
 

  
วันที ่วันที ่11  
1100  เม.ย. 63เม.ย. 63  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ --  กรุงโรม (อติาลี)กรุงโรม (อติาลี)  ศุกร์ศุกร์  
21.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ขาออก อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ

เคานเ์ตอร ์ D16-19 สายการบินไทย เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่อง
สมัภาระและการเช็คอิน  

วันที ่2 
11 เม.ย. 62 กรุงโรม - พิพิธภัณฑว์าติกัน - โคลอสเซียม-น ้าพุเทรวี่ - บันไดสเปน เสาร ์

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

ศุลกากรแลว้ น าท่านสู่นครวาติกัน ซึ่งเป็นรฐัอิสระ และศูนยก์ลางของศาสนา
คริสตน์ิกายโรมนัคาทอลิก เขา้ชมพิพิธภณัฑว์าติกัน ซึ่งเป็นที่รวบรวมผลงานทาง
ศิลปะที่หาชมไดย้าก นอกจากนีย้ังมีหอ้งแสดงศิลปะการตกแต่งฝาผนังรูปสลกั
แบบคลาสสิค และงานของนักวาดภาพคนส าคัญๆ ของอิตาลีในสมัยกลางและ
สมยัเรอเนสซองส ์อาทิจ็อตโต (Giotto), ฟรา แองเจลิโก (Fra Angelico), ฟิลิปโป 
ลิปปี (Filippo Lippi) และโบสถซ์ิสทีน (Sistine Chapel) ซึ่งเป็นผลงานของไมเคิล
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แองเจโลที่วาดภาพเขียนสีเฟรสโกท้ี่โด่งดงัที่สดุของโลกคือ The Last Judgement 
แลว้ไปชมความอลงัการของ มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์ ได้รบัการตกแต่งอย่างโอ่อ่า
หรูหรา ชมรูปป้ันแกะสลกัเฟียตา้ ผลงานชิน้เอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลบัพลา
ที่ออกแบบโดยแบรน์ินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก ซึ่งปัจจุบนัลว้นแต่
เป็นสิ่งที่ส  าคญัล า้ค่าคู่บา้นคู่เมืองของอิตาลี 

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

ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลก ซึ่งเป็นสนามกีฬายกัษท์ี่จคุนไดก้ว่า 50,000 คน แลว้
พาท่านไปบนัทกึภาพกบัประตชูยัคอนสแตนติน สญัลกัษณแ์ห่งชยัชนะ  ผ่านชม
อนสุาวรียพ์ระเจา้วิคเตอร ์ เอ็มมานเูอ็ล หรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน ชม
รอ่งรอยของศนูยก์ลางแห่งจกัรวรรด์ิโรมนัที่โรมนัฟอรั่ม หลงัจากนัน้น าคณะไปชม
น า้พเุทรว่ี ผลงานมาสเตอรพ์ีซของนิโคลาส ซลัวี ที่มาของเพลง “ทรีคอยนอ์อฟ
เดอะฟาวดเ์ท่น” ที่โด่งดงัในอดีต ซึ่งนกัท่องเที่ยวมีความเชื่อว่าหากโยนเหรียญอธิ
ฐานไวจ้ะไดก้ลบัมากรุงโรมอีกครัง้หนึ่ง เขา้สูจ่ตรุสับนัไดสเปน แหลง่พบปะของ
หนุ่มสาวชาวอิตาเลียนยามว่าง จนกลายเป็นแหลง่ชอ้ปปิ้งชื่อดงัเรียงรายไปดว้ย
สินคา้แบรนดเ์นมของอิตาลี 

 

 
 

 

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

กรุงโรม –– พิพิธภัณฑป์อมเปอี - ซอเรนโต้ – น่ังเรือสู่เกาะคาปรี 
(วันนีต้รงกับวันอีสเตอรเ์ดย ์ร้านช้อปป้ิงจะปิดเร็วหรือปิดร้าน) อาทติย์อาทติย์  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านสูเ่มืองปอมเปอี เขา้ชมเขตเมืองเก่าที่ไดร้บัการจดัตัง้เป็น พิพธิภณัฑเ์มือง

