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“““NNNOOORRRTTTHHH   IIITTTAAALLLYYY   888   DDDAAAYYYSSS””” 

19 ม.ีค. 63 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มลิาน (อติาล)ี 
 

พฤหัสบด ี

21.30 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19  สาย
การบินไทย เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสัมภาระและการเช็คอิน 
  

หมายเหตุ ทางบริษทัไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถ
โคช้, จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเขา้ชมต่าง ๆ ไวล้่วงหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีท่ี
เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน 
(ข้ึนเคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง 
ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตุสุดวสิัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หัวหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีช าระแลว้ เพราะทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแลว้ 
และหากมีค่าใชจ่้ายอื่น ๆ เกิดข้ึนนอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจง้ให้ท่าน
ทราบ เพราะเป็นส่ิงท่ีทางบริษทั ฯ มิอาจรับผิดชอบได ้
 

 

20 ม.ีค. 63 มลิาน - เจนัว - อติาเลยีน ริเวยีร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ลา สเปเซีย 
 

ศุกร์ 

00.40 น. ออกเดินทางสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเท่ียวบินท่ี TG940 
 

 

07.35 น. ถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เ มือง และ
ศุลกากรแลว้ รถโคช้ปรับอากาศ พาคณะออกเดินทางสู่เมืองเจนัว (Genoa) ซ่ึงเป็น
หน่ึงในเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศอิตาลี เมืองบา้นเกิดของคริสโตเฟอร์ โคลมับสั 
นกัเดินเรือผูบุ้กเบิกและเป็นชาวยุโรปคนแรกท่ีคน้พบทวปีอเมริกา ถึงแมเ้มืองเจนวัจะ
ถูกบดบงัรัศมีจากเมืองอื่นท่ีมีช่ือเสียงมากกว่าอย่างกรุงโรม หรือเวนิส แต่อย่าง ไรก็
ตามเจนวั ก็เปรียบดงัไข่มุกของประเทศอิตาลี เมืองสุดคลาสสิคแห่งน้ีประดบัประดา
ไปดว้ยตึกรามบา้นช่อง ตกแต่งดว้ยสีสไตล์พาสเทล โบสถ์เก่า แก่ดูมีมนต์ขลงั ถนน
บางสายบ่งบอกถึงอารยธรรมเก่ายุคโรมัน เ มืองแห่งน้ีเ ป็นดั่งศูนย์กลางทาง
ประวติัศาสตร์ สะทอ้นใหเ้ห็นวฒันธรรมจากยุคอดีตมาสู่ปัจจุบนั เร่ิมตน้การเดินเท่ียว
ชมเมืองจาก Galata Museo del Mare พิพิธภณัฑท์างทะเลแห่งแรกของเมดิเตอเรเนียน, 
Porto Antico ท่าเรือเก่าเป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ า (Aquarium) ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ยุโรป, เคร่ืองเล่น Lift Bigo ท่ีทา้ทายความหวาดเสียว. Palazzo San Giorgio งดงาม
ดว้ยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้บนผนงัอาคาร เล่าเร่ืองราวเก่ียวกบันกับุญเซนต์จอร์จ
ปราบมงักร, Loggia di Banchi ตลาดแลกเปลี่ยนสินคา้แห่งแรกของอิตาลี, Cathedral 
สร้างในคริสต์ศตวรรษท่ี 12 และ 15 แด่นกับุญจอห์นเดอะแบบติสต์ ดา้นหน้าเป็น
สถาปัตยกรรมแบบกอธิค ผสม ผสานกบัสถาปัตยกรรมแบบโรมนัเนสก์อย่างลงตวั, 
Porta Soprana ประตูสู่เมืองฝ่ังตะวนัออกท่ีจะพาท่านไปสู่บา้นของโคลมับสั, Palazzo 
Ducale ท่ีประทบัของดอทจ ์ผูป้กครองสาธารณรัฐเจนวั, Palazzi dei Rolli ไดรั้บการ
ดูแลให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2006 และ  Strada Nuova หรือถนนสายใหม่ มีกลุ่ม
อาคารพิพิธภณัฑห์ลายแห่ง ดดัแปลงมาจากพระราช วงัเก่า ไดรั้บการดูแลจากองคก์าร
ยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก 
 

  
(146 ก.ม.) 

