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BBBIIIGGG   PPPRRROOO   999   

“““SSSOOOUUUTTTHHH   IIITTTAAALLLYYY   888   DDDAAAYYYSSS””” 
วันแรก ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - โรม (อิตาล่ี)  
21.30 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ D 

16-19  สายการบินไทย เจ้าหน้าท่ีคอยอํานวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการ
เช็คอิน 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, 
เช่ารถโค้ช, จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กับกรุ๊ป
ทวัร์ กรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  
การพลาดเท่ียวบิน (ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตั,ิ 
การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ทําให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่
สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิในการ
เปลี่ยนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีชําระแล้ว เพราะ
ทางบริษัทฯ ได้ชําระคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมีคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งท่ี
ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

วันท่ีสอง กรุงโรม - พพิธิภัณฑ์ปอมเปอี - เมืองนาโปลี (พักนาโปลี 2 คืน)  
00.20 น. ออกเดินทางสูก่รุงโรม ประเทศอิตาลี โดยเท่ียวบินท่ี TG944  
06.50 น. ถงึสนามบินลีโอนาโด ดาวินชี กรุงโรม หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ

ศลุกากรแล้ว นําท่านเดินทางสู่ภาคใต้ของประเทศในเขตคาบสมทุรอิตาลี อีก
ภมูิภาคหนึง่ท่ีน่าสนใจท่ีสดุในยโุรป และยงัได้ช่ือว่าเป็นดินแดนอนัแสนโรแมน
ติก มีปราสาท, โบสถ์วิหาร และทุ่งข้าวสาลี และทิวเขาดารดาษ โดยมีเมืองเน
เปิ้ล หรือเมืองนาโปลี เป็นเมืองหลวงของแคว้น ปัจจุบันเป็นเมืองใหญ่และ
เมืองท่าของเรือสําราญท่องเท่ียวในเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  แวะพักเมือง
ปอมเปอี 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย หลังอาหาร นําคณะเดินทางเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์

กลางแจ้งท่ีจดัแสดงเร่ืองราวไว้อย่างน่าสนใจ อดีตเมืองปอมเปอี (Pompei) มี
ฐานะเป็นศนูย์กลางทางการค้าท่ีแน่นขนดัไปด้วยร้านค้า, ตลาด และห้องแถว 
นอกจากนีย้งัมีสนามกีฬา, โรงละคร, วิหาร, โรงอาบนํา้สาธารณะ, หอนางโลม 
เมืองถูกทับถมด้วยเถ้าลาวาจากการระเบิดของภูเขาไฟวิซูเวียสในปี ค.ศ. 79 
หลงัการขุดสํารวจในศตวรรษท่ี 16 ภาพชีวิตของชาวโรมันกว่าสองพันปี ได้
ปรากฏแก่สาธารณะชน ชมสภาพของเมืองท่ีขุดค้นขึน้มาบ่งบอกถึงรอยอดีต 
นกัท่องเท่ียวสามารถท่ีจะสมัผสัได้ถงึชีวิตท่ีหรูหราในปอมเปอี และพลงัอํานาจ
ของธรรมชาติ จากนัน้นําท่านเท่ียวชมเมืองนาโปลี เมืองท่ีสวยท่ีสุดเมืองหนึ่ง
ของอิตาลี ชมวิวทิวทศัน์ของปราสาทนูโอโว (Castel Nuovo) โดดเด่นเป็นสง่า
ริมทะเล ผ่านดูโอโม มหาวิหารประจําเมือง , เข้าสู่เขตเมืองเก่าท่ีจัตุรัสเยซู 
(Piazza del Gesu) มีร้านขายของท่ีระลกึตลอดสองข้างทาง สถาปัตยกรรม
เขตเมืองเก่ามีทัง้โบสถ์ และ พิพิธภัณฑ์อีกหลายแห่ง จนถึงอ่าวนาโปลี ได้รับ
การยกย่องวา่งดงามแห่งหนึง่ของโลก 

(25.2 ก.ม.) 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั TOWER HOTEL **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.towerhotel.it 
วันท่ีสาม นาโปลี - เที่ยวเกาะคาปรีเพชรเม็ดงามแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  

http://www.towerhotel.it/
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07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะเดินทางสูท่่าเรือเมืองนาโปลี เพ่ือลงเรือสูเ่กาะคาปรีสถานท่ี ท่ีท่านควร

จะต้องไปเยือนให้ได้ซกัครัง้ หากไมเ่ช่นนัน้ก็ยงัไมส่ามารถนบัได้วา่ท่านคือ
บคุคลท่ีหลงใหลในความงามแบบสดุขัว้อย่างแท้จริง กวีเอกระดบัโลกถงึกบั
เคยกลา่วไว้วา่ “ท่ีคาปรีสวรรค์อยู่ใกล้ๆ เพียงแคป่รายตามอง”  

 

10.00 น. ท่านที่ประสงค์จะเข้าชมถ า้บลูกร็อตโต้ มีค่าใช้จ่ายท่านละ 38 ยูโร ไม่
รวมอยู่ในค่าทวัร์ ถํา้บลกูร็อตโต้ท่ีมีความงดงามอย่างมากและมีอยู่เพียงไมก่ี่
แห่งในโลก ถํา้นํา้ลอดท่ีมีการกระทบของแสงกบันํา้ทะเลสีคราม ทําให้ภายใน
บริเวณถํา้ประกายไปด้วยแสงสีนํา้เงินจงึเป็นท่ีมาของช่ือดงักลา่ว (ทัง้นีก้ารเขา้
ชมภายในถ ้าข้ึนอยู่กบัสภาพภูมิอากาศในแต่ละวนั)   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย นําท่านเดินทางสูช่มุชนคาปรีอนัเก่าแก่ตัง้รกรากมาแตบ่รรพบรุุษ จนกลายเป็น