ปอมเปอี (POMPEI) เมืองที่ถกูทบัถมจมอยู่ใตด้ินกว่า 1,500 ปี เนื่องจากการ
ระเบิดของภเูขาไฟวิชเูวียส ชมสภาพของเมืองที่ขดุคน้ขึน้มา ดว้ยความมหศัจรรย์
ของปอมเปอ ี ท าใหเ้มืองแห่งนีไ้ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์าร
ยเูนสโก เม่ือปี 1997 นอกจากนี ้ ที่นี่ยงัเป็นหนึ่งในจดุหมายปลายทางยอดนิยม
ของประเทศอิตาลี ที่มีผูม้าเยือนมากกว่า 2 ลา้นคนต่อปี  

 

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

เรือสูเ่กาะคาปรี เกาะเล็กๆที่มีธรรมชาติที่สวยงามเป็นสถานที่ตากอากาศของ
บคุคลส าคญัๆ มาชา้นานซึ่งรายไดห้ลกัของเกาะนีม้าจากอตุสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว  

 

15.00 น. น าท่านเที่ยวชมชมุชนคาปรีอนัเก่าแก่ตัง้รกรากมาแต่บรรพบรุุษ จนกลายเป็น
ศนูยก์ลางของเกาะ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการท่องเที่ยวและตากอากาศ รา้นรวงเปิด
ใหบ้รกิารนกัชอ้ปปิ้งไดเ้ลือกสรร 

 

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

เกาะคาปร ี - ถ า้บลูกรอ็ตโต้ – นาโปล ี - น่ังรถไฟด่วน -  
นครฟลอเร้นซ ์ จันทร ์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเปลี่ยนลงเรือเล็กไปชมถ า้บลกูรอ็ตโต ้ ที่มีความงดงามอย่างมากและมีอยู่

เพียงไม่ก่ีแห่งในโลก ถ า้น า้ลอดที่มีการกระทบของแสงกบัน า้ทะเลสีคราม ท าให้
ภายในบรเิวณถ า้ประกายไปดว้ยแสงสีน า้เงินจึงเป็นที่มาของชื่อดงักลา่ว (ทัง้นี ้
การเขา้ชมภายในถ า้ขึน้อยู่กบัสภาพภมูิอากาศในแต่ละวนั)   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 

http://www.hotelsyrenecapri.it/
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13.00 น. ไดเ้วลาน าคณะลงเรือ Jet น าท่านกลบัสูฝ่ั่งท่าเรือเมืองนาโปลี หรือ เมืองเนเปิ้ล 
ซึ่งเป็นเมืองใหญ่และเป็นเมืองท่าเรือที่ส  าคญัทางตอนใต ้ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่า
ของเรือส าราญท่องเที่ยวในเขตเมดิเตอรเ์รเนียนที่ส  าคญั  

16.35 น. น าคณะเดินทางสูส่ถานีรถไฟ และเดินทางสู่เมืองฟลอเรน้ซ ์  
19.31 น. คณะถึงเมืองฟลอเรน้ตซ ์ เมืองนีเ้ป็นศนูยก์ลางแห่งศิลปะในยคุเรอเนสซองส ์ และ

เป็นเมืองที่ไม่อนญุาตใหร้ถโคช้เขา้ไปในเขตเมือง  
 

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

วันที ่5 
14 เม.ย. 63 

นครฟลอเร้นซ ์ - เทีย่วเมืองปิซา่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส
เมสเตร้ อังคาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเขา้สูเ่มืองเก่าของนครฟลอเรน้ซ ์ เมืองนีเ้ป็นศนูยก์ลางแห่งศิลปะในยคุ

เรอเนสซองส ์ และเป็นเมืองที่ไม่อนญุาตใหร้ถโคช้เขา้ไปในเขตเมือง มีมหาวิหาร
ซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรือ Duomo แห่งนครฟลอเรน้ซเ์ป็นศนูยก์ลาง ใกลก้นั
เป็นจตรุสัซนิญอเรีย เดิมเป็นที่ตัง้รูปป้ันเดวิดของแทม้านานกว่า 3 ศตวรรษ ใน
ปัจจบุนัถกูเก็บรกัษาไวใ้นแกลลอเรีย อะเคเดมี ผ่านชมพิพิธภณัฑอ์ฟุฟิซี ที่เก็บ
งานศิลปะล า้ค่าในยคุกลางใกล ้ ชมสะพานอนัเก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกที่
ขา้มแม่น า้อารโ์น จากนัน้รถโคช้น าท่านชมวิวทิวทศันข์องเมืองแบบพาโนรามา ณ 
จตรุสัไมเคิลแองเจโล 