 
 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 

Chinese 
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14.00 น. 
 

น าคณะออกเดินทางสู่เมืองปอร์โตฟิโน (Portofino) ซ่ึงเป็นเมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียนท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกในเขตจงัหวดัเจนวั ลอ้มรอบดว้ยท่าเรือเล็กๆ จน
ไดรั้บการขนาดนามวา่เป็น “สวรรคแ์ห่งเมืองท่า” ส าหรับนกัท่องเท่ียว ท่ีน่ีเป็นเมือง
เลก็ๆ น่ารักประกอบดว้ยบา้นเรือนหลากสีสัน ตั้งเบียดเสียดกนัไปตามเชิงเขาเขียว
ชอุ่มโอบลอ้มอ่าวท่ีมีท่าเรือยอร์ชจอดเต็มไปหมด จนได้เวลาอนัสมควร น าคณะ
เดินทางสู่เมือง เมืองลา สเปเซีย (La Spezia) เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของ
อิตาลี อยู่ระหว่าง เมืองเจนัว และปิซ่า บนทะเลลิกู เรีย และเป็นหน่ึงในอ่าวท่ีมี
ความส าคญัทางดา้นการคา้และการทหาร 
 

(35 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม 
 

Local 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั REGINA ELENA HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

www.reginaelena.it  

21 ม.ีค. 63 อติาเลยีนริเวยีร่า - ซิงเคว เทเร่ เยอืน 5 หมู่บ้านงามของอติาล ี
 

เสาร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 

Buffet 

09.00 น. น าท่านเท่ียวชมความงามริมชายฝ่ังทะเลของแควน้ลิกูเรีย ท่ีเป็นย่านตากอากาศและรี
สอร์ต ท่ีน่ีงดงามจนไดส้มญาว่าอิตาเลียนริเวียร่า มีลกัษณะภูมิประเทศท่ีสวยงาม
แปลกตา มีภูเขาสูงชนัขนาบอยู่ชายหาด ซ่ึงบางจุดสูงชนั 90 องศา บางตอนของภูเขา
ลาดเทมาจนถึงชายหาด มีทั้งหาดทรายขาวสวยและหาดกรวดท่ีงามแปลกตา มีภูมิ
ทศัน์ท่ีงดงามตามธรรมชาติ ผสมผลานกนัของภูเขา ทะเล เมืองท่าคึกคกั และหมู่บา้น
ท่ีห่างไกลความเจริญ เป็นภาพท่ีมีเสน่ห์ประทบัใจของนกัเดินทางทุกคนท่ีไดม้าเยอืนอิ
ตาเลียนริเวยีร่า ขนาดท่ีนกัประพนัธ์เอกชาวองักฤษ ชาร์ล ดิกเกนส์ กล่าววา่ ชายทะเล
ระหวา่งเจนวักบัสเปเชียนั้นเป็นอิตาลีท่ีสวยท่ีสุด  
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

Local 

บ่าย น าท่านเทียว ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมู่บา้นสวยติดทะเลในแควน้ลิกูเรีย ซ่ึง
ทั้งหมดอยู่ในเขตจงัหวดัสเปเซีย (Province La Spezia) ทั้งยงัเป็นเมืองท่ีไดรั้บการยก
ใหเ้ป็น UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด ทะเล ภูเขา ในแถบนั้นเป็น
พ้ืนท่ีอนุรักษข์องประเทศอิตาลี  Cinque Terre แปลว่า 5 แผ่นดิน หรือ แผ่นดินทั้ง 5 
ในภาษาองักฤษ Five Lands พาท่านเยือนเมืองมอนเตรอสโซ อลั มาเร (Monterosso al 
Mare) / เมืองเวร์นาซซา (Vernazza) / เมืองคอร์นีเลย (Corniglia) / เมืองมานาโรลา 
(Manarola) และ เมืองริโอมจัจอร์เร (Riomaggiore) จนไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะ
เดินทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 
  

