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“““NNNOOORRRTTTHHH   IIITTTAAALLLYYY   888   DDDAAAYYYSSS””” 

วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อติาลี)  ศุกร์  
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 มิลาน - เจนัว - อติาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ลา สเปเซีย เสาร์ 
00.35 น. ออกเดินทางสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบนิที่ TG940  
07.10 น. ถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้า

เมือง และศลุกากรแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ พาคณะออกเดินทางสู่เมืองเจนวั 
(Genoa) ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอิตาลี เมืองบ้านเกิด
ของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรือผู้ บุกเบิกและเป็นชาวยุโรปคนแรกที่
ค้นพบทวีปอเมริกา ถงึแม้เมืองเจนวัจะถูกบดบงัรัศมีจากเมืองอื่นที่มีชื่อเสียง
มากกวา่อยา่งกรุงโรม หรือเวนิส แตอ่ยา่ง ไรก็ตามเจนวั ก็เปรียบดงัไข่มุกของ
ประเทศอิตาลี เมืองสุดคลาสสิคแห่งนีป้ระดบัประดาไปด้วยตึกรามบ้านช่อง 
ตกแตง่ด้วยสีสไตล์พาสเทล โบสถ์เกา่ แกด่มีูมนต์ขลงั ถนนบางสายบง่บอกถึง
อารยธรรมเกา่ยคุโรมนั เมืองแหง่นีเ้ป็นดัง่ศนูย์กลางทางประวติัศาสตร์ สะท้อน
ให้เห็นวฒันธรรมจากยุคอดีตมาสู่ปัจจุบนั เร่ิมต้นการเดินเที่ยวชมเมืองจาก  
Galata Museo del Mare พิพิธภัณฑ์ทางทะเลแห่งแรกของเมดิเตอเรเนียน, 
Porto Antico ท่าเรือเก่าเป็นที่ตัง้ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น า้ (Aquarium) ที่ใหญ่
ที่สุดในยุโรป, เคร่ืองเล่น Lift Bigo ที่ท้าทายความหวาดเสียว. Palazzo San 
Giorgio งดงามด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้บนผนงัอาคาร เล่าเร่ืองราว
เก่ียวกบันกับญุเซนต์จอร์จปราบมงักร, Loggia di Banchi ตลาดแลกเปล่ียน
สินค้าแหง่แรกของอิตาลี, Cathedral สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 และ 15 แด่
นกับุญจอห์นเดอะแบบติสต์ ด้านหน้าเป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ผสม 
ผสานกบัสถาปัตยกรรมแบบโรมนัเนสก์อย่างลงตวั, Porta Soprana ประตูสู่
เมืองฝ่ังตะวนัออกที่จะพาท่านไปสู่บ้านของโคลัมบสั, Palazzo Ducale ท่ี
ประทบัของดอทจ์ ผู้ปกครองสาธารณรัฐเจนวั, Palazzi dei Rolli ได้รับการ
ดแูลให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2006 และ Strada Nuova หรือถนนสายใหม ่
มีกลุ่มอาคารพิพิธภณัฑ์หลายแหง่ ดดัแปลงมาจากพระราช วงัเก่า ได้รับการ
ดแูลจากองค์การยเูนสโก้ให้เป็นมรดกโลก 

  
(146 ก.ม.) 

 
 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 



 

 

14.00 น. 
 

น าคณะออกเดินทางสู่ เมืองปอร์โตฟิโน (Portofino) ซึ่งเป็นเมืองท่าแห่ง
ชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงระดบัโลกในเขตจงัหวดัเจนวั ล้อมรอบ
ด้วยทา่เรือเล็กๆ จนได้รับการขนาดนามวา่เป็น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” ส าหรับ
นกัท่องเที่ยว ที่นี่เป็นเมืองเล็กๆ น่ารักประกอบด้วยบ้านเรือนหลากสีสัน ตัง้
เบียดเสียดกนัไปตามเชิงเขาเขียวชอุม่โอบล้อมอา่วที่มีทา่เรือยอร์ชจอดเต็มไป
หมด จนได้เวลาอันสมควร น าคณะเดินทางสู่เมือง เมืองลา สเปเซีย (La 
Spezia) เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี อยู่ระหว่าง เมืองเจนวั 
และปิซา่ บนทะเลลิกเูรีย และเป็นหนึง่ในอา่วที่มีความส าคญัทางด้านการค้า
และการทหาร 

(35 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม Local 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั NH LA SPEZIA หรือเทยีบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.nh-hotels.com  
วันท่ีสาม อติาเลียนริเวียร่า - ซงิเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอติาลี อาทติย์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าทา่นเที่ยวชมความงามริมชายฝ่ังทะเลของแคว้นลิกเูรีย ที่เป็นยา่นตาก

