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วนัที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-มลิาน (อติาล)ี 
 

ศุกร์ 

21.30 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 สายการ
บินไทย เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสัมภาระและการเช็คอิน 
 

 

หมายเหตุ ทางบริษทัไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโคช้, จอง
ที่พกั, ร้านอาหาร สถานที่เขา้ชมต่าง ๆ ไวล้่วงหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การ
ยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน (ข้ึนเคร่ืองไม่ทนั), การนัดหยุด
งาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ท าให้การเดินทางล่าชา้ หรือเหตุสุดวิสัย
อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได ้หัวหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยน
โปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที่ช  าระแลว้ เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระ
ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ่้ายอื่น ๆ เกิดข้ึนนอกจากในรายการทวัร์ หัวหน้า
ทวัร์จะแจง้ใหท่้านทราบ เพราะเป็นส่ิงท่ีทางบริษทั ฯ มิอาจรับผิดชอบได ้
 

 

วนัที่ 2 มลิาน-ดูโอโม่-เวอโรน่า-เวนิสเมสเตร้ 
 

เสาร์ 

00.35 น. ออกเดินทางสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเท่ียวบินท่ี TG940 
 

 

07.10 น. ถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และ
ศุลกากรแลว้ รถโคช้ปรับอากาศ พาคณะออกเดินทางเขา้สู่จุดศูนยก์ลางอนัศกัด์ิสิทธ์ิคือ ดู
โอโม (DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามในยุโรป สร้างในปี 1386 
ดา้นนอก มีหลงัคายอดเรียวแหลมจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากทุกยุคทุก
สมยักว่า 2,245 ช้ิน บนสุดมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ 
อิสระใหท่้านไดถ้่ายภาพเป็นท่ีระลึก แลว้ผ่านชมแกลลอเรีย วคิเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อาคาร
กระจกท่ีเก่าแก่และมีความสวยงาม หลงัจากนั้นน าท่านชมโรงละครโอเปร่า ลาสกาล่า ชม
รูปป้ันของ ลีโอนาโด ดาวนิชี จิตรกรเอกท่ีโด่งดงั 
 

(31 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

Local 

13.00 น. เดินทางสู่เมืองเวอโรน่า เมืองตน้ก าเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจูเลียต ท่ีเล่าขานกนั
มากว่า 700 ปีโดยท่านเชคเปียร์ น าชมบา้นเลขท่ี 23 ของจูเลียต คาปูเลต์ กับภาพของ
ระเบียงแห่งเร่ืองราวโรแมนติก ท่ีจูเลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค ่าคืน ผ่านชม Arena 
หรือ Amphitheatre  โรงละครกลางแจง้ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลก  
 
 

(165 ก.ม.) 

 

16.00 น. เดินทางสู่จงัหวดัเวเนเซีย เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เป็นแควน้ท่ีมีความมัง่ค ัง่ และเป็น
แหล่งอุตสาหกรรมมากท่ีสุดในประเทศอิตาลี และยงัเป็นแควน้หน่ึงท่ีมีนกัท่อง เท่ียวมา
มากท่ีสุดแห่งหน่ึงอีกดว้ย มีนกัท่องเท่ียวมาเยือนไม่ต ่ากวา่ 60 ลา้นคนในทุกๆ ปี 
 

(85 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 

Chinese 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั NOVOTEL MESTRE HOTEL**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.novotelmestre 
hotel.it 

วนัที่ 3 เที่ยวเกาะเวนิสอนัแสนโรแมนตกิ-ล่องเรือกอนโดล่า-เดินทางสู่เมอืงปิซ่า  
 

อาทิตย์ 
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07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 

