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“““SSSOOOUUUTTTHHH   IIITTTAAALLLYYY   888   DDDAAAYYYSSS””” 
วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - โรม (อติาล่ี)  
21.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ D 

16-19  สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการ
เช็คอิน 

 

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์กอ่น 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, 
เชา่รถโค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานทีเ่ข้าชมตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ป
ทวัร์ กรณีที่เกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  
การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, 
การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตสุุดวสิยัอื่น ๆ ไม่
สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิในการ
เปล่ียนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ทีช่ าระแล้ว เพราะ
ทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ 
เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นส่ิงที่
ทางบริษัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได้ 

 

วันท่ีสอง กรุงโรม - พพิธิภัณฑ์ปอมเปอี - เมืองนาโปลี (พกันาโปลี 2 คืน)  
00.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ TG944  
06.50 น. ถงึสนามบินลีโอนาโด ดาวินชี กรุงโรม หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ

ศลุกากรแล้ว น าทา่นเดินทางสู่ภาคใต้ของประเทศในเขตคาบสมุทรอิตาลี อีก
ภูมิภาคหนึง่ที่นา่สนใจที่สุดในยโุรป และยงัได้ชื่อวา่เป็นดินแดนอนัแสนโรแมน
ติก มีปราสาท, โบสถ์วิหาร และทุง่ข้าวสาลี และทิวเขาดารดาษ โดยมีเมืองเน
เปิ้ล หรือเมืองนาโปลี เป็นเมืองหลวงของแคว้น ปัจจุบันเป็นเมืองใหญ่และ
เมืองท่าของเรือส าราญท่องเที่ยวในเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  แวะพกัเมือง
ปอมเปอี 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย หลังอาหาร น าคณะเดินทางเข้าสู่  พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์

กลางแจ้งที่จดัแสดงเร่ืองราวไว้อยา่งนา่สนใจ อดีตเมืองปอมเปอี (Pompei) มี
ฐานะเป็นศนูย์กลางทางการค้าที่แนน่ขนดัไปด้วยร้านค้า, ตลาด และห้องแถว 
นอกจากนีย้งัมีสนามกีฬา, โรงละคร, วิหาร, โรงอาบน า้สาธารณะ, หอนางโลม 
เมืองถกูทบัถมด้วยเถ้าลาวาจากการระเบิดของภูเขาไฟวิซูเวียสในปี ค.ศ. 79 
หลังการขุดส ารวจในศตวรรษที่ 16 ภาพชีวิตของชาวโรมนักว่าสองพนัปี ได้
ปรากฏแกส่าธารณะชน ชมสภาพของเมืองที่ขุดค้นขึน้มาบ่งบอกถึงรอยอดีต 
นกัทอ่งเที่ยวสามารถที่จะสมัผสัได้ถงึชีวิตที่หรูหราในปอมเปอี และพลงัอ านาจ
ของธรรมชาติ จากนัน้น าทา่นเที่ยวชมเมืองนาโปลี เมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่ง
ของอิตาลี ชมวิวทิวทศัน์ของปราสาทนโูอโว (Castel Nuovo) โดดเดน่เป็นสง่า
ริมทะเล ผ่านดูโอโม มหาวิหารประจ าเมือง , เข้าสู่เขตเมืองเก่าที่จตัุรัสเยซู 
(Piazza del Gesu) มีร้านขายของที่ระลึกตลอดสองข้างทาง สถาปัตยกรรม
เขตเมืองเกา่มีทัง้โบสถ์ และ พิพิธภณัฑ์อีกหลายแห่ง จนถึงอ่าวนาโปลี ได้รับ
การยกยอ่งวา่งดงามแหง่หนึง่ของโลก 

(25.2 ก.ม.) 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั TOWER HOTEL **** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.towerhotel.it 

http://www.towerhotel.it/


 

 
 

วันท่ีสาม นาโปลี - เท่ียวเกาะคาปรีเพชรเมด็งามแห่งทะเลเมดเิตอร์เรเนียน  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางสู่ทา่เรือเมืองนาโปลี เพื่อลงเรือสูเ่กาะคาปรีสถานที่ ที่ทา่นควร