อากาศและรีสอร์ต ทีน่ี่งดงามจนได้สมญาวา่อิตาเลียนริเวียร่า มีลกัษณะภูมิ
ประเทศที่สวยงามแปลกตา มีภูเขาสูงชนัขนาบอยูช่ายหาด ซึง่บางจดุสูงชนั 
90 องศา บางตอนของภเูขาลาดเทมาจนถงึชายหาด มีทัง้หาดทรายขาวสวย
และหาดกรวดที่งามแปลกตา มีภูมิทศัน์ทีง่ดงามตามธรรมชาติ ผสมผลา
นกนัของภเูขา ทะเล เมืองทา่คกึคกั และหมูบ้่านทีห่า่งไกลความเจริญ เป็น
ภาพที่มีเสนห่ป์ระทบัใจของนกัเดินทางทกุคนที่ได้มาเยือนอิตาเลียนริเวยีร่า 
ขนาดที่นกัประพนัธ์เอกชาวองักฤษ ชาร์ล ดิกเกนส์ กล่าววา่ ชายทะเลระหวา่ง
เจนวักบัสเปเชียนัน้เป็นอิตาลีทีส่วยที่สุด  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย น าทา่นเทียว ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมูบ้่านสวยติดทะเลในแคว้นลิกู

เรีย ซึง่ทัง้หมดอยูใ่นเขตจงัหวดัสเปเซีย (Province La Spezia) ทัง้ยงัเป็นเมือง
ที่ได้รับการยกให้เป็น UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด ทะเล 
ภูเขา ในแถบนัน้เป็นพืน้ทีอ่นรุักษ์ของประเทศอิตาลี  Cinque Terre แปลวา่ 5 
แผ่นดิน หรือ แผ่นดินทัง้ 5 ในภาษาองักฤษ Five Lands พาทา่นเยือนเมือง
มอนเตรอสโซ อลั มาเร (Monterosso al Mare) / เมืองเวร์นาซซา (Vernazza) 
/ เมืองคอร์นีเลย (Corniglia) / เมืองมานาโรลา (Manarola) และ เมืองริโอมจั
จอร์เร (Riomaggiore) จนได้เวลาอนัสมควร น าคณะเดินทางกลบัสู่โรงแรมที่
พกั  

     
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม Chinese 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั NH LA SPEZIA หรือเทยีบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.nh-hotels.com  
วันท่ีส่ี ลา สเปเซีย - เวอโรน่า - โดโลไมท์ จันทร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. คณะออกเดินทางสู่เมืองเวอโรนา่ เมืองต้นก าเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและ

จเูลียต ที่เล่าขานกนัมากวา่ 700 ปีโดยทา่นเชคเปียร์  
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 

http://www.nh-hotels.com/
http://www.nh-hotels.com/


 

 

บา่ย น าชมบ้านเลขที่ 23 ของจเูลียต คาปูเลต์ กบัภาพของระเบียงแห่งเร่ืองราวโร
แมนติก ที่จูเ ลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค ่าคืน ผ่านชม Arena หรือ 
Amphitheatre  โรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลก จากนัน้น า
คณะเดินทางสู่โดโลไมท์ อยู่ในเขตอิตาลีตอนเหนือ มีอาณาเขตครอบคลุม
บริเวณแคว้นทิโรลใต้ และแคว้นเนเนโต้ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนว
เขาที่งดงามที่สุดแหง่หนึง่ของโลก เนื่องจากลกัษณะของยอดเขาต่างๆ ที่แทง
ยอดสูงเสียดฟ้า มีทัศนียภาพงดงาม จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของ
นกัทอ่งเที่ยวที่ไมค่วรพลาด ทัง้ในชว่งฤดหูนาว ที่มีสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนกัสกี 
และในฤดรู้อน ที่นี่ยงัมีทุง่หญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดชว่งเทือกเขา น าทา่นพกัที่
เมืองโบลซาโน ซึง่เป็นเมืองที่ถือเป็นประตูสู่เทืองเขาโดโลไมท์ เมืองยุคกลาง
เชิงเทือกเขาแอลป์ที่รุ่งเรืองตัง้แตย่คุโรมนั งดงามด้วยจตัรุัส โบสถ์ และวิหาร 

 

 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO HOTEL 

หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
www.fourpointsbolzano.com  

วันท่ีห้า ทะเลสาบเบรียส - ทะเลสาบมิซูริน่า – เซนต์มักดาเลนา อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางสู่ทะเลสาบ Braies (Lago di Braies) ไข่มกุเม็ดงามแหง่โดโล