Buffet 

09.00 น. น าท่านลงเรือทศันาจรขา้มสู่เกาะเวนิส (เมืองท่ีไม่มีรถยนตว์ิง่ผ่าน) เกาะเวนิส มีเกาะน้อย
ใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกนักวา่ 400 แห่ง ข้ึนฝ่ังท่ีซานมาร์โค ศูนย์กลาง
ของเกาะเวนิส ผ่านชม Doge Palace อนัเป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต
และมีความรุ่งเรือง เม่ือคร้ังท าการคา้กบัตะวนั ออกไกล สะพานถอนหายใจท่ีมีเร่ืองราว
น่าสนใจในอดีต การเป่าแกว้มูราโน่งานฝีมือตั้งแต่คร้ังบรรพบุรุษท่ีมีช่ือเสียง แลว้ไปชม
ความสวยงามของจตุรัสซานมาร์โค ท่ีกวา้งขวางรายลอ้มไปดว้ยศิลปะและสถาปัตยกรรม
แบบไบเซนไทน์ท่ีแมแ้ต่นโปเลียนยงัหลงใหล รายลอ้มไปดว้ยโบสถ์นกับุญเซนต์มาร์ค , 
หอระฆงั, เสาแห่งนกับุญ ท าใหดู้งามสง่ายิ่งนกั อิสระใหท่้านไดเ้ดินเท่ียวชมเกาะอนัแสน
โรแมนติก หรือชอ้ปป้ิงสินคา้ของเมืองอาทิ ผา้ลูกไม ้หรือจิบกาแฟในร้าน Café Florian ท่ี
เปิดใหบ้ริการมาตั้งแต่ปี 1720 น าท่านเท่ียวชมล าคลองน้อยใหญ่ สลบัดว้ยบา้นเรือนท่ีมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั ดว้ยการล่องเรือกอนโดล่า เพ่ือชมมนตเ์สน่ห์แห่งนครเวนิสสู่แกรนด์
คาแนล คลองท่ีกวา้งท่ีสุดของเกาะ และงานก่อสร้างท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นอจัฉริยะ
ดา้นสถาปัตยกรรมท่ีสะพานเรียลอลัโต ้
 

 

 
 
 
 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

Local 

15.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองปิซ่า อนัเป็นท่ีตั้งของหอเอนปิซ่า เป็นส่ิงมหศัจรรย ์1 ใน 7 ของโลก 
 

(333 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 

Chinese 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั AC HOTEL PISA****  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

www.marriott.com 

วนัที่ 4 เที่ยวหอเอนปิซ่า-นครฟลอเร้นซ์-จตุรัสซินญอเรีย-นั่งรถไฟด่วน 
สู่นาโปล ี 
 

จนัทร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 

Buffet 

08.00 น. น าท่านเขา้สู่จตุรัสกมัโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตุรัสอศัจรรย์" 
หรือที่ไดรั้บลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในช่ือ จตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า คือบริเวณท่ีลอ้มรอบ
ดว้ยก าแพงใจกลางเมืองปิซ่า ประกอบไปดว้ยส่ิงก่อสร้างไดแ้ก่ มหาวิหารปิซ่า (Duomo) 
หอเอน (Torre) หอศีลจุ่ม (Baptistery)  เร่ิมสร้างปีค.ศ.1173 ค.ศ. แลว้เสร็จในปี 1372 
ปัจจุบนัยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมในปีค.ศ. 1987 อิสระให้ท่าน
ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั จากนั้นเดินทางสู่นครฟลอเร้นซ์ 
 

(4 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

Local 

13.00 น. น าคณะเขา้สู่เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ เมืองน้ีเป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนส
ซองส์ และเป็นเมืองท่ีไม่อนุญาตให้รถโคช้เขา้ไปในเขตเมือง มีมหาวิหารซานตามาเรีย
เดลฟิโอเร หรือ Duomo แห่งนครฟลอเร้นซ์เป็นศูนย์กลาง ใกลก้นัเป็นจตุรัสซินญอเรีย 
เดิมเป็นท่ีตั้งรูปป้ันเดวิดของแทม้านานกว่า 3 ศตวรรษ ในปัจจุบนัถูกเก็บรักษาไวใ้น
แกลลอเรีย อะเคเดมี ผ่านชมพิพิธภณัฑ์อุฟฟิซี ท่ีเก็บงานศิลปะล ้าค่าในยุคกลางใกล ้ชม
สะพานอนัเก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกท่ีขา้มแม่น ้าอาร์โน จากนั้นรถโคช้น าท่านชมววิ
ทิวทศัน์ของเมืองแบบพาโนรามา ณ จตุัรัสไมเคิลแองเจโล 

(104 ก.ม.) 

 

http://www.marriott.com/
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16.00 น. น าคณะเดินทางสู่สถานีรถไฟ และเดินทางสู่ตอนใตข้องประเทศในเขตคาบสมุทรอิตาลี
ดว้ยรถไฟด่วน 
 

(16.39 น.-19.15 น.) 

