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19 มี.ค. 63 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)  พฤหัสบดี 
21.30 น. พรอ้มคณะที่สนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์ D 

16-19  สายการบนิไทย เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระและการ
เช็คอิน  

หมายเหต ุ ทางบรษิัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัรก์่อน 15 วนั โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, 
เช่ารถโคช้, จองที่พกั, รา้นอาหาร สถานที่เขา้ชมต่าง ๆ ไวล้ว่งหนา้ใหก้บักรุป๊
ทวัร ์กรณีที่เกิดเหตกุารณ ์อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลา่ชา้ของสายการบิน,  
การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เครื่องไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตั,ิ 
การถกูปฏิเสธการเขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทางลา่ชา้ หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่
สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได ้ หวัหนา้ทวัร ์ มีสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่ช  าระแลว้ เพราะ
ทางบรษิัทฯ ไดช้  าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ลว่งหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ 
เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร ์หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่
ทางบรษิัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

 

20 มี.ค. 63 มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอรโ์ตฟิโน่ - ลา สเปเซีย ศุกร ์
00.40 น. ออกเดินทางสู ่มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ TG940  
07.35 น. ถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้า

เมือง และศุลกากรแลว้ รถโคช้ปรบัอากาศ พาคณะออกเดินทางสู่เมืองเจนัว 
(Genoa) ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอิตาลี เมืองบ้านเกิด
ของคริสโตเฟอร ์โคลัมบัส นักเดินเรือผู้บุกเบิกและเป็นชาวยุโรปคนแรกที่
คน้พบทวีปอเมริกา ถึงแมเ้มืองเจนัวจะถูกบดบังรศัมีจากเมืองอื่นที่มีชื่อเสียง
มากกว่าอย่างกรุงโรม หรือเวนิส แต่อย่าง ไรก็ตามเจนวั ก็เปรียบดงัไข่มกุของ
ประเทศอิตาลี เมืองสุดคลาสสิคแห่งนีป้ระดับประดาไปดว้ยตึกรามบา้นช่อง 
ตกแต่งดว้ยสีสไตลพ์าสเทล โบสถเ์ก่า แก่ดมูีมนตข์ลงั ถนนบางสายบ่งบอกถึง
อารยธรรมเก่ายคุโรมนั เมืองแห่งนีเ้ป็นดั่งศนูยก์ลางทางประวตัิศาสตร ์สะทอ้น
ใหเ้ห็นวัฒนธรรมจากยุคอดีตมาสู่ปัจจุบัน เริ่มตน้การเดินเที่ยวชมเมืองจาก  
Galata Museo del Mare พิพิธภัณฑท์างทะเลแห่งแรกของเมดิเตอเรเนียน, 
Porto Antico ท่าเรือเก่าเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑส์ัตวน์  ้า (Aquarium) ที่ใหญ่
ที่สุดในยุโรป, เครื่องเล่น Lift Bigo ที่ทา้ทายความหวาดเสียว. Palazzo San 
Giorgio งดงามด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้บนผนังอาคาร เล่าเรื่องราว
เก่ียวกับนักบุญเซนตจ์อรจ์ปราบมังกร, Loggia di Banchi ตลาดแลกเปลี่ยน
สินคา้แห่งแรกของอิตาลี, Cathedral สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที่ 12 และ 15 แด่
นักบุญจอห์นเดอะแบบติสต์ ด้านหน้าเป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ผสม 
ผสานกับสถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสกอ์ย่างลงตัว, Porta Soprana ประตูสู่
เมืองฝ่ังตะวันออกที่จะพาท่านไปสู่บ้านของโคลัมบัส, Palazzo Ducale ที่
ประทับของดอทจ ์ผู้ปกครองสาธารณรฐัเจนัว, Palazzi dei Rolli ไดร้ับการ
ดแูลใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2006 และ Strada Nuova หรือถนนสายใหม่ 
มีกลุ่มอาคารพิพิธภณัฑห์ลายแห่ง ดดัแปลงมาจากพระราช วังเก่า ไดร้บัการ
ดแูลจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก 

  
(146 ก.ม.) 

 
 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
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14.00 น. 
 