จะต้องไปเยือนให้ได้ซกัครัง้ หากไมเ่ชน่นัน้ก็ยงัไมส่ามารถนบัได้วา่ทา่นคอื
บคุคลที่หลงใหลในความงามแบบสุดขัว้อยา่งแท้จริง กวีเอกระดบัโลกถงึกบั
เคยกล่าวไว้วา่ “ที่คาปรีสวรรค์อยูใ่กล้ๆ เพียงแคป่รายตามอง”  

 

10.00 น. ท่านที่ประสงค์จะเข้าชมถ า้บลกูร็อตโต้ มีค่าใช้จ่ายท่านละ 38 ยูโร ไม่
รวมอยู่ในค่าทวัร์ ถ า้บลูกร็อตโต้ที่มีความงดงามอยา่งมากและมีอยูเ่พียงไมก่ี่
แหง่ในโลก ถ า้น า้ลอดที่มีการกระทบของแสงกบัน า้ทะเลสีคราม ท าให้ภายใน
บริเวณถ า้ประกายไปด้วยแสงสีน า้เงินจงึเป็นที่มาของชื่อดงักลา่ว (ทัง้น้ีการเข้า
ชมภายในถ ้าข้ึนอยู่กบัสภาพภูมิอากาศในแต่ละวนั)   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย น าทา่นเดินทางสูช่มุชนคาปรีอนัเกา่แกต่ัง้รกรากมาแตบ่รรพบรุุษ จนกลายเป็น

ศนูย์กลางของเกาะที่มีชือ่เสียงในเร่ืองการทอ่งเที่ยวและตากอากาศ ร้านรวง
เปิดให้บริการนกัช้อปปิง้ได้เลือกสรร สมควรแกเ่วลาน าคณะเดินทางกลบัสู่
เมืองนาโปลี 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั TOWER HOTEL **** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.towerhotel.it 
วันท่ีส่ี นาโปลี - อะมัลฟ่ีโคสต์ - เมืองคาเซอต้า  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าทา่นทอ่งเที่ยวเส้นทางแสนสวยอะมลัฟ่ีโคสต์ ที่ได้รับการยกย่องว่างดงาม

หาที่ใดเปรียบเสมือนได้ จากซอเรนโต้เลาะเลียบชายทะเลและหน้าผาสูง ผ่าน
เมืองโพสิตาโน ตัง้อยูใ่นเขตพืน้ที่ของ Campania ประเทศ Italy ตวัเมืองส่วน
ใหญ่ตัง้อยูร่ายเรียงบนผาหินที่เปิดหน้าลงสู่ทะเลโพสิตาโนจึงกลายเป็นเมือง
ทรงเสน่ห์จนได้รับสมญานามว่า "Town of Thousand Postcard" จากนัน้
เดินทางตอ่สู่เมืองอะมลัฟี 

(48.8 ก.ม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. เที่ยวชมเมืองอะมลัฟี จดุหมายปลายทางฝันของเส้นทางสายอะมลัฟีโคสต์ ที่

สวยงามทีสุ่ดแหง่หนึง่ของโลก แรงบนัดาลใจอนัย่ิงใหญ่ท าให้ทัง้ศิลปิน, นกักวี
, นกัเขียน ตา่งหลัง่ไหลมาเยือนกนัเป็นเวลานบัศตวรรษมาแล้ว เอกลกัษณ์
เฉพาะของบ้านเรือนที่ปลูกเรียงลดหลัน่ตามหน้าผาสงู เหนือน า้ทะเลอนักว้าง
ใหญ่ สวยงามจนยากที่จะพรรณนา อสิระให้ทา่นเพลิดเพลินในเมืองอนัแสนโร
แมนติกแหง่นี ้ สมควรแกเ่วลาเดินทางตอ่สู่เมืองคาเซอต้า เมืองหลวงของ
แคว้นคมัปาเนีย ศนูย์กลางการเกษตร และอตุสาหกรรมของแคว้น 