19.15 น. คณะเดินทางถึงเมืองนาโปลี หรือ เมืองเนเป้ิล ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่และเป็นเมืองท่าเรือท่ี
ส าคญัทางตอนใต ้อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่าของเรือส าราญท่องเท่ียวในเขตเมดิเตอร์เรเนียนท่ี
ส าคญั 
 

 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 

Chinese 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั STARHOTEL TERMINUS**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

www.starhotelterminus.it 

วนัที่ 5 นาโปล-ีนั่งเรือสู่เกาะคาปรี-ถ า้บลูกร็อตโต้ (พกับนเกาะคาปรี) 
 

องัคาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 

Buffet 

08.00 น. น าคณะเดินทางสู่ท่าเรือเมืองนาโปลี เพ่ือลงเรือสู่เกาะคาปรี เกาะเล็กๆท่ีมีธรรมชาติท่ี
สวยงามเป็นสถานที่ตากอากาศของบุคคลส าคญัๆมาช้านานซ่ึงรายไดห้ลกัของเกาะน้ีมา
จากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  
 

 

10.00 น. น าคณะเปลี่ยนลงเรือเลก็ไปชมถ ้าบลูกร็อตโต ้ท่ีมีความงดงามอย่างมากและมีอยู่เพียงไม่ก่ี
แห่งในโลก ถ ้าน ้าลอดท่ีมีการกระทบของแสงกบัน ้าทะเลสีคราม ท าให้ภายในบริเวณถ ้า
ประกายไปดว้ยแสงสีน ้าเงินจึงเป็นท่ีมาของช่ือดงักล่าว (ทั้งน้ีการเขา้ชมภายในถ ้าข้ึนอยู่
กบัสภาพภูมิอากาศในแต่ละวนั)  
  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

Local 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ชุมชนคาปรีอนัเก่าแก่ตั้งรกรากมาแต่บรรพบุรุษ จนกลายเป็นศูนย์กลาง
ของเกาะ ท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการท่องเท่ียวและตากอากาศ ร้านรวงเปิดให้บริการนกัช้อป
ป้ิงไดเ้ลือกสรร 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 

Local 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL SYRENE CAPRI****หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotelsyrenecapri.i
t 

วนัที่ 6 เกาะคาปรี-ซอเรนโต้-พพิธิภัณฑ์ปอมเปอ-ีกรุงโรม 
 

พุธ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 

Buffet 

09.05 น. ไดเ้วลาน าคณะลงเรือ Jet น าท่านกลบัสู่ฝ่ังท่ีเมืองซอเรนโต ้(Sorrento) เมืองชายทะเลท่ีมี
ตวัเมืองเรียงรายตามแนวของผาหินสูง ทิวทศัน์สวยงามเหล่าน้ีไดส้ร้างความประทบัใจ
ใหก้บันกัท่องเท่ียว จนเป็นเมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียง  
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

Local 

13.00 น. น าท่านสู่เมืองปอมเปอี เขา้ชมเขตเมืองเก่าท่ีไดรั้บการจดัตั้งเป็น พิพิธภณัฑ์เมืองปอมเปอี (28 ก.ม.) 

http://www.starhotelterminus.it/
http://www.hotelsyrenecapri.it/
http://www.hotelsyrenecapri.it/
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(POMPEI) เมืองท่ีถูกทบัถมจมอยู่ใตดิ้นกวา่ 1,500 ปี เน่ืองจากการระเบิดของภูเขาไฟวิชู
เวยีส ชมสภาพของเมืองท่ีขดุคน้ข้ึนมา ดว้ยความมหศัจรรยข์องปอมเปอี ท าใหเ้มืองแห่งน้ี
ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เม่ือปี 1997 นอกจากน้ี ท่ีน่ียงั
เป็นหน่ึงในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของประเทศอิตาลี ท่ีมีผูม้าเยือนมากกวา่ 2 ลา้นคน
ต่อปี  
 

 

15.00 น. แลว้ออกเดินทางต่อสู่กรุงโรม เมืองหลวงท่ียิ่งใหญ่ของจกัรวรรด์ิโรมนัมีอายุเก่าแก่กว่า 
2,000 ปี  
 

