
 

 

 

  
วันที่ วันที่ 11  
1100  เม.ย. 63เม.ย. 63  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ --  กรุงโรม (อติาลี)กรุงโรม (อติาลี)  ศุกร์ศุกร์  
21.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ือง
สมัภาระและการเช็คอิน  

วันที่ 2 
11 เม.ย. 62 กรุงโรม - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม-น า้พุเทรวี่ - บันไดสเปน เสาร์ 

00.20 น. ออกเดินทางสูก่รุงโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG944  
06.50 น. คณะถึงสนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี กรุงโรม ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากรแล้ว น าท่านสู่นครวาติกัน ซึ่งเป็นรัฐอิสระ และศูนย์กลางของศาสนา
คริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก เข้าชมพิพิธภณัฑ์วาติกัน ซึ่งเป็นที่รวบรวมผลงานทาง
ศิลปะที่หาชมได้ยาก นอกจากนีย้ังมีห้องแสดงศิลปะการตกแต่งฝาผนังรูปสลกั
แบบคลาสสิค และงานของนักวาดภาพคนส าคัญๆ ของอิตาลีในสมัยกลางและ
สมยัเรอเนสซองส์ อาทิจ็อตโต (Giotto), ฟรา แองเจลิโก (Fra Angelico), ฟิลิปโป 
ลิปปี (Filippo Lippi) และโบสถ์ซิสทีน (Sistine Chapel) ซึง่เป็นผลงานของไมเคิล
แองเจโลที่วาดภาพเขียนสีเฟรสโก้ที่โด่งดงัที่สดุของโลกคือ The Last Judgement 
แล้วไปชมความอลงัการของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์  ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่า
หรูหรา ชมรูปปัน้แกะสลกัเฟียต้า ผลงานชิน้เอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลบัพลา
ที่ออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก ซึ่งปัจจุบนัล้วนแต่
เป็นสิ่งที่ส าคญัล า้ค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี 

 
 



 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. น าท่านเข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม สิ่งก่อสร้างทีไ่ด้รับการยกย่องให้เป็น 1 

ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลก ซึง่เป็นสนามกีฬายกัษ์ที่จคุนได้กว่า 50,000 คน แล้ว
พาท่านไปบนัทกึภาพกบัประตชูยัคอนสแตนติน สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะ  ผ่านชม
อนสุาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานเูอ็ล หรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน ชม
ร่องรอยของศนูย์กลางแห่งจกัรวรรด์ิโรมนัที่โรมนัฟอร่ัม หลงัจากนัน้น าคณะไปชม
น า้พเุทรว่ี ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลาส ซลัวี ที่มาของเพลง “ทรีคอยน์ออฟ
เดอะฟาวด์เท่น” ที่โด่งดงัในอดีต ซึง่นกัท่องเที่ยวมีความเชื่อว่าหากโยนเหรียญอธิ
ฐานไว้จะได้กลบัมากรุงโรมอีกครัง้หนึ่ง เข้าสูจ่ตรัุสบนัไดสเปน แหลง่พบปะของ
หนุ่มสาวชาวอิตาเลียนยามว่าง จนกลายเป็นแหลง่ช้อปปิง้ชื่อดงัเรียงรายไปด้วย
สินค้าแบรนด์เนมของอิตาลี 

 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั RADISSON BLU ROMA**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.radissonblurome.it 
วันที่ วันที่ 33  
12 เม.ย. 6312 เม.ย. 63  

กรุงโรม –– พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี - ซอเรนโต้ – น่ังเรือสู่เกาะคาปรี 
(วันนีต้รงกับวันอีสเตอร์เดย์ ร้านช้อปป้ิงจะปิดเร็วหรือปิดร้าน) อาทติย์อาทติย์  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านสูเ่มืองปอมเปอี เข้าชมเขตเมืองเก่าที่ได้รับการจดัตัง้เป็น พิพธิภณัฑ์เมือง

ปอมเปอี (POMPEI) เมืองที่ถกูทบัถมจมอยู่ใต้ดินกว่า 1,500 ปี เนื่องจากการ
ระเบิดของภเูขาไฟวิชเูวียส ชมสภาพของเมืองที่ขดุค้นขึน้มา ด้วยความมหศัจรรย์
ของปอมเปอ ี ท าให้เมืองแห่งนีไ้ด้รับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองค์การ
ยเูนสโก เม่ือปี 1997 นอกจากนี ้ ที่นี่ยงัเป็นหนึ่งในจดุหมายปลายทางยอดนิยม
ของประเทศอติาลี ที่มีผู้มาเยือนมากกว่า 2 ล้านคนต่อปี  