 
 
 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั NOVOTEL CASERTA SUD **** หรือเทียบเทา่ในระดบั

เดียวกนั 
 
 
 
 
 
 

www.accorhotels.com    

http://www.towerhotel.it/
http://www.accorhotels.com/


 

 
 

วันท่ีห้า พระราชวังคาเซอต้า - กรุงโรม   
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
09.00 น. น าคณะไปชมพระราชวงัคาเซอต้า ที่โอบล้อมไปด้วยพระราชอทุยานมีพืน้ที่

มากกวา่ 111 เฮกตาร์ ครอบคลุมสะพานสง่น า้ ที่ยาว 38 เมตรที่น าน า้จาก
แหลง่น า้พใุต้ดิน มายงัยอดเนิน Montebriano ลงสู่อทุยาน ได้รับการยกยอ่ง
ให้เป็นเป็นมรดกวฒันธรรมของมนษุยชาติ Luigi Vanvitelli สถาปนิกชาวเมือง
เนเปิลผู้ ได้รับการยกยอ่งวา่เป็นยอดสถาปนิกแหง่ศตวรรษที่ 18 เป็นผู้ ได้รับ
บญัชาให้ออกแบบพระราชวงัและพระราชอทุยาน ตามพระบญัชาของพระเจ้า 
Charles of Bourbon นบัวา่เป็นอาคารพระราชวงัทีใ่หญ่มหมึาที่สุดในยโุรป
ศตวรรษที่ 18 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. ออกเดินทางตอ่สู่กรุงโรม เมืองหลวงท่ีย่ิงใหญ่ของจกัรวรรด์ิโรมนัมีอายเุกา่แก่

กวา่ 2,000 ปี  
(199 ก.ม.) 

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

หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
www.sheratonparcode 
mediciromehotel.com  

วันท่ีหก กรุงโรม - นครรัฐวาตกัิน - เท่ียวชมกรุงโรม - อสิระช้อปป้ิง  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าทา่นสู่นครวาติกนั ซึง่เป็นรัฐอสิระ และศนูย์กลางของศาสนาคริสต์นิกาย

โรมนัคาทอลิก ชมความอลงัการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์  ได้รับการตกแตง่
อยา่งโออ่า่หรูหรา ชมรูปปัน้แกะสลกัเฟียต้า ผลงานชิน้เอกของไมเคิลแองเจโล 
เสาพลบัพลาที่ออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ทีห่าชมได้ยาก ซึง่
ปัจจบุนัล้วนแตเ่ป็นส่ิงทีส่ าคญัล า้คา่คูบ้่านคูเ่มืองของอิตาลี  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. น าทา่นถา่ยรูปสนามกีฬาโคลอสเซียม (ด้านนอก) ซึง่เป็นส่ิงกอ่สร้างที่ได้รับ

การยกยอ่งให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์ของโลก ซึง่เป็นสนามกีฬายกัษ์ที่จคุน
ได้กวา่ 50,000 คน แล้วบนัทกึภาพกบัประตชูยัคอนสแตนติน สญัลกัษณ์แหง่
ชยัชนะ  ผา่นชมอนสุาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์  เอ็มมานเูอล็ หรือพระบิดาของ
ชาวอิตาเลียน ชมร่องรอยของศนูย์กลางแหง่จกัรวรรด์ิโรมนัท่ีโรมนัฟอรั่ม 
หลงัจากนัน้น าคณะชมน า้พเุทรวี่ ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลาส ซลัวี ที่มา
ของเพลง “ทรีคอยนอ์อฟเดอะฟาวดเ์ทน่” ที่โดง่ดงัในอดีต ซึง่นกัทอ่งเที่ยวมี
ความเชื่อวา่หากโยนเหรียญอธิฐานไว้จะได้กลบัมากรุงโรมอีกครัง้หนึง่ และ
อิสระให้ทา่นได้มีเวลาเดินเล่นในจตรุสับนัไดสเปน แหลง่พบปะของหนุม่สาว
ชาวอิตาเลียนยามวา่ง จนกลายเป็นแหล่งช้อปปิง้ชื่อดงัเรียงรายไปด้วยสินค้า
แบรนด์เนมของอิตาลี 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั SHERATON PARCO DE MEDICI ROME HOTEL ****

หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
www.sheratonparcode 
mediciromehotel.com  

วันท่ีเจด็ กรุงโรม - สนามบิน  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
10.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินลีโอนาร์โด ดาวินชี เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ มีเวลา

ให้ทา่นได้ท า TAX REFUND คืนภาษีกอ่นการเช็คอิน 
 

13.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบนิที่ TG945  



 

 
 

วันท่ีแปด เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ  
05.45 สายการบินไทยน าทา่นเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

 
(หมายเหต ุโปรแกรมดงักล่าวข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเที่ยว ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรม
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทา่น 7 วนักอ่นการเดินทางเทา่นัน้) 

 
PPEERRIIOODD  

  
TToouurr  FFaarree  

AAdduullttss  
CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

16-23 กมุภาพนัธ์ 2562 
68,000 62,000 58,000 9,000 6,000 -21,000 

-15,000 16-23 มีนาคม 2562 
4-11 พฤษภาคม 2562 

70,000 63000 60,000 9,000 6,000 -21,000 
-15,000 

18-25 พฤษภาคม 2562 
8-15 มิถนุายน 2562 

22-29 มิถนุายน 2562 
ค่าทวัร์รวม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561  

 ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
 ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ปอมเปอี, ค่าเรือท่องเที่ยวเกาะคาปรี 
 ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบท้ายในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คัดสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแต่ละประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาธารณรัฐอิตาล ี(เชงเก้น) 
 ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสีย

ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุติัเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภัยอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถงึ
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตัว 
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของ
สมัภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม  

ค่าทวัร์ไม่รวม 
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ที่ 2€ / ท่าน / วนั 
 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 อนัเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนมุัติวีซ่า 
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนั
ทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเงื่อนไขของวนัเวลาที่ยกเลิกดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการ
พิจารณาอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านย่ืนขอวีซ่าแบบเด่ียว 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 บ. เอ ดบัเบิล้ย ู พ ี 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%, ออสเตรียน

แอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเท่านัน้  



 

 
 

ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทัวร์สว่นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที่ออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / 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 (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / 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 ซึง่มักมีความ
แตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ใน
การปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่มี
อ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย หาก
ท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE 
เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

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 าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศอิตาลี ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วันท าการ 

(การขอวีซา่ประเทศอิตาลีผู้ เดินทางทกุทา่นต้องมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศนูย์รับค าร้องขอวีซา่ประเทศอิตาลี)  
อาคารสีลมคอมเพล็ก  ชัน้ 15  ถนนสีลม (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง)  

 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่ประเทศ
เชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุติัวีซ่า 

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

และมีบิดาหรือมารดาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 
 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง , อตัราเงินเดือนใน

ปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติ
หลงัครบก าหนดลา (หนังสือรับรองการท างานท่ีย่ืนในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกนิ 30 วัน ก่อนการไปย่ืนวีซ่าในแต่ละประเทศ)   

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

 หนังสือรับรองทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) มีอายุไม่เกิน 15 วันจากวันยื่นค าร้องวีซ่า พร้อมส าเนาสมุด
บัญชีเงนิฝากที่แสดงยอดเงนิล่าสุดไม่เกิน 7 วัน โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีค้วรเลอืกเลม่ที่มีการเข้าออกของเงิน
สม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อ
กลบัสูภู่มิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึง่ในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนงัสอืรับรองค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวนั*** 

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

 กรณีที่เป็นนักเรียน นกัศึกษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจริงเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ พร้อมส าเนาบตัร
นกัเรียน/นกัศึกษา   

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

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้ว่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด
แต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 
หลังจากการจองทัวร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง และเง่ือนไขทีบ่ริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทกุประการ 

 