(246 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 

Chinese 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั H10 CITTA ROME**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

www.h10cittarome.it 

วนัที่ 7 พพิธิภัณฑ์วาตกินั - โคลอสเซียม-น า้พุเทรวี ่– บันไดสเปน 
 

พฤหัสบด ี

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 

Buffet 

09.00 น. น าท่านสู่นครวา ติกัน ซ่ึ ง เ ป็นรัฐอิสระ  และศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกาย
โรมนัคาทอลิก เขา้ชมพิพิธภณัฑ์วาติกนั ซ่ึงเป็นท่ีรวบรวมผลงานทางศิลปะท่ีหาชมได้
ยาก นอกจากน้ียงัมีหอ้งแสดงศิลปะการตกแต่งฝาผนงัรูปสลกัแบบคลาสสิค และงานของ
นักวาดภาพคนส าคญัๆ ของอิตาลีในสมยักลางและสมยัเรอเนสซองส์ อาทิจ็อตโต 
(Giotto), ฟรา แองเจลิโก (Fra Angelico), ฟิลิปโป ลิปปี (Filippo Lippi) และโบสถซิ์สทีน 
(Sistine Chapel) ซ่ึงเป็นผลงานของไมเคิลแองเจโลท่ีวาดภาพเขียนสีเฟรสโก้ท่ีโด่งดงั
ท่ีสุดของโลกคือ The Last Judgement แลว้ไปชมความอลงัการของ มหาวิหารเซนต์ปี
เตอร์  ไดรั้บการตกแต่งอยา่งโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปป้ันแกะสลกัเฟียตา้ ผลงานช้ินเอกของไม
เคิลแองเจโล เสาพลบัพลาท่ีออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ท่ีหาชมไดย้าก 
ซ่ึงปัจจุบนัลว้นแต่เป็นส่ิงท่ีส าคญัล ้าค่าคู่บา้นคู่เมืองของอิตาลี 
 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

Thai 

14.00 น. น าท่านเข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม ส่ิงก่อสร้างท่ีไดรั้บการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรย์ของโลก ซ่ึงเป็นสนามกีฬายกัษ์ท่ีจุคนได้กว่า 50,000 คน แล้วพาท่านไป
บนัทึกภาพกบัประตูชยัคอนสแตนติน สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะ  ผ่านชมอนุสาวรีย์พระเจา้
วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล หรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน ชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่ง
จกัรวรรด์ิโรมนัท่ีโรมนัฟอร่ัม หลงัจากนั้นน าคณะไปชมน ้ าพุเทรวี่ ผลงานมาสเตอร์พี
ซของนิโคลาส ซลัว ีท่ีมาของเพลง “ทรีคอยน์ออฟเดอะฟาวด์เท่น” ท่ีโด่งดงัในอดีต ซ่ึง
นกัท่องเท่ียวมีความเช่ือวา่หากโยนเหรียญอธิฐานไวจ้ะไดก้ลบัมากรุงโรมอีกคร้ังหน่ึง เขา้
สู่จตุรัสบนัไดสเปน แหล่งพบปะของหนุ่มสาวชาวอิตาเลียนยามวา่ง จนกลายเป็นแหล่งช้
อปป้ิงช่ือดงัเรียงรายไปดว้ยสินคา้แบรนดเ์นมของอิตาลี 
 

 
 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร 
 

Local 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั H10 CITTA ROME**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 
 

www.h10cittarome.it 
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วนัที่ 8 เดินทางสู่สนามบิน 

 
ศุกร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 

Buffet 

10.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินลีโอนาร์โด ดาวนิชี เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาใหท่้านได้
ท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

 

13.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 945 
 

 

วนัที่ 9 เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ 
 

เสาร์ 

06.05 น. สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

 

 
(หมายเหตุ โปรแกรมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจัดโปรแกรมของแต่ละ
วนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์ครบถว้น จะส่งใหท่้าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น) 
 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd   

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd   

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

6 – 14 มี.ค. 2563 
90,000 81,000 77,000 12500 11000 -23,000.- 

-18,000.- 
13-21 มี.ค. 2563 
20 – 28 มี.ค. 2563 

27 มี.ค. – 4 เม.ย. 2563 
**10-18 เม.ย. ขอโปรแกรม

เฉพาะ** 
โปรแกรมน้ีจะ upside down 

99,000 89,000 84,000 12,500 11,000 -23,000.- 
-18,000.- 

17-25 เม.ย. 2563 

92,000 83,000 79,000 12,500 11,000 -23,000.- 
-18,000.- 

24 เม.ย. – 2 พ.ค. 2563 
1-9 พ.ค. 2563 
8-16 พ.ค. 2563 
15-23 พ.ค. 2563 
22-30 พ.ค. 2563 

29 พ.ค. – 6 มิ.ย. 2563 
5-13 มิ.ย. 2563 
12-20 มิ.ย. 2563 
19-27 มิ.ย. 2563 

26 มิ.ย. – 4 ก.ค. 2563 
 

ค่าทวัร์รวม : 
 

      