 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. น าคณะเดินทางกลบัสูท่่าเรือเมืองซอเรนโต้ (Sorrento) น าคณะลงเรือ Jet เพื่อลง

เรือสูเ่กาะคาปรี เกาะเล็กๆที่มีธรรมชาติที่สวยงามเป็นสถานที่ตากอากาศของ
บคุคลส าคญัๆ มาช้านานซึง่รายได้หลกัของเกาะนีม้าจากอตุสาหกรรมการ
ทอ่งเที่ยว  

 

15.00 น. น าท่านเที่ยวชมชมุชนคาปรีอนัเก่าแก่ตัง้รกรากมาแต่บรรพบรุุษ จนกลายเป็น
ศนูย์กลางของเกาะ ที่มีชื่อเสียงในเร่ืองการท่องเที่ยวและตากอากาศ ร้านรวงเปิด
ให้บริการนกัช้อปปิง้ได้เลือกสรร 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL SYRENE CAPRI****หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotelsyrenecapri.it 
วันที่ 4 
13 เม.ย. 63 

เกาะคาปรี - ถ า้บลูกร็อตโต้ – นาโปล ี - น่ังรถไฟด่วน -  
นครฟลอเร้นซ์ จันทร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเปลี่ยนลงเรือเล็กไปชมถ า้บลกูร็อตโต้ ที่มีความงดงามอย่างมากและมอียู่

เพียงไม่ก่ีแห่งในโลก ถ า้น า้ลอดที่มีการกระทบของแสงกบัน า้ทะเลสีคราม ท าให้
ภายในบริเวณถ า้ประกายไปด้วยแสงสีน า้เงินจึงเป็นที่มาของชื่อดงักลา่ว (ทัง้นี ้
การเข้าชมภายในถ า้ขึน้อยู่กบัสภาพภมูิอากาศในแต่ละวนั)   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. ได้เวลาน าคณะลงเรือ Jet น าท่านกลบัสูฝ่ั่งท่าเรือเมืองนาโปลี หรือ เมืองเนเปิล้ 

ซึง่เป็นเมืองใหญ่และเป็นเมืองท่าเรือที่ส าคญัทางตอนใต้ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่า
ของเรือส าราญท่องเที่ยวในเขตเมดิเตอร์เรเนียนที่ส าคญั  

16.35 น. น าคณะเดินทางสูส่ถานีรถไฟ และเดินทางสู่เมืองฟลอเร้นซ์   
19.31 น. คณะถึงเมืองฟลอเร้นตซ์ เมืองนีเ้ป็นศนูย์กลางแห่งศิลปะในยคุเรอเนสซองส์ และ

เป็นเมืองที่ไม่อนญุาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง  
 

http://www.hotelsyrenecapri.it/


 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinses  
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั STARHOTEL TUSCANY****  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.starhoteltuscany.it 

วันที่ 5 
14 เม.ย. 63 

นครฟลอเร้นซ์ - เที่ยวเมืองปิซ่า - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส
เมสเตร้ อังคาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเข้าสูเ่มืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ เมืองนีเ้ป็นศนูย์กลางแห่งศิลปะในยคุ

เรอเนสซองส์ และเป็นเมืองที่ไม่อนญุาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง มีมหาวิหาร
ซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรือ Duomo แห่งนครฟลอเร้นซ์เป็นศนูย์กลาง ใกล้กนั
เป็นจตรัุสซนิญอเรีย เดิมเป็นที่ตัง้รูปปัน้เดวิดของแท้มานานกว่า 3 ศตวรรษ ใน
ปัจจบุนัถกูเก็บรักษาไว้ในแกลลอเรีย อะเคเดมี ผ่านชมพิพิธภณัฑ์อฟุฟิซี ที่เก็บ
งานศิลปะล า้ค่าในยคุกลางใกล้ ชมสะพานอนัเก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกที่
ข้ามแม่น า้อาร์โน จากนัน้รถโค้ชน าท่านชมวิวทิวทศัน์ของเมืองแบบพาโนรามา ณ 
จตรัุสไมเคิลแองเจโล 

 