 

10.00 น. น าท่านเขา้สูจ่ตรุสักมัโป เดย ์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตรุสั
อศัจรรย"์ หรือที่ไดร้บัลงทะเบยีนเป็นมรดกโลกในชื่อ จตรุสัดโูอโมแห่งปิซ่า คือ
บรเิวณที่ลอ้มรอบดว้ยก าแพงใจกลางเมืองปิซ่า ประกอบไปดว้ยสิ่งก่อสรา้งไดแ้ก่ 
มหาวิหารปิซ่า (Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุ่ม (Baptistery)  เริ่มสรา้งปีค.ศ.
1173 ค.ศ. แลว้เสรจ็ในปี 1372 ปัจจบุนัยเูนสโกประกาศใหเ้ป็นมรดกทาง
วฒันธรรมในปีค.ศ. 1987 อิสระใหท้่านถ่ายภาพเป็นที่ระลกึตามอธัยาศยั จากนัน้
เดินทางสูน่ครฟลอเรน้ซ ์

 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. เดินทางสูจ่งัหวดัเวเนเซีย เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เป็นแควน้ที่มีความมั่งคั่ง 

และเป็นแหลง่อตุสาหกรรมมากที่สดุในประเทศอิตาลี และยงัเป็นแควน้หนึ่งที่มี
นกัท่อง เที่ยวมามากที่สดุแห่งหนึ่งอีกดว้ย มีนกัท่องเที่ยวมาเยือนไม่ต ่ากว่า 60 
ลา้นคนในทกุๆ ปี 

 

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

เดียวกนั 
www.novotelmestre 

hotel.it 
วันที ่6 
15 เม.ย. 63 

เวนิสเมสเตร้ – เทีย่วเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก - ล่องเรือกอน
โดล่า - เมอืงเวอโรน่า พุธ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านลงเรือทศันาจรขา้มสูเ่กาะเวนิส (เมืองที่ไม่มีรถยนตว่ิ์งผ่าน) เกาะเวนิส มี

เกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกนักว่า 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังที่ซาน
มารโ์ค ศนูยก์ลางของเกาะเวนิส ผ่านชม Doge Palace อนัเป็นที่ประทบัของเจา้ผู้
ครองนครเวนิสในอดีตและมีความรุง่เรือง เม่ือครัง้ท าการคา้กบัตะวนั ออกไกล 
สะพานถอนหายใจที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต การเป่าแกว้มรูาโน่งานฝีมือตัง้แต่
ครัง้บรรพบรุุษที่มีชื่อเสียง แลว้ไปชมความสวยงามของจตรุสัซานมารโ์ค ที่
กวา้งขวางรายลอ้มไปดว้ยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทนท์ี่แมแ้ต่นโป
เลียนยงัหลงใหล รายลอ้มไปดว้ยโบสถน์กับญุเซนตม์ารค์, หอระฆงั, เสาแห่ง
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นกับญุ ท าใหด้งูามสง่ายิ่งนกั อิสระใหท้่านไดเ้ดินเที่ยวชมเกาะอนัแสนโรแมนติก 
หรือชอ้ปปิ้งสนิคา้ของเมืองอาทิ ผา้ลกูไม ้ หรือจิบกาแฟในรา้น Café Florian ที่
เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี 1720 น าท่านเที่ยวชมล าคลองนอ้ยใหญ่ สลบัดว้ย
บา้นเรือนที่มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั ดว้ยการลอ่งเรือกอนโดล่า เพื่อชมมนตเ์สน่ห์
แห่งนครเวนิสสูแ่กรนดค์าแนล คลองที่กวา้งที่สดุของเกาะ และงานก่อสรา้งที่
แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นอจัฉรยิะดา้นสถาปัตยกรรมที่สะพานเรียลอลัโต ้

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
 เดินทางสูเ่มืองเวอโรน่า เมืองตน้ก าเนิดของนิยายรกัอมตะโรมิโอและจเูลียต ที่เลา่

