome.com 
วันท่ี 8 เดินทางสู่สนามบิน ศุกร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
10.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินลีโอนาร์โด ดาวนิชี เพือ่เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ มีเวลาให้

ทา่นได้ท า TAX REFUND คืนภาษีกอ่นการเช็คอิน 
 

13.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบนิที่ TG 945  
วันท่ี 9 เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ เสาร์ 
06.05 น. สายการบินไทยน าทา่นเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุโปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรมของแต่ละ

วนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้)  

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

12 - 20 ต.ค.2561 91,000.- 82,000.- 73,000.- 14,000.- 10,000.- -30,000.- 
-24,000.- 19 - 27 ต.ค. 2561 

16 - 24 พ.ย. 2561 80,000.- 72,000.- 64,000.- 14,000.- 10,000.- -22,000.- 
-18,000.- 7 - 15 ธ.ค. 2561 

4 - 12 ม.ค. 2562 

88,000.- 80,000.- 71,000.- 14,000.- 10,000.- -29,000.- 
-22,000.- 

11 - 19 ม.ค. 2562 
18 - 26 ม.ค. 2562 

25 ม.ค. - 2 ก.พ. 2562 
1 - 9 ก.พ. 2562 
8 - 16 ก.พ. 2562 
15 - 23 ก.พ. 2562 

22 ก.พ. - 2 มี.ค. 2562 
1 - 9 มี.ค. 2562 



 

 

8 - 16 มี.ค. 2562 
ค่าทวัร์รวม :       
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 

 ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
 **ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์ปอมเปอี, ค่าเรือท่องเที่ยวเกาะคาปรี, ค่าเรือท่องเที่ยวถ า้บลกูร็อตโต้, ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์วาติกนั** 
 ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบท้ายในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คัดสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแต่ละประเทศ 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอตัรา 2 ยโูรต่อท่าน / วนั 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาธารณรัฐอิตาล ี(เชงเก้น) 
 ค่าประกนัการเดินทางของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ูพี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั แบบ OASIS TRIPPER PLAN 

คุ้มครองการสญูเสียชีวิต/อวยัวะจากอบุติัเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกันภัยอายมุากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 
3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่
ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตวั 
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของ
สมัภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม  

ค่าทวัร์ไม่รวม 
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 ค่าท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่าน

รู้จกัและเชื่อถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน 
กรุณาจองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันท่ีจอง ซึง่
เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง 
หากท่านไม่ช าระเงินสว่นที่เหลอืตามวนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี  ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดัง พดูจาหยาบ

คาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่บางครัง้อาจจะ
มีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44-30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 



 

 

  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29-15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของค่าทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14-1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของค่าทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของค่าทวัร์ 
  หากท่านยกเลกิการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ท่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวี

ซ่าได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลีย่นชื่อตัว๋เท่านัน้ และต้องไม่อยู่ใน
เงื่อนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากท่านยกเลกิการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า 
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกัน
ทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเงื่อนไขของวนัเวลาที่ยกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการ
พิจารณาอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็วกว่าการย่ืนขอวี
ซ่าแบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทาง
ทราบล่วงหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ไม่สามารถรับผิดชอบจาก
กรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, 
อบุติัเหต ุ ฯลฯ โดยสทิธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN 
ของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ูพี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั  ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีจ้ะ
ค านงึถงึผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้า
เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระมาแล้ว 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวันเดินทาง สามารถท าได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้อง

ช าระค่าใช้จ่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไป
แล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดังกลา่ว กรุณา
ตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัร์
สว่นที่เหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, สว่นสาย

การบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์, ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์ ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการสะสม
ไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเท่านัน้  

ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทัวร์สว่นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที่ออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเด่ียวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 

เตียง / ส าหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที่แตกตา่งกนัในแตล่ะ
ประเทศ)  

 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับ

พกั 1 ทา่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกั



 

 

มีความแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามทีต้่องการ 
 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มี

จะให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้   
 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด 

และไมมี่อา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะ
แตกตา่งกนัด้วย หากทา่นต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิ่มเป็นห้องแบบ 
DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมได้ 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจัดโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัที่สถานที่เข้าชมนัน้ ๆ 

ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ แต่หากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็น
ผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อน
ช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (Porter) 
  ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม 

ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋า
ขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในน า้หนักส่วนที่เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง  
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร 

อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะ
รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่

ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม  
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมง
ติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศอิตาลี ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วันท าการ 

(การขอวีซ่าประเทศอิตาลีผู้ เดินทางทกุท่านต้องมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศนูย์รบัค าร้องขอวีซ่าประเทศ
อิตาลี)  อาคารสีลมคอมเพล็ก  ชัน้ 15  ถนนสีลม (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง)  



 

 

 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่ประเทศ
เชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุติัวีซ่า 

 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสขีาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและห้ามสแกน)ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล / ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า  
 ส าเนาสติูบตัร ในกรณีอายไุม่ถงึ 20 ปีบริบูรณ์  และกรณีที่ผู้ เดินทางอายเุกิน 20 ปีบริบรูณ์ แต่ยงัคงสถานะเป็นนกัเรียน/นกัศกึษา 

และมีบิดาหรือมารดาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 
 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท/ สงักดัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั

,วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบ
ก าหนดลา (หนังสือรับรองการท างานที่ยื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกิน 30 วัน ก่อนการไปยื่นวีซ่าในแต่ละประเทศ)   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 1  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน  

 หนังสือรับรองทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว มีอายุไม่เกิน 15 วันจากวันยื่นค าร้องวี
ซ่า พร้อมส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากที่แสดงยอดเงนิล่าสุดไม่เกิน 7 วัน โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทัง้สิน้  ทัง้นีค้วรเลอืกเล่มที่มี
การเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้
อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสูภู่มิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบญัชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนงัสอื
รับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1–6แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุชื่อผู้ เดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนักเรียนนักศกึษาจะต้องมีหนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษาตัวจริงเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน 
กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้อง
ไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึง่ได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้ว่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับในข้อตกลง    
และเง่ือนไขท่ีบริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 