10.00 น. น าท่านเข้าสูจ่ตรัุสกมัโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตรัุส
อศัจรรย์" หรือที่ได้รับลงทะเบยีนเป็นมรดกโลกในชื่อ จตรัุสดโูอโมแห่งปิซ่า คือ
บริเวณที่ล้อมรอบด้วยก าแพงใจกลางเมืองปิซ่า ประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างได้แก่ 
มหาวิหารปิซ่า (Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุ่ม (Baptistery)  เร่ิมสร้างปีค.ศ.
1173 ค.ศ. แล้วเสร็จในปี 1372 ปัจจบุนัยเูนสโกประกาศให้เป็นมรดกทาง
วฒันธรรมในปีค.ศ. 1987 อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึตามอธัยาศยั จากนัน้
เดินทางสูน่ครฟลอเร้นซ์ 

 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. เดินทางสูจ่งัหวดัเวเนเซีย เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เป็นแคว้นที่มีความมัง่คัง่ 

และเป็นแหลง่อตุสาหกรรมมากที่สดุในประเทศอิตาลี และยงัเป็นแคว้นหนึ่งที่มี
นกัท่อง เที่ยวมามากที่สดุแห่งหนึ่งอีกด้วย มีนกัท่องเที่ยวมาเยือนไม่ต ่ากว่า 60 
ล้านคนในทกุๆ ปี 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั NOVOTEL MESTRE HOTEL**** หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.novotelmestre 

hotel.it 
วันท่ี 6 
15 เม.ย. 63 

เวนิสเมสเตร้ – เที่ยวเกาะเวนิสอนัแสนโรแมนติก - ล่องเรือกอน
โดล่า - เมอืงเวอโรน่า พุธ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านลงเรือทศันาจรข้ามสูเ่กาะเวนิส (เมืองที่ไม่มีรถยนต์ว่ิงผ่าน) เกาะเวนิส มี

เกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกนักว่า 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังที่ซาน
มาร์โค ศนูย์กลางของเกาะเวนิส ผ่านชม Doge Palace อนัเป็นที่ประทบัของเจ้าผู้
ครองนครเวนิสในอดีตและมีความรุ่งเรือง เม่ือครัง้ท าการค้ากบัตะวนั ออกไกล 
สะพานถอนหายใจที่มีเร่ืองราวน่าสนใจในอดีต การเป่าแก้วมรูาโน่งานฝีมือตัง้แต่
ครัง้บรรพบรุุษที่มีชื่อเสียง แล้วไปชมความสวยงามของจตรัุสซานมาร์โค ที่
กว้างขวางรายล้อมไปด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ที่แม้แต่นโป
เลียนยงัหลงใหล รายล้อมไปด้วยโบสถ์นกับญุเซนต์มาร์ค, หอระฆงั, เสาแห่ง
นกับญุ ท าให้ดงูามสง่ายิ่งนกั อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเกาะอนัแสนโรแมนติก 
หรือช้อปปิง้สนิค้าของเมืองอาทิ ผ้าลกูไม้ หรือจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่
เปิดให้บริการมาตัง้แต่ปี 1720 น าท่านเที่ยวชมล าคลองน้อยใหญ่ สลบัด้วย
บ้านเรือนที่มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั ด้วยการลอ่งเรือกอนโดล่า เพื่อชมมนต์เสน่ห์
แห่งนครเวนิสสูแ่กรนด์คาแนล คลองที่กว้างที่สดุของเกาะ และงานก่อสร้างที่
แสดงให้เห็นถึงความเป็นอจัฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่สะพานเรียลอลัโต้ 

 

 
 
 
 

 



 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
 เดินทางสูเ่มืองเวอโรน่า เมืองต้นก าเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจเูลียต ที่เลา่

ขานกนัมากว่า 700 ปีโดยท่านเชคเปียร์ น าชมบ้านเลขที่ 23 ของจเูลียต คาปเูลต์ 
กบัภาพของระเบียงแห่งเร่ืองราวโรแมนติก ที่จเูลียตเฝา้รอคอยพบโรมิโอทกุค ่าคืน 
ผ่านชม Arena หรือ Amphitheatre  โรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของ
โลก 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL ACCADEMIA**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotelaccademia.it 
วันท่ี 7 
16 เม.ย. 63 เมืองเวอโรน่า – เมืองซร์ีมิโอเน่ – มิลาน - ช้อปป้ิง  พฤหัสบด ี
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่ เมืองซี ร์มิโอเน่ (Sirmione) ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่อายุนับ 