น าคณะออกเดินทางสู่ เมืองปอร์โตฟิโน (Portofino) ซึ่งเป็นเมืองท่าแห่ง
ชายทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเขตจงัหวัดเจนัว ลอ้มรอบ
ดว้ยท่าเรือเล็กๆ จนไดร้บัการขนาดนามว่าเป็น “สวรรคแ์ห่งเมืองท่า” ส  าหรบั
นักท่องเที่ยว ที่นี่เป็นเมืองเล็กๆ น่ารกัประกอบดว้ยบา้นเรือนหลากสีสัน ตั้ง
เบียดเสียดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่มโอบลอ้มอ่าวที่มีท่าเรือยอรช์จอดเต็มไป
หมด จนได้เวลาอันสมควร น าคณะเดินทางสู่เมือง เมืองลา สเปเซีย (La 
Spezia) เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี อยู่ระหว่าง เมืองเจนัว 
และปิซ่า บนทะเลลิกูเรีย และเป็นหนึ่งในอ่าวที่มีความส าคญัทางดา้นการคา้
และการทหาร 

(35 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั REGINA ELENA HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.reginaelena.it  
21 มี.ค. 63 อิตาเลียนริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี เสาร ์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเที่ยวชมความงามรมิชายฝ่ังทะเลของแควน้ลิกเูรีย ที่เป็นย่านตาก

อากาศและรีสอรต์ ที่นี่งดงามจนไดส้มญาว่าอิตาเลียนรเิวียรา่ มีลกัษณะภมูิ
ประเทศที่สวยงามแปลกตา มีภเูขาสงูชนัขนาบอยู่ชายหาด ซึ่งบางจดุสงูชนั 
90 องศา บางตอนของภเูขาลาดเทมาจนถึงชายหาด มีทัง้หาดทรายขาวสวย
และหาดกรวดที่งามแปลกตา มีภมูิทศันท์ี่งดงามตามธรรมชาติ ผสมผลา
นกนัของภเูขา ทะเล เมืองท่าคกึคกั และหมู่บา้นที่ห่างไกลความเจรญิ เป็น
ภาพที่มีเสน่หป์ระทบัใจของนกัเดินทางทกุคนที่ไดม้าเยือนอิตาเลียนรเิวียรา่ 
ขนาดที่นกัประพนัธเ์อกชาวองักฤษ ชารล์ ดิกเกนส ์กลา่วว่า ชายทะเลระหว่าง
เจนวักบัสเปเชียนัน้เป็นอิตาลีที่สวยที่สดุ  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าท่านเทียว ซิงเคว เทเร ่ (Cinque Terre) 5 หมู่บา้นสวยติดทะเลในแควน้ลกิู

เรีย ซึ่งทัง้หมดอยู่ในเขตจงัหวดัสเปเซีย (Province La Spezia) ทัง้ยงัเป็นเมือง
ที่ไดร้บัการยกใหเ้ป็น UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด ทะเล 
ภเูขา ในแถบนัน้เป็นพืน้ที่อนรุกัษข์องประเทศอิตาลี  Cinque Terre แปลว่า 5 
แผ่นดิน หรือ แผ่นดนิทัง้ 5 ในภาษาองักฤษ Five Lands พาท่านเยือนเมือง
มอนเตรอสโซ อลั มาเร (Monterosso al Mare) / เมืองเวรน์าซซา (Vernazza) 
/ เมืองคอรน์ีเลย (Corniglia) / เมืองมานาโรลา (Manarola) และ เมืองรโิอมจั
จอรเ์ร (Riomaggiore) จนไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะเดินทางกลบัสูโ่รงแรมที่
พกั  

     
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั REGINA ELENA HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.reginaelena.it  
22 มี.ค. 63 ลา สเปเซีย - เวอโรน่า - โดโลไมท ์ อาทติย ์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. คณะออกเดินทางสูเ่มืองเวอโรน่า เมืองตน้ก าเนิดของนิยายรกัอมตะโรมิโอและ

จเูลียต ที่เลา่ขานกนัมากว่า 700 ปีโดยท่านเชคเปียร ์ 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
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บ่าย น าชมบา้นเลขที่ 23 ของจูเลียต คาปูเลต ์กับภาพของระเบียงแห่งเรื่องราวโร
แมนติก  ที่ จู เลียตเฝ้ ารอคอยพบโรมิ โอทุกค ่ าคืน  ผ่านชม Arena หรือ 
Amphitheatre  โรงละครกลางแจง้ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก  จากนั้นน า
คณะเดินทางสู่โดโลไมท์ อยู่ในเขตอิตาลีตอนเหนือ มีอาณาเขตครอบคลุม
บริเวณแควน้ทิโรลใต ้และแควน้เนเนโต ้เทือกเขาโดโลไมท ์ไดช้ื่อว่าเป็นแนว
เขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากลกัษณะของยอดเขาต่างๆ ที่แทง
ยอดสูงเสียดฟ้า มีทัศนียภาพงดงาม จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของ
นกัท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด ทัง้ในช่วงฤดหูนาว ที่มีสกีรีสอรท์เปิดตอ้นรบันกัสกี 
และในฤดรูอ้น ที่นี่ยงัมีทุ่งหญา้ที่มีดอกไมส้วยตลอดช่วงเทือกเขา น าท่านพกัที่
เมืองโบลซาโน ซึ่งเป็นเมืองที่ถือเป็นประตูสู่เทืองเขาโดโลไมท ์เมืองยุคกลาง
เชิงเทือกเขาแอลป์ที่รุง่เรืองตัง้แต่ยคุโรมนั งดงามดว้ยจตัรุสั โบสถ ์และวิหาร 