    
 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม 

 
Local 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั REGINA ELENA HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 
 
 

www.reginaelena.it  
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22 ม.ีค. 63 ลา สเปเซีย - เวอโรน่า – โดโลไมท์ 
 

อาทิตย์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 

Buffet 

08.00 น. คณะออกเดินทางสู่เมืองเวอโรน่า เมืองตน้ก าเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจูเลียต 
ท่ีเล่าขานกนัมากวา่ 700 ปีโดยท่านเชคเปียร์  
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

Chinese 

บ่าย น าชมบา้นเลขท่ี 23 ของจูเลียต คาปูเลต ์กบัภาพของระเบียงแห่งเร่ืองราวโรแมนติก ท่ี
จูเลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค ่าคืน ผ่านชม Arena หรือ Amphitheatre  โรงละคร
กลางแจง้ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลก จากนั้นน าคณะเดินทางสู่โดโลไมท ์อยู่ในเขต
อิตาลีตอนเหนือ มีอาณาเขตครอบคลุมบริเวณแควน้ทิโรลใต้ และแควน้เนเนโต ้
เทือกเขาโดโลไมท์ ไดช่ื้อว่าเป็นแนวเขาท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เน่ืองจาก
ลกัษณะของยอดเขาต่างๆ ท่ีแทงยอดสูงเสียดฟ้า มีทศันียภาพงดงาม จดัเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวอีกแห่งของนกัท่องเท่ียวท่ีไม่ควรพลาด ทั้งในช่วงฤดูหนาว ท่ีมีสกีรีสอร์ท
เปิดตอ้นรับนกัสกี และในฤดูร้อน ท่ีน่ียงัมีทุ่งหญา้ท่ีมีดอกไมส้วยตลอดช่วงเทือกเขา 
น าท่านพกัท่ีเมืองโบลซาโน ซ่ึงเป็นเมืองท่ีถือเป็นประตูสู่เทืองเขาโดโลไมท์ เมืองยุค
กลางเชิงเทือกเขาแอลป์ท่ีรุ่งเรืองตั้งแต่ยุคโรมนั งดงามดว้ยจตุัรัส โบสถ ์และวหิาร 

 

 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

 
Local 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั FOUR POINTS BY SHERATON BOLZANO HOTEL หรือ
เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

www.fourpointsbolzano.co
m  

23 ม.ีค. 63 ทะเลสาบเบรียส - ทะเลสาบมซูิริน่า – เซนต์มกัดาเลนา 
 

จนัทร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 

Buffet 

08.00 น. น าคณะเดินทางสู่ทะเลสาบ Braies (Lago di Braies) ไข่มุกเม็ดงามแห่งโดโลไมท ์
ทะเลสาบน ้าสีฟ้าเขียวมีอีกช่ือว่า Prager Wildsee ซ่ึงองค์กรยูเนสโกจดัให้เป็นมรดก
โลกทางรรมชาติ ติดอนัดบัทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลกอิสระใหท่้านไดมี้เวลาถา่ยภาพ
เก็บความประทบัใจ สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางสู่ทะเลสาบมิซูริน่า (Lake 
Misurina) ซ่ึงเป็นทะเลสาบน ้ าจืดขนาดใหญ่ น ้ าใสราวกระจก มีเวลาให้ท่านไดเ้ดิน
เล่นถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 
Local 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ Saint Maddalena หมู่บา้นเล็กๆ ท่ีแทรกตวัอยุ่ในหุบเขาส่วนหน่ึง
ของอุทยานแห่งชาติ Puez-Odle  โดยมีช่ือเสียงจากทิวทศัน์หุบเขาซ่ึงไดช่ื้อว่างดงาม
ท่ีสุดในแควน้ทิโรลใต ้มีจุดชมวิวท่ีมองเห็น Odle Group หรืออีกช่ือหน่ึงเรียกว่า 
Geisler Group ซ่ึงเป็นกลุ่มยอดเขาแหลมเหมือนฟันฉลาม เป็นท่ีนกัเดินทางตอ้งมา
เยือนมียอดเขาหลกัคือ Sass Rigais และ Furchetta ทั้งสองยอดสูง 3025 เมตรเท่ากนั 
 