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามนัเช้ือเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 
 ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
 **ค่าเขา้พิพิธภณัฑป์อมเปอี, ค่าเรือท่องเที่ยวเกาะคาปรี, ค่าเรือท่องเท่ียวถ  ้าบลูกร็อตโต,้ ค่าเขา้พิพิธภณัฑว์าติกนั** 
 ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบทา้ยในหวัขอ้  “โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation)” 
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 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอตัรา 2 ยโูรต่อท่าน / วนั 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาธารณรัฐอิตาลี (เชงเกน้) 
 ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสูญเสีย

ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบติัเหตุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอายุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ  1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ือง
หลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทั้งน้ีครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 
7 กิโลกรัม  
 

ค่าทวัร์ไม่รวม 
 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจัดให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 
 

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

รู้จกัและเช่ือถือได ้ซ่ึงจะดูแลท่านดว้ยขั้นตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน 
กรุณาจองทวัร์และช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหนึ่งท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซ่ึงเงินมดัจ า
ดงักล่าวจะเป็นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่าน
ไม่ช าระเงินส่วนที่เหลือตามวนัที่ก  าหนด ทางบริษทัฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออ  านวยต่อบุคคลดงัต่อไปน้ี 
 
 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 ้  
 

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว                 
          ให้คนื 100% ของเงินค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว 
         ให้คนื 50% ของเงินค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว  
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          ไม่ต้องคนืเงินค่าบริการ 
 2. ค่าใชจ่้ายของผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ไดจ่้ายจริง เพื่อการเตรียมการจดัการน าเท่ียวต่อไปน้ี ใหน้ ามาหกัจากเงิน  

    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 2553 เป็นตน้ไป 
 

ตัว๋เคร่ืองบิน (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 
 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim) 
 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้50%, ส่วนสายการ

บิน ออสเตรียนแอร์ไลน์, ฟินแอร์, ลุฟฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์ ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนั้น ๆ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น 
 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นค่าทวัร์ส่วนเพิ่มท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
 

โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 
 
  ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเลก็ 3.5 ฟุต 2 เตียงในหน่ึงหอ้ง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

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

ส าหรับผูพ้กั 3 ท่าน (ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมท่ีแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหน่ึงหอ้ง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 

ท่าน 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง (Triple Room) ข้ึนอยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกั
มีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมี
จะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
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 โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด 
และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะ
แตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ 
DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมได ้
 

สถานที่เขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนั้น ๆ 

ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเขา้ชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวใ้นเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ท่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได ้แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง 
เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากไดช้ าระ 
Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระ
เงิน 
 

สัมภาระและค่าพนกังานยกสัมภาระ (Porter) 
 
  ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม 

ท่านจะถูกเรียกเกบ็โดยผูใ้หบ้ริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถใหบ้ริการในการยกกระเป๋า
ข้ึนลงได ้ ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / คร้ัง 

 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร
ชั้นประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน ้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 
น้ิว) 

 ในบางรายการทัวร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก  าหนดให้ต  ่ากว่า
มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัขอ้ก  าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนที่เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้ริการจะเป็นผูรั้บผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซ่ึงจะรับผิดชอบ
ต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 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 ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผู ้สูงอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมง
ติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
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เอกสารในการยื่นวซ่ีาของประเทศอิตาลี ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วนัท าการ 
(การขอวีซ่าประเทศอิตาลีผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมา สแกนลายนิว้มอืด้วยตนเอง  
ณ ศนูยรั์บค าร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี)  อาคารสีลมคอมเพลก็  ชั้น 15  ถนนสีลม (ใกลส้ถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง)  
 
 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง

เกน้หรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า 
 รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบพื้นหลงัเป็นสีขาว (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

มีบิดาหรือมารดาเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายให้ 
 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) บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว มีอายุไม่เกิน 15 วันจากวันยื่นค าร้องวีซ่า พร้อม
ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 7 วัน โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งส้ิน  ทั้งน้ีควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงิน
สม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายไดอ้ย่างไม่เดือดร้อนเม่ือ
กลบัสู่ภูมิล  าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออกหนังสือรับรองค่าใชจ่้ายใน
ครอบครัวดว้ย ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั*** 

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

 กรณีที่เป็นนกัเรียนนกัศึกษาจะตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรนักเรียน 
กรณีที่เดก็อายตุ  ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , มารดา จะตอ้งไป
ยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหน่ึงได ้ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

 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 หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได ้

 
 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับในขอ้ตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 