ขานกนัมากว่า 700 ปีโดยท่านเชคเปียร ์น าชมบา้นเลขที่ 23 ของจเูลียต คาปเูลต ์
กบัภาพของระเบียงแห่งเรื่องราวโรแมนติก ที่จเูลียตเฝา้รอคอยพบโรมิโอทกุค ่าคืน 
ผ่านชม Arena หรือ Amphitheatre  โรงละครกลางแจง้ที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของ
โลก 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั HOTEL ACCADEMIA**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotelaccademia.it 
วันที ่7 
16 เม.ย. 63 เมืองเวอโรน่า – เมืองซรีม์ิโอเน่ – มิลาน - ช้อปป้ิง  พฤหัสบด ี
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่ เมืองซีรม์ิโอเน่ (Sirmione) ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่อายุนับ 

2,000 ปี ดว้ยลกัษณะภมูิประเทศที่เป็นแหลมยื่นเขา้ไปในทะเลสาบการด์า (Lake 
Garda) ที่สวยงาม ก่อนศตวรรษที่  15 ซีรม์ิโอเน่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและ
ปัจจบุนัก็เป็นเมืองพกัผ่อนรมิทะเลสาบ เดินทางถึงเมืองซีรม์ิโอเน่ น าท่านล่องเรือ
ชมทะเลสาบการด์า ชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบ ซี่งเป็น
ทะเลสาบน า้จืดที่เกิดจากน า้แข็งละลายจากเทือกเขาแอลป์ ดงันัน้ซีรม์ิโอเน่ จึงถูก
ลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบทั้งสองดา้น ถึงแมซ้ีรม์ิโอเน่จะเป็นแค่เมืองเล็กๆ แต่ก็มี
เสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี น าท่านเที่ยวชมเมือง และถ่ายภาพ
ดา้นหน้าปราสาทเก่าแก่ของเมือง The Scaliger of Sirmione สรา้งในปี 1277 
เมืองนีเ้คยอยู่ในการปกครองของตระกลู Scaliger  

 

 
 

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

วิหารแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามในยุโรป สรา้งในปี 1386 ดา้นนอก มี
หลงัคายอดเรียวแหลมจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินออ่นจากทุกยคุทกุสมยั
กว่า 2,245 ชิน้ บนสดุมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ 
อิสระใหท้่านไดถ้่ายภาพเป็นที่ระลกึ แลว้ผ่านชมแกลลอเรีย วิคเตอร ์ เอ็มมานเูอ็ล 
อาคารกระจกที่เก่าแก่และมีความสวยงาม หลงัจากนัน้น าท่านชมโรงละครโอเป
รา่ ลาสกาลา่ ชมรูปป้ันของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอกที่โด่งดงั อิสระใหท้่าน
ไดช้อ้ปปิ้งสินคา้แบรนเนมชื่อดงัของโลก ที่หา้งแกลลอเรีย วิคเตอร ์ เอ็มมานเูอ็ล 
อย่างจใุจ อาทิเช่น LV, Prada, Gucci, Tod’s ที่นบัว่าเป็นหา้งที่สวยงาม หรูหรา
และเก่าแก่ที่สดุในมิลาน และยงัเป็นที่ตัง้ของรา้น Prada รา้นแรกของโลก หรือ
เดินเลน่ตามอธัยาศยั 

 

 
 
 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั HILTON MILAN**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hiltonmilan.it 
วันที ่8  
17 เม.ย. 63 เดินทางสู่สนามบิน ศุกร ์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
10.00 น. ออกเดินทางสูถ่ึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี เพื่อเดินทางกลบัสู่  

http://www.hotelaccademia.it/
http://www.hiltonmilan.it/
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กรุงเทพฯ มีเวลาใหท้่านไดท้ า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
14.05 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 941  
วันที ่9 
18 เม.ย. 63 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ เสาร ์
05.55 น. สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุโปรแกรมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรมของแต่ละ

วนัเดินทางจะไม่เหมอืนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบรูณค์รบถว้น จะส่งใหท้า่น 7 วนัก่อนการเดินทางเทา่นั้น) 
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PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
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.- 

ค่าทวัรร์วม :  
 ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที ่14 กันยายน 2562 

✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
✓ **ค่าเขา้พิพธิภณัฑป์อมเปอี, คา่เรือท่องเที่ยวเกาะคาปรี, ค่าเรือท่องเที่ยวถ า้บลกูรอ็ตโต,้ ค่าเขา้พพิิธภณัฑว์าตกินั** 
✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบทา้ยในหวัขอ้  “โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation)” 
✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้า่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คดิอตัรา 2 ยโูรต่อทา่น / วนั 
✓ 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 / คา่รกัษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่อง
หลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไม่ไดเ้กดิจากโรคประจ าตวั 