 

http://www.fourpointsbolzano.com/
http://www.fourpointsbolzano.com/
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19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 

Chinese 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั FOUR POINTS BY SHERATON BOLZANO HOTEL หรือ
เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

www.fourpointsbolzano.co
m  

24 ม.ีค. 63 โดโลไมท์ - ซีร์มโิอเน่ - ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า – มลิาน 
 

องัคาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 

Buffet 

08.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่ เมืองซีร์มิโอเน่ (Sirmione) ซ่ึงเป็นเมืองเก่าแก่อายุนบั 2,000 ปี 
ดว้ยลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นแหลมยื่นเขา้ไปในทะเลสาบการ์ดา (Lake Garda) ท่ี
สวยงาม ก่อนศตวรรษท่ี 15 ซีร์มิโอเน่ อยู่ภายใตก้ารปกครองของเมืองเวนิส หรือจะ
เรียกไดว้า่เป็นอาณาบริเวณหน่ึงของเมืองเวนิสนัน่เอง เพราะสมยันั้นเมืองต่างๆ ใน
ประเทศอิตาลียงัไม่ได้รวมตวักัน ต่างเป็นเอกเทศปกครองกันเอง แถมมีการท า
สงครามเพ่ือแย่งชิงเมือง ซีร์มิโอเน่เลยเป็นเมืองท่ีมีประวติัความเป็นมาอนัยาวนาน ท่ี
ส าคญัมีหลกัฐานและร่องรอยทางประวติัศาสตร์ตั้งแต่ยุคสมยัโรมนัทั้งก าแพงเมืองท่ี
ถูกสร้างข้ึนเพ่ือป้องกนัสงคราม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่ีมีผูค้นท่ีมีฐานะในยุคสมยัโรมนั
ใชเ้ป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจและปัจจุบนัก็เป็นเมืองพกัผอ่นริมทะเลสาบ เดินทางถึงเมือง
ซีร์มิโอเน่ น าท่านล่องเรือชมทะเลสาบการ์ดา ชมความสวยงามของวิวทิวทศัน์ของ
ทะเลสาบ ซ่ีงเป็นทะเลสาบน ้าจืดท่ีเกิดจากน ้าแขง็ละลายจากเทือกเขาแอลป์ ดงันั้นซีร์
มิโอเน่ จึงถูกลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบทั้งสองดา้น ถึงแมซี้ร์มิโอเน่จะเป็นแค่เมืองเล็กๆ 
แต่ก็มีเสน่ห์ดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี น าท่านเท่ียวชมเมือง และถ่ายภาพ
ดา้นหน้าปราสาทเก่าแก่ของเมือง The Scaliger of Sirmione สร้างในปี 1277 เมืองน้ี
เคยอยู่ในการปกครองของตระกูล Scaliger  
 

(148 ก.ม.) 
 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

Local 

บ่าย น าคณะออกเดินทางสู่เมืองมิลาน พาท่านเขา้สู่จุดศูนย์กลางอนัศกัด์ิสิทธ์ิคือ ดูโอโม 
(DUOMO) มหาวหิารแบบกอธิคท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามในยุโรป สร้างในปี 1386 ดา้น
นอก มีหลงัคายอดเรียวแหลมจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมยั
กว่า 2,245 ช้ิน บนสุดมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ 
อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก แล้วผ่านชมแกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล 
อาคารกระจกท่ีเก่าแก่และมีความสวยงาม หลงัจากนั้นน าท่านชมโรงละครโอเปร่า ลา
สกาล่า ชมรูปป้ันของ ลีโอนาโด ดาวนิชี จิตรกรเอกท่ีโด่งดงั อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิง
สินคา้แบรนเนมช่ือดงัของโลก ท่ีหา้งแกลลอเรีย วคิเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อย่างจุใจ อาทิ
เช่น LV, Prada, Gucci, Tod’s ท่ีนบัวา่เป็นหา้งท่ีสวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสุดในมิ
ลาน และยงัเป็นท่ีตั้งของร้าน Prada ร้านแรกของโลก หรือเดินเล่นตามอธัยาศยั 
 