ไมท์ ทะเลสาบน า้สีฟ้าเขียวมีอีกชื่อวา่ Prager Wildsee ซึง่องค์กรยเูนสโกจดั
ให้เป็นมรดกโลกทางรรมชาติ ติดอนัดบัทะเลสาบที่สวยที่สดุในโลกอิสระให้
ทา่นได้มีเวลาถา่ยภาพเก็บความประทบัใจ สมควรแกเ่วลาน าคณะเดินทางสู่
ทะเลสาบมิซูรินา่ (Lake Misurina) ซึง่เป็นทะเลสาบน า้จืดขนาดใหญ่ น า้ใส
ราวกระจก มีเวลาให้ทา่นได้เดินเล่นถา่ยภาพตามอธัยาศยั  

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่ Saint Maddalena หมู่บ้านเล็กๆ ที่แทรกตวัอยุ่ในหุบเขา

ส่วนหนึง่ของอทุยานแหง่ชาติ Puez-Odle  โดยมีชื่อเสียงจากทิวทศัน์หบุเขาซึง่
ได้ชื่อวา่งดงามที่สุดในแคว้นทิโรลใต้ มีจุดชมวิวที่มองเห็น Odle Group หรือ
อีกชื่อหนึง่เรียกวา่ Geisler Group ซึง่เป็นกลุ่มยอดเขาแหลมเหมือนฟันฉลาม 
เป็นที่นกัเดินทางต้องมาเยือนมียอดเขาหลักคือ Sass Rigais และ Furchetta 
ทัง้สองยอดสูง 3025 เมตรเทา่กนั 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO HOTEL 

หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
www.fourpointsbolzano.com  

วันท่ีหก โดโลไมท์ - ซีร์มิโอเน่ - ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า - มลิาน พุธ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่ เมืองซีร์มิโอเน่ (Sirmione) ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่อายุนบั 

2,000 ปี ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแหลมย่ืนเข้าไปในทะเลสาบการ์ดา 
(Lake Garda) ที่สวยงาม กอ่นศตวรรษที่ 15 ซีร์มิโอเน ่อยูภ่ายใต้การปกครอง
ของเมืองเวนิส หรือจะเรียกได้วา่เป็นอาณาบริเวณหนึ่งของเมืองเวนิสนัน่เอง 
เพราะสมยันัน้เมืองตา่งๆ ในประเทศอิตาลียงัไมไ่ด้รวมตวักนั ตา่งเป็นเอกเทศ

(148 ก.ม.) 

 
 

http://www.fourpointsbolzano.com/
http://www.fourpointsbolzano.com/


 

 

ปกครองกนัเอง แถมมีการท าสงครามเพื่อแยง่ชิงเมือง ซีร์มิโอเนเ่ลยเป็นเมืองที่
มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ที่ส าคัญมีหลักฐานและร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์ตัง้แต่ยุคสมัยโรมันทัง้ก าแพงเมืองที่ถูกสร้างขึน้เพื่อป้องกัน
สงคราม ในอดีตเคยเป็นเมืองที่มีผู้ คนที่มีฐานะในยุคสมัย โรมันใช้เป็นที่
พกัผ่อนหยอ่นใจและปัจจบุนัก็เป็นเมืองพกัผ่อนริมทะเลสาบ เดินทางถึงเมือง
ซีร์มิโอเน ่น าทา่นล่องเรือชมทะเลสาบการ์ดา ชมความสวยงามของวิวทิวทศัน์
ของทะเลสาบ ซี่งเป็นทะเลสาบน า้จืดที่เกิดจากน า้แข็งละลายจากเทือกเขา
แอลป์ ดงันัน้ซีร์มิโอเน่ จึงถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบทัง้สองด้าน ถึงแม้ซีร์มิ
โอเนจ่ะเป็นแคเ่มืองเล็กๆ แต่ก็มีเสน่ห์ดึงดูดใจนกัท่องเที่ยวได้ตลอดทัง้ปี น า
ท่านเที่ยวชมเมือง และถ่ายภาพด้านหน้าปราสาทเก่าแก่ของเมือง The 
Scaliger of Sirmione สร้างในปี 1277 เมืองนีเ้คยอยู่ในการปกครองของ
ตระกลู Scaliger  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย น าคณะออกเดินทางสู่เมืองมิลาน พาทา่นเข้าสู่จดุศนูย์กลางอนัศกัด์ิสิทธ์ิคือ ดู