 

 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั FOUR POINTS BY SHERATON BOLZANO HOTEL 

หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.fourpointsbolzano.com  

23 มี.ค. 63 ทะเลสาบเบรียส - ทะเลสาบมิซูริน่า – เซนตม์ักดาเลนา จันทร ์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางสูท่ะเลสาบ Braies (Lago di Braies) ไข่มกุเม็ดงามแห่งโดโล

ไมท ์ ทะเลสาบน า้สฟี้าเขียวมีอีกชื่อว่า Prager Wildsee ซึ่งองคก์รยเูนสโกจดั
ใหเ้ป็นมรดกโลกทางรรมชาติ ติดอนัดบัทะเลสาบที่สวยที่สดุในโลกอิสระให้
ท่านไดม้ีเวลาถ่ายภาพเก็บความประทบัใจ สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางสู่
ทะเลสาบมิซูรนิ่า (Lake Misurina) ซึ่งเป็นทะเลสาบน า้จืดขนาดใหญ่ น า้ใส
ราวกระจก มีเวลาใหท้่านไดเ้ดินเลน่ถ่ายภาพตามอธัยาศยั  

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ Saint Maddalena หมู่บ้านเล็กๆ ที่แทรกตัวอยุ่ในหุบเขา

สว่นหนึ่งของอทุยานแห่งชาติ Puez-Odle  โดยมีชื่อเสียงจากทิวทศันห์บุเขาซึ่ง
ไดช้ื่อว่างดงามที่สุดในแควน้ทิโรลใต ้มีจุดชมวิวที่มองเห็น Odle Group หรือ
อีกชื่อหนึ่งเรียกว่า Geisler Group ซึ่งเป็นกลุ่มยอดเขาแหลมเหมือนฟันฉลาม 
เป็นที่นกัเดินทางตอ้งมาเยือนมียอดเขาหลกัคือ Sass Rigais และ Furchetta 
ทัง้สองยอดสงู 3025 เมตรเท่ากนั 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั FOUR POINTS BY SHERATON BOLZANO HOTEL 

หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.fourpointsbolzano.com  

24 มี.ค. 63 โดโลไมท ์- ซีรม์ิโอเน่ - ล่องเรือทะเลสาบการด์้า - มิลาน อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่ เมืองซีรม์ิโอเน่ (Sirmione) ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่อายุนับ 

2,000 ปี ดว้ยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแหลมยื่นเขา้ไปในทะเลสาบการด์า 
(Lake Garda) ที่สวยงาม ก่อนศตวรรษที่ 15 ซีรม์ิโอเน่ อยู่ภายใตก้ารปกครอง
ของเมืองเวนิส หรือจะเรียกไดว่้าเป็นอาณาบริเวณหนึ่งของเมืองเวนิสนั่นเอง 
เพราะสมยันัน้เมืองต่างๆ ในประเทศอิตาลียงัไม่ไดร้วมตวักัน ต่างเป็นเอกเทศ
ปกครองกันเอง แถมมีการท าสงครามเพื่อแย่งชิงเมือง ซีรม์ิโอเน่เลยเป็นเมืองที่
มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ที่ส  าคัญมีหลักฐานและร่องรอยทาง

(148 ก.ม.) 

 
 

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


EUR07C_NORTH ITALY 8 DAYS (19-26 Mar, 2020)_Update 15.01.2020                4 / 7 
 