(168 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 

Chinese 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั RAMADA PLAZA MILANO หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

www.ramadaplazamilano.it  

25 ม.ีค. 63 เดินทางสู่สนามบิน 
 

พุธ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
  

Buffet 

10.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ท า TAX 
REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

 

http://www.fourpointsbolzano.com/
http://www.fourpointsbolzano.com/
http://www.ramadaplazamilano.it/
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13.05 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG941 
 

 

26 ม.ีค. 63 เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ 
 

พฤหัสบด ี

05.55 น. สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

 

 
(หมายเหตุ โปรแกรมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจดัโปรแกรม
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์ครบถว้น จะส่งใหท่้าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น) 
 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL SGL 
USED 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

19 - 26 ม.ีค. 2563 75,000.- 68,000.- 60,000 11,000.- 8,000.- 
-18,000.- 
-16,000.- 
 

ค่าทัวร์รวม : 
 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามนัเช้ือเพลิง ณ วนัที่ 15 มกราคม 2563  

 ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
 ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุในรายการ 
 ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบทา้ยในหวัขอ้  “โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation)” 
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาธารณรัฐอิตาลี (เชงเกน้) 
 ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสูญเสียชีวิต/

อวยัวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบติัเหตุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จ  านวนเงินเอาประกนัภยั 
1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลังจากกลับถึงประเทศไทย 
1,500,000 บาท ทั้งน้ีครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 
กิโลกรัม  
 

ค่าทัวร์ไม่รวม 
 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถโคช้ ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไวท้ี่ 2€ / ท่าน / วนั 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในห้องพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษทัจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 

 
การจองทัวร์ (How to make your reservation) 
 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือที่ท่านรู้จัก

และเช่ือถือได ้ซ่ึงจะดูแลท่านดว้ยขั้นตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณา
จองทวัร์และช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหนึ่งท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซ่ึงเงินมดัจ าดงักล่าว
จะเป็นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงิน
ส่วนที่เหลือตามวนัที่ก  าหนด ทางบริษทัฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
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ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอ้ืออ านวยต่อบุคคลดังต่อไปน้ี 
 
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 

1. เดก็ที่มีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูสู้งอายทุี่มีความจ าเป็นตอ้งใชว้ีลแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผูท้ี่ด่ืมสุราบนรถ , ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พูดจาหยาบ

คาย สร้างความร าคาญใหแ้ก่ผูร่้วมคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบุอยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์ , ผูท้ี่
ก่อหวอด ประทว้ง ยุยงให้ผูร่้วมเดินทางบังคบัให้หัวหน้าทัวร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซ่ึงบางคร้ัง
อาจจะมีผลกระทบกบัผูร่้วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  
 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)  
 
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ช  าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวนัที่น าเที่ยว ให้
คนื 100% ของเงินค่าบริการ 

1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวนัที่น าเที่ยว ให้
คนื 50% ของเงินค่าบริการ 

1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวนัที่น าเที่ยว ไม่ต้อง
คนืเงินค่าบริการ 
 

 2. ค่าใช้จ่ายของผู ้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวท่ีไดจ่้ายจริง เพื่อการเตรียมการจัดน าเท่ียวต่อไปน้ี ให้น ามาหักจากเงิน
ค่าบริการที่ตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ่้ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ไดช้  าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก
นกัท่องเท่ียวไม่ได ้ทั้งน้ีผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเท่ียวทราบ ดงัต่อไปน้ี 
2.1  ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
2.2  ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
2.3  ค่าใชจ่้ายที่จ  าเป็นอื่นๆ 
 