โอโม (DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสามในยโุรป สร้างในปี 
1386 ด้านนอก มีหลงัคายอดเรียวแหลมจ านวน 135 ยอด และมีรูปปัน้หิน
ออ่นจากทกุยคุทกุสมยักวา่ 2,245 ชิน้ บนสุดมีรูปปัน้ทองขนาด 4 เมตรของ
พระแมม่าดอนนา่เป็นสงา่อยู ่อสิระให้ทา่นได้ถา่ยภาพเป็นที่ระลึก แล้วผา่นชม
แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานเูอล็ อาคารกระจกทีเ่กา่แกแ่ละมีความสวยงาม 
หลงัจากนัน้น าทา่นชมโรงละครโอเปร่า ลาสกาล่า ชมรูปปัน้ของ ลีโอนาโด 
ดาวินชี จิตรกรเอกที่โดง่ดงั อิสระให้ทา่นได้ช้อปปิง้สินค้าแบรนเนมชื่อดงัของ
โลก ที่ห้างแกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานเูอล็ อยา่งจใุจ อาทิเชน่ LV, Prada, 
Gucci, Tod’s ที่นบัวา่เป็นห้างทีส่วยงาม หรูหราและเกา่แกท่ีสุ่ดในมิลาน และ
ยงัเป็นที่ตัง้ของร้าน Prada ร้านแรกของโลก หรือเดินเล่นตามอธัยาศยั 

(168 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั RAMADA PLAZA MILANO หรือเทียบเทา่ในระดบั

เดียวกนั 
www.ramadaplazamilano.it  

วันท่ีเจด็ เดินทางสู่สนามบิน พฤหัสบดี 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  Buffet 
10.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบิน เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ทา่นได้ท า TAX 

REFUND คืนภาษีกอ่นการเช็คอิน 
 

13.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบนิที่ TG941  
วันท่ีแปด เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ ศุกร์ 
06.05 น. สายการบินไทยน าทา่นเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ramadaplazamilano.it/


 

 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL SGL 
USED 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

15-22 มี.ค. 2562 71,000.- 64,000.- 57,000.- 12,500.- 8,500.- -23,000.- 
-18,000.- 

3-10 พ.ค. 2562 

74,000.- 67,000.- 60,000.- 13,000.- 9,000.- -23,000.- 
-18,000.- 

17-24 พ.ค. 2562 
31 พ.ค.-7 มิ.ย. 2562 

21-28 มิ.ย. 2562 
ค่าทวัร์รวม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที่ 4 มกราคม 2562  

 ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบใุนรายการ 
 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 

 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)  
 1. การยกเลกิและขอเงินค่าบริการที่ช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัต่อไปนี  ้

1.1 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวนัที่น าเที่ยว 
ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 

1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวนัที่น าเที่ยว 
ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 

1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวนัที่น าเที่ยว ไม่
ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจัดน าเที่ยวต่อไปนี ้ให้น ามาหกัจากเงิน
ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสงูกว่าเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก
นกัท่องเที่ยวไม่ได้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี  ้
2.1  ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
2.2  ค่ามดัจ าของบัตรโดยสารเคร่ืองบิน 
2.3  ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ หลกัเกณฑ์ที่น ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ. 2551 
โดยประกาศใช้นบัตัง้แต่วนัที่ 15 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 

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 วนัที่ 4 มกราคม 2562 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 ากัดของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความ
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 ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย หาก
ท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE 
เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

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

ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ แต่หากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหว่างการเดินทาง 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 า้หนักไม่เกิน 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 า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในน า้หนักส่วนที่เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร 

อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศอติาลี ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วันท าการ 
(การขอวีซ่าประเทศอิตาลีผู้ เดินทางทกุท่านต้องมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศนูย์รับค าร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี)  อาคารสีลม

คอมเพลก็  ชัน้ 15  ถนนสีลม (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง)  
 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศ

เชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุติัวีซ่า 
 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัสขีาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป  
 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล / ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า  
 ส าเนาสติูบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  และกรณีที่ผู้ เดินทางอายเุกิน 20 ปีบริบรูณ์ แต่ยงัคงสถานะเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา 

และมีบิดาหรือมารดาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 
 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท / สงักัดที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน

ปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติ
หลงัครบก าหนดลา (หนังสือรับรองการท างานที่ยื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกิน 30 วัน ก่อนการไปยื่นวีซ่าในแต่ละ
ประเทศ)   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสอืรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 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 ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบญัชีหนึง่ในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนงัสอืรับรองค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวนั*** 

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

 กรณีที่เป็นนักเรียน นักศกึษาจะต้องมี หนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษาตัวจริงเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 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 อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้  

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

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทัวร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง    
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 