ประวัติศาสตรต์ั้งแต่ยุคสมัยโรมันทั้งก าแพงเมืองที่ถูกสรา้งขึน้เพื่อป้องกัน
สงคราม ในอดีตเคยเป็นเมืองที่มีผู้คนที่มีฐานะในยุคสมัยโรมันใช้เป็นที่
พกัผ่อนหย่อนใจและปัจจุบนัก็เป็นเมืองพกัผ่อนรมิทะเลสาบ เดินทางถึงเมือง
ซีรม์ิโอเน่ น าท่านล่องเรือชมทะเลสาบการด์า ชมความสวยงามของวิวทิวทศัน์
ของทะเลสาบ ซี่งเป็นทะเลสาบน า้จืดที่เกิดจากน า้แข็งละลายจากเทือกเขา
แอลป์ ดังนั้นซีรม์ิโอเน่ จึงถูกลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบทั้งสองดา้น ถึงแมซ้ีรม์ิ
โอเน่จะเป็นแค่เมืองเล็กๆ แต่ก็มีเสน่หด์ึงดูดใจนักท่องเที่ยวไดต้ลอดทัง้ปี น า
ท่านเที่ยวชมเมือง และถ่ายภาพด้านหน้าปราสาทเก่าแก่ของเมือง The 
Scaliger of Sirmione สร้างในปี 1277 เมืองนี ้เคยอยู่ในการปกครองของ
ตระกลู Scaliger  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย น าคณะออกเดินทางสูเ่มืองมิลาน พาท่านเขา้สูจ่ดุศนูยก์ลางอนัศกัด์ิสิทธิ์คือ ดู

โอโม (DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามในยโุรป สรา้งในปี 
1386 ดา้นนอก มีหลงัคายอดเรียวแหลมจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหิน
อ่อนจากทกุยคุทกุสมยักว่า 2,245 ชิน้ บนสดุมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตรของ
พระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ อิสระใหท้่านไดถ้่ายภาพเป็นที่ระลกึ แลว้ผ่านชม
แกลลอเรีย วิคเตอร ์ เอ็มมานเูอ็ล อาคารกระจกที่เก่าแก่และมีความสวยงาม 
หลงัจากนัน้น าท่านชมโรงละครโอเปรา่ ลาสกาลา่ ชมรูปป้ันของ ลีโอนาโด 
ดาวินชี จิตรกรเอกที่โด่งดงั อิสระใหท้่านไดช้อ้ปปิ้งสินคา้แบรนเนมชื่อดงัของ
โลก ที่หา้งแกลลอเรีย วิคเตอร ์ เอ็มมานเูอ็ล อย่างจใุจ อาทิเช่น LV, Prada, 
Gucci, Tod’s ที่นบัว่าเป็นหา้งที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สดุในมิลาน และ
ยงัเป็นที่ตัง้ของรา้น Prada รา้นแรกของโลก หรือเดินเลน่ตามอธัยาศยั 

(168 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั RAMADA PLAZA MILANO หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.ramadaplazamilano.it  

25 มี.ค. 63 เดินทางสู่สนามบิน พุธ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  Buffet 
10.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบิน เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ มีเวลาใหท้่านไดท้ า TAX 

REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

13.05 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG941  
26 มี.ค. 63 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ พฤหัสบดี 
05.55 น. สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุโปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรม
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบรูณค์รบถว้น จะสง่ใหท้่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

http://www.ramadaplazamilano.it/
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PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL SGL 
USED 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

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

ค่าทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วนัท่ี 15 มกราคม 2563  

✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตา่งๆ ที่ระบใุนรายการ 
✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบทา้ยในหวัขอ้  “โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation)” 
✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้า่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซา่สาธารณรฐัอิตาลี (เชงเกน้) 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสีย

ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุตัิเหต ุส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถงึ
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรมั  

ค่าทวัรไ์ม่รวม 
  ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถโคช้ ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไวท้ี่ 2€ / ท่าน / วนั 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอาทิ คา่โทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทจดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือท่ีท่าน

รูจ้กัและเชื่อถือได ้ซึ่งจะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนที่งา่ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น 
กรุณาจองทวัรแ์ละช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหนึง่ท่ำน ภำยใน 3 วนันับจำกวันทีจ่อง ซึ่ง
เงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง 
หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษิัทฯถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเงื่อนไข 

ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหว่างทวัร ์ อาทเิช่น ผูท้ี่ดืม่สรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบ

คาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหว่างทวัร ์ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร ,์ ผูท้ี่
ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ซึ่งบางครัง้อาจจะ
มีผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
 1. การยกเลิกและขอเงินคา่บรกิารท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวนัก่อนวนัท่ีน าเที่ยว 
ให้คนื 100% ของเงนิค่าบริการ 
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1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบหา้วนัก่อนวนัที่น าเที่ยว 
ให้คนื 50% ของเงนิค่าบริการ 

1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวนัก่อนวนัท่ีน าเที่ยว ไม่
ต้องคนืเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวที่ไดจ้่ายจรงิ เพื่อการเตรียมการจดัน าเที่ยวต่อไปนี ้ใหน้ ามาหกัจากเงิน
ค่าบรกิารท่ีตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้า่ยสงูกวา่เงินค่าบรกิารที่ไดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวจะเรียกจาก
นกัท่องเที่ยวไม่ได ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี ้
2.1  ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ 
2.2  ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเครื่องบิน 
2.3  ค่าใชจ้า่ยที่จ  าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ี่น ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ. 2551 
โดยประกาศใชน้บัตัง้แต่วนัท่ี 15 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจรงิ 60 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย  
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระคา่ใชจ้า่ยส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึง่ทาง
บรษิัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดนิทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณา
ตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัร์
ส่วนท่ีเหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้50%, ออสเตรียน