2,000 ปี ด้วยลกัษณะภมูิประเทศที่เป็นแหลมยื่นเข้าไปในทะเลสาบการ์ดา (Lake 
Garda) ที่สวยงาม ก่อนศตวรรษที่  15 ซีร์มิโอเน่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและ
ปัจจบุนัก็เป็นเมืองพกัผ่อนริมทะเลสาบ เดินทางถึงเมืองซีร์มิโอเน่ น าท่านล่องเรือ
ชมทะเลสาบการ์ดา ชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบ ซี่งเป็น
ทะเลสาบน า้จืดที่เกิดจากน า้แข็งละลายจากเทือกเขาแอลป์ ดงันัน้ซีร์มิโอเน่ จึงถูก
ล้อมรอบด้วยทะเลสาบทัง้สองด้าน ถึงแม้ซีร์มิโอเน่จะเป็นแค่เมืองเล็กๆ แต่ก็มี
เสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้ตลอดทัง้ปี น าท่านเที่ยวชมเมือง และถ่ายภาพ
ด้านหน้าปราสาทเก่าแก่ของเมือง The Scaliger of Sirmione สร้างในปี 1277 
เมืองนีเ้คยอยู่ในการปกครองของตระกลู Scaliger  

 

 
 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. น าคณะออกเดินทางเข้าสูจ่ดุศนูย์กลางอนัศกัด์ิสิทธ์ิคือ ดโูอโม (DUOMO) มหา

วิหารแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามในยุโรป สร้างในปี 1386 ด้านนอก มี
หลงัคายอดเรียวแหลมจ านวน 135 ยอด และมีรูปปัน้หินออ่นจากทุกยคุทกุสมยั
กว่า 2,245 ชิน้ บนสดุมีรูปปัน้ทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ 
อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ แล้วผ่านชมแกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานเูอ็ล 
อาคารกระจกที่เก่าแก่และมีความสวยงาม หลงัจากนัน้น าท่านชมโรงละครโอเป
ร่า ลาสกาลา่ ชมรูปปัน้ของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอกที่โด่งดงั อิสระให้ท่าน
ได้ช้อปปิง้สินค้าแบรนเนมชื่อดงัของโลก ที่ห้างแกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานเูอ็ล 
อย่างจใุจ อาทิเช่น LV, Prada, Gucci, Tod’s ที่นบัว่าเป็นห้างที่สวยงาม หรูหรา
และเก่าแก่ที่สดุในมิลาน และยงัเป็นที่ตัง้ของร้าน Prada ร้านแรกของโลก หรือ
เดินเลน่ตามอธัยาศยั 

 

 
 
 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HILTON MILAN**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hiltonmilan.it 
วันที่ 8  
17 เม.ย. 63 เดินทางสู่สนามบิน ศุกร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
10.00 น. ออกเดินทางสูถ่ึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี เพื่อเดินทางกลบัสู่

กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

14.05 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 941  
วันที่ 9 
18 เม.ย. 63 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ เสาร์ 
05.55 น. สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุโปรแกรมดงักล่าวข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรมของแต่ละวนัเดินทาง

http://www.hotelaccademia.it/
http://www.hiltonmilan.it/


 

 

 

จะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเทีย่วที่สมบรูณ์ครบถ้วน จะส่งให้ทา่น 7 วนัก่อนการเดินทางเทา่นัน้) 
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CChhiilldd  44--1111  
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CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  
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SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

**10-18 เม.ย.  2563 ** 99,000 89,000 84,000 13,800 11,800 -23,000.- 
-18,000.- 

ค่าทวัร์รวม :  
 ✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2562 

✓ ค่ารถโค้ชมาตรฐานยโุรป ท่องเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุ
✓ **ค่าเข้าพิพธิภณัฑ์ปอมเปอี, คา่เรือท่องเที่ยวเกาะคาปรี, ค่าเรือท่องเที่ยวถ า้บลกูร็อตโต้, ค่าเข้าพพิิธภณัฑ์วาตกินั** 
✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดรูายละเอียด

แนบท้ายในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลิศรสกบัอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คดิอตัรา 2 ยโูรต่อทา่น / วนั 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซา่สาธารณรัฐอิตาลี (เชงเก้น) 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสียชวีิต/อวยัวะ/

สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จ านวนเงนิเอาประกนัภยั 1,000,000 
บาท / ค่ารักษาพยาบาลในตา่งประเทศ 1,500,000 บาท รวมถงึคา่รักษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน 
150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตวั 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของทา่นเองไม่เกิน 7 
กิโลกรัม  

ค่าทวัร์ไม่รวม 
  ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิน่ 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จา่ยส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองดื่มในห้องพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่

สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหาร
ทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมคี่าใช้จา่ยเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จกัและ

เชื่อถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์
และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วนันับจำกวนัที่จอง ซึง่เงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็น
การยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือ
ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเงื่อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มคีวามจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบคาย สร้าง

ความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุ
ยงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่าน
อื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   

 

 

 



 

 

 

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการท่ีช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใช้จา่ยของผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยวที่ได้จา่ยจริง เพื่อการเตรียมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ให้น ามาหกัจากเงิน  
    ค่าบริการท่ีต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสงูกว่าเงินคา่บริการท่ีได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก 
    นกัท่องเที่ยวไม่ได้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี  ้
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
    2.3 ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑ์ที่น ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้องช าระ

ค่าใช้จา่ยส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ 
RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อ
ยืนยนัในกรณีทีต่ัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ส่วนสายการบิน 

ออสเตรียนแอร์ไลน์, ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวยีนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์ ขึน้อยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบิน
นัน้ ๆ ซึง่การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเทา่นัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนยีม ณ วนัที่ 14 กนัยายน 2561 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือ

เป็นค่าทวัร์ส่วนเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

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

ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแตล่ะประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่มี
อ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย หาก
ท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

 



 

 

 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิดท าการ 

หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบ
ดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงนิ Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้
เข้าชมสถานท่ีดงักล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตหุน่ึงเหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชม
สถานท่ีดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนือ่งจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 ▪ ค่าทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมกีระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถกู

เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ท่าน
สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

▪ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+
สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได้ 
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จา่ยในน า้หนกัสว่นท่ี
เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
▪ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนัเกิดจาก

สายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบต่อการสญูหาย
หรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดทีช่ดัเจนในเร่ือง

การสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เดก็, 

และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ท่านและครอบครัวต้องให้
การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มคีวามจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์
ทัง้หมด 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศอิตาลี ใช้เวลาย่ืนประมาณ 16 วันท าการ 

(การขอวีซ่าประเทศอิตาลีผู้ เดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง  
ณ ศนูย์รับค าร้องขอวีซ่าประเทศอิตาล)ี  อาคารสีลมคอมเพล็ก  ชัน้ 15  ถนนสลีม (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง)  

 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเกา่ไม่วา่จะเคยมีวซี่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรื
อประเทศอื่น ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการงา่ยต่อการอนมุตัวิซี่า 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและห้ามสแกน)ควรมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า  
 ส าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบรูณ์  และกรณีที่ผู้ เดินทางอายเุกิน 20 ปีบริบรูณ์ แต่ยงัคงสถานะเป็นนกัเรียน/นกัศกึษา และมีบิดา

หรือมารดาเป็นผู้ออกค่าใช้จา่ยให้ 
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท/ สงักดัที่ทา่นท างานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั,วนัเดือน

ปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละชว่งเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา 
(หนังสอืรับรองการท างานที่ยื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกิน 30 วนั ก่อนการไปยื่นวซ่ีาในแต่ละประเทศ)   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบยีนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไม่เกิน 1  เดือน พร้อมวตัถปุระสงค์ หรือ
ใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 หนังสือรับรองทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว มอีายุไม่เกนิ 15 วันจากวันยื่นค าร้องวีซ่า 
พร้อมส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากที่แสดงยอดเงนิล่าสุดไม่เกนิ 7 วัน โดยไม่มข้ีอยกเว้นใดๆทัง้สิน้  ทัง้นีค้วรเลือกเล่มทีม่กีารเข้าออก
ของเงินสม ่าเสมอ และมจี านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จา่ยได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเมื่อ
กลบัสู่ภมูิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา่ ต้องออกหนงัสือรับรองค่าใช้จา่ยในครอบครัวด้วย 



 

 

 

***สถานทตูไม่รับพิจารณาบญัชกีระแสรายวนั*** 
 กรณีที่บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1–6แล้ว ทางบริษัทจะต้อง

ออกจดหมายอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบชุื่อผู้ เดินทางและเหตผุลที่จดัการ
เดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียนนกัศกึษาจะต้องมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจริงเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน กรณีที่เดก็
อายตุ า่กว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดทา่นหน่ึง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยืน่เร่ืองแสดง
ความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชือ่ 
และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดนิทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าทา่นจะถกูปฏิเสธวซีา่ สถานทตู
ไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกาย
สภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เติม ทางบริษัทฯ ใคร่
ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วซี่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซา่
ในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวซี่าไมว่่าจะเป็นเหตผุลใดกต็าม ท่านไม่
สามารถเรียกร้องคืนคา่วซี่าได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง    
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 