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

ค่าทวัรไ์ม่รวม 
  ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอาทิ คา่โทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทจดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ 

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

รูจ้กัและเชื่อถือได ้ซึ่งจะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนที่ง่าย 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. การยกเลิกและขอเงินค่าบรกิารท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

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

 2. ค่าใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวที่ไดจ้า่ยจรงิ เพื่อการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ใหน้ ามาหกัจากเงิน  
    ค่าบรกิารท่ีตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสงูกว่าเงินคา่บรกิารท่ีไดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก 
    นกัท่องเที่ยวไม่ได ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี  ้
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเครื่องบิน 
    2.3 ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นอื่นๆ 

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

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%, ส่วนสาย

การบิน ออสเตรียนแอรไ์ลน,์ ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอรไ์ลน,์ สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ ขึน้อยู่กับเงื่อนไขการสะสม
ไมลข์องสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนยีม ณ วนัที ่ 14 กันยายน 2561 การเปล่ียนแปลงของสายการบินใน

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

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

เตียง / ส  าหรบัผูพ้กั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละ
ประเทศ)  

▪ ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส  าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส  าหรบั

พกั 1 ท่าน 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกั
มีความแตกต่างกนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า เครือ่งปรบัอากาศที่มี
จะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ ในการปรบัเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั 
และไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะ
แตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า 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 ้แต่หากมกีารล่าชา้ หรือเหตหุน่ึงเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็น
ผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ ทางบรษิัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระ 
Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดนิทางของท่านก่อน
ช าระเงิน 

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

ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋า
ขึน้ลงได ้ ท่านสามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได ้

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

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

▪ กระเป๋าและสมัภาระที่มีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน 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), เดก็, และผูส้งูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมง
ติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศอิตาลี ใช้เวลาย่ืนประมาณ 16 วันท าการ 
(การขอวีซ่าประเทศอิตาลีผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง  

ณ ศนูยร์บัค ารอ้งขอวีซ่าประเทศอิตาล)ี  อาคารสีลมคอมเพล็ก  ชัน้ 15  ถนนสลีม (ใกลส้ถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง)  
 พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอรต์เล่มเกา่ไม่วา่จะเคยมีวซี่าในกลุ่มประเทศ

เชงเกน้หรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุตัิวีซา่ 
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน)ควรมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า  
 ส าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุม่ถงึ 20 ปีบรบิรูณ ์  และกรณีที่ผูเ้ดนิทางอายเุกิน 20 ปีบรบิรูณ ์ แตย่งัคงสถานะเป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา 

และมีบิดาหรือมารดาเป็นผูอ้อกค่าใชจ้า่ยให ้
 หนงัสือรบัรองการท างานจากบรษิัท/ สงักดัที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั

,วนัเดือนปีที่เริม่ท างานกบับรษิัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดนิทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบ
ก าหนดลา (หนังสอืรับรองการท างานทีย่ื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกนิ 30 วนั ก่อนการไปย่ืนวีซ่าในแต่ละประเทศ)   

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

 หนังสือรับรองทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) บัญชีออมทรัพยส์่วนตัว มีอายุไม่เกิน 15 วนัจากวันย่ืนค าร้องวี
ซ่า พร้อมส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากทีแ่สดงยอดเงนิล่าสุดไมเ่กิน 7 วนั โดยไม่มีข้อยกเวน้ใดๆทัง้สิน้  ทัง้นีค้วรเลือกเล่มที่มี
การเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงินเพยีงพอท่ีจะครอบคลมุกบัค่าใชจ้่ายได้
อย่างไมเ่ดือดรอ้นเมื่อกลบัสู่ภมูิล  าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวีซา่ ตอ้งออกหนงัสือ
รบัรองค่าใชจ้า่ยในครอบครวัดว้ย ***สถานทตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั*** 

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

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

 การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าทา่นจะถกูปฏิเสธวซีา่ 
สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบริษัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และโปรด
แต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบรษิัทฯ ใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเชน่กนั 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวีซา่ของท่าน เนื่องจาก
การขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถติิในนามของบรษิัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวซี่าไมว่่าจะเป็นเหตผุลใดกต็าม 
ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งคืนค่าวซี่าได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิัท ฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลง    
และเงื่อนไขที่บรษิัทไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

 