แอรไ์ลน ์100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอรไ์ลน,์ สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์  ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการ
สะสมไมลข์องสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเทา่นัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562 การเปล่ียนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทวัรส่์วนเพิ่มที่ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 
โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส าหรบัผูพ้กั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มเีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรบัพกั 1 

ท่าน 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า เครื่องปรบัอากาศที่มีจะ
ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ใน
การปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และไม่มี
อ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หาก
ท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE 
เป็นค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมได ้

สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนัน้ ๆ 
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ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตหุน่ึงเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็น
ผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ ทางบรษิัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระ 
Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดนิทางของท่านก่อน
ช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 ▪ ค่าทวัรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเตมิ 

ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋า
ขึน้ลงได ้ ท่านสามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ ตอ้งมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั และมีความ
กวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ ที่ตอ้งมีบนิดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่า
มาตรฐานได ้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระความรบัผิดชอบ
ค่าใชจ้า่ยในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
▪ บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร 

อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซึ่งจะ
รบัผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมีขอ้ก าหนดที่

ชดัเจนในเรื่องการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
การเดินทางเป็นครอบครวั (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชั่วโมง
ติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศอิตาลี ใช้เวลาย่ืนประมาณ 16 วันท าการ 
(การขอวีซา่ประเทศอิตาลีผูเ้ดินทางทกุทา่นตอ้งมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศนูยร์บัค ารอ้งขอวซี่าประเทศอิตาลี)  อาคารสีลม

คอมเพล็ก  ชัน้ 15  ถนนสีลม (ใกลส้ถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง)  
 พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอรต์เล่มเกา่ไม่วา่จะเคยมีวซี่าในกลุ่มประเทศ

เชงเกน้หรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุตัิวีซา่ 
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวด าและหา้มสแกน) ควรมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า  
 ส าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบรบิรูณ ์  และกรณีที่ผูเ้ดินทางอายเุกิน 20 ปีบรบิรูณ ์ แต่ยงัคงสถานะเป็นนกัเรียน/นกัศกึษา 

และมีบิดาหรือมารดาเป็นผูอ้อกค่าใชจ้า่ยให ้
 หนงัสือรบัรองการท างานจากบรษิัท / สงักดัที่ท่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน

ปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เริ่มท างานกบับรษิัทนีแ้ละชว่งเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติ
หลงัครบก าหนดลา (หนังสอืรับรองการท างานทีย่ื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกิน 30 วนั ก่อนการไปย่ืนวีซ่าในแตล่ะ
ประเทศ)   

 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์ และหนงัสือรบัรองบรษิัทที่คดัไวไ้ม่เกิน 1 เดือน พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษิัทฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 หนังสือรับรองทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) มีอายุไม่เกิน 15 วนัจากวนัย่ืนค าร้องวีซ่า พร้อมส าเนาสมุด
บัญชีเงนิฝากทีแ่สดงยอดเงนิล่าสุดไม่เกิน 7 วนั โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทัง้สิน้  ทัง้นีค้วรเลือกเล่มที่มีการเขา้ออกของเงิน
สม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัค่าใชจ้า่ยไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเมื่อ
กลบัสู่ภมูิล  าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา่ ตอ้งออกหนงัสือรบัรองค่าใชจ้่ายใน
ครอบครวัดว้ย ***สถานทตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บรษิัทของทา่น เป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1–6แลว้ ทางบรษิัท
จะตอ้งออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบชุื่อผูเ้ดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีที่เป็นนกัเรยีน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจรงิเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ พรอ้มส าเนาบตัร
นกัเรียน/นกัศกึษา   

 กรณีที่เด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตอ้ง
ไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปกบัอกีท่านหนึ่งได ้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าทา่นจะถกูปฏิเสธวซีา่ 
สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบรษิัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และโปรด
แต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้รษิัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบรษิัทฯ ใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเชน่กนั 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวีซา่ของท่าน เน่ืองจาก
การขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถติิในนามของบรษิัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซี่าไมว่่าจะเป็นเหตผุลใดกต็าม 
ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งคืนค่าวซี่าได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิัท ฯ ถือว่าทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง    
และเงื่อนไขที่บรษิัทไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

 