หมายเหตุ หลกัเกณฑท่ี์น ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 โดย
ประกาศใชน้บัตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป 
 

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) 
 
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  

 
ต๋ัวเคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั 
 
ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้  าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผู ้
เดินทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณา
ตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพื่อยนืยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัร์
ส่วนที่เหลือ 
 
 
 
 



 

                7 / 7 
 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim) 
 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได ้50%, ออสเตรียน

แอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขการ
สะสมไมลข์องสายการบินนั้น ๆ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น 
 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเช้ือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที่ 16 พฤษภาคม 2562 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นค่าทวัร์ส่วนเพิ่มท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
 

โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) 
 
  ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟุต 2 เตียงในหน่ึงหอ้ง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / ส าหรับผู ้

พกั 3 ท่าน (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมท่ีแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหน่ึงหอ้ง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ข้ึนอยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต  ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น   

 ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่าง
อาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และหอ้งแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่าน
ตอ้งการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมได ้
 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนั้น ๆ ปิด

ท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเขา้ชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดังกล่าวได ้ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้ น ๆ หรือ สลับ
โปรแกรมเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได ้แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็น
ผลท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดังกล่าวได ้ทางบริษทัฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากไดช้ าระ 
Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขา้ชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระ
เงิน 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) 
 
  ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่าน

จะถูกเรียกเกบ็โดยผูใ้หบ้ริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าข้ึนลง
ได ้ ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / คร้ัง 

 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร
ชั้นประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธ
ได ้
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 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

 ในบางรายการทัวร์ ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก  าหนดให้ต  ่ากว่า
มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับขอ้ก  าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้ริการจะเป็นผูรั้บผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ซ่ึงจะรับผิดชอบต่อ
การสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้ , โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีขอ้ก  าหนดที่

ชดัเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 
 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เดก็, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและ
ครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
 

เอกสารในการยืน่วซ่ีาของประเทศอติาล ีใช้เวลายืน่ประมาณ 16 วนัท าการ 
(การขอวีซ่าประเทศอิตาลีผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมา สแกนลายน้ิวมือด้วยตนเอง ณ ศูนยรั์บค าร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี)  อาคารสีลมคอม
เพลก็  ชั้น 15  ถนนสีลม (ใกลส้ถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง)  
 
 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง

เกน้หรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า 
 รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบพื้นหลงัสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน) ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล / ส าเนาทะเบียนสมรส , หยา่  
 ส าเนาสูติบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  และกรณีที่ผูเ้ดินทางอายเุกิน 20 ปีบริบูรณ์ แต่ยงัคงสถานะเป็นนกัเรียน/นักศึกษา และ

มีบดิาหรือมารดาเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายให้ 
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั / สังกดัท่ีท่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นโดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, 

วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ีและช่วงเวลาท่ีขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบ
ก าหนดลา (หนังสือรับรองการท างานที่ยืน่ในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกิน 30 วัน ก่อนการไปยืน่วีซ่าในแต่ละประเทศ)   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ , ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษทัที่คัดไว้ไม่เกิน 1 เดือน พร้อม
วตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) มีอายไุม่เกิน 15 วันจากวันยืน่ค าร้องวีซ่า พร้อมส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่
แสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 7 วัน โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งส้ิน  ทั้งน้ีควรเลือกเล่มที่มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่า
กว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกบัค่ าใชจ่้ายไดอ้ย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล  าเนา ในกรณีที่
เดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยืน่ขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายในครอบครัวดว้ย ***สถานทูตไม่
รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษทัของท่าน เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1–6แลว้ ทางบริษทั
จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและ
เหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรนักเรียน/
นกัศึกษา   

 กรณีที่เดก็อายตุ  ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , มารดา จะตอ้งไป
ยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 
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 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง

กายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้บัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่ าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได ้
 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง    
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