ศนูย์กลางของเกาะท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการท่องเท่ียวและตากอากาศ ร้านรวง
เปิดให้บริการนกัช้อปปิง้ได้เลือกสรร สมควรแก่เวลานําคณะเดินทางกลบัสู่
เมืองนาโปลี 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั TOWER HOTEL **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.towerhotel.it 
วันท่ีส่ี นาโปลี - อะมัลฟ่ีโคสต์ - เมืองคาเซอต้า  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําท่านท่องเท่ียวเส้นทางแสนสวยอะมลัฟ่ีโคสต์ ท่ีได้รับการยกย่องว่างดงาม

หาท่ีใดเปรียบเสมือนได้ จากซอเรนโต้เลาะเลียบชายทะเลและหน้าผาสงู ผ่าน
เมืองโพสิตาโน ตัง้อยู่ในเขตพืน้ท่ีของ Campania ประเทศ Italy ตวัเมืองส่วน
ใหญ่ตัง้อยู่รายเรียงบนผาหินท่ีเปิดหน้าลงสู่ทะเลโพสิตาโนจึงกลายเป็นเมือง
ทรงเสน่ห์จนได้รับสมญานามว่า "Town of Thousand Postcard" จากนัน้
เดินทางตอ่สูเ่มืองอะมลัฟี 

(48.8 ก.ม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. เท่ียวชมเมืองอะมลัฟี จดุหมายปลายทางฝันของเส้นทางสายอะมลัฟีโคสต์ ท่ี

สวยงามท่ีสดุแห่งหนึง่ของโลก แรงบนัดาลใจอนัย่ิงใหญ่ทําให้ทัง้ศิลปิน, นกักวี
, นกัเขียน ตา่งหลัง่ไหลมาเยือนกนัเป็นเวลานบัศตวรรษมาแล้ว เอกลกัษณ์
เฉพาะของบ้านเรือนท่ีปลกูเรียงลดหลัน่ตามหน้าผาสงู เหนือนํา้ทะเลอนักว้าง
ใหญ่ สวยงามจนยากท่ีจะพรรณนา อิสระให้ท่านเพลิดเพลินในเมืองอนัแสนโร
แมนติกแห่งนี ้ สมควรแก่เวลาเดินทางตอ่สูเ่มืองคาเซอต้า เมืองหลวงของ
แคว้นคมัปาเนีย ศนูย์กลางการเกษตร และอตุสาหกรรมของแคว้น 

 
 
 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั NOVOTEL CASERTA SUD **** หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.accorhotels.com    

วันท่ีห้า พระราชวังคาเซอต้า - กรุงโรม   
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
09.00 น. นําคณะไปชมพระราชวงัคาเซอต้า ท่ีโอบล้อมไปด้วยพระราชอทุยานมีพืน้ท่ี

มากกวา่ 111 เฮกตาร์ ครอบคลมุสะพานสง่นํา้ ท่ียาว 38 เมตรท่ีนํานํา้จาก
แหลง่นํา้พใุต้ดิน มายงัยอดเนิน Montebriano ลงสูอ่ทุยาน ได้รับการยกย่อง
ให้เป็นเป็นมรดกวฒันธรรมของมนษุยชาติ Luigi Vanvitelli สถาปนิกชาวเมือง
เนเปิลผู้ ได้รับการยกย่องวา่เป็นยอดสถาปนิกแห่งศตวรรษท่ี 18 เป็นผู้ได้รับ
บญัชาให้ออกแบบพระราชวงัและพระราชอทุยาน ตามพระบญัชาของพระเจ้า 
Charles of Bourbon นบัวา่เป็นอาคารพระราชวงัท่ีใหญ่มหมึาท่ีสดุในยโุรป  

http://www.towerhotel.it/
http://www.accorhotels.com/
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ศตวรรษท่ี 18 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงโรม เมืองหลวงท่ีย่ิงใหญ่ของจกัรวรรด์ิโรมนัมีอายเุก่าแก่

กวา่ 2,000 ปี  
(199 ก.ม.) 

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

หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.sheratonparcode 
mediciromehotel.com  

วันท่ีหก กรุงโรม - นครรัฐวาตกัิน - เที่ยวชมกรุงโรม - อิสระช้อปป้ิง  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําท่านสูน่ครวาติกนั ซึง่เป็นรัฐอิสระ และศนูย์กลางของศาสนาคริสต์นิกาย

โรมนัคาทอลิก ชมความอลงัการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์  ได้รับการตกแตง่
อย่างโอ่อา่หรูหรา ชมรูปปัน้แกะสลกัเฟียต้า ผลงานชิน้เอกของไมเคิลแองเจโล 
เสาพลบัพลาท่ีออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ท่ีหาชมได้ยาก ซึง่
ปัจจบุนัล้วนแตเ่ป็นสิ่งท่ีสําคญัลํา้คา่คูบ้่านคูเ่มืองของอิตาลี  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. นําท่านถ่ายรูปสนามกีฬาโคลอสเซียม (ด้านนอก) ซึง่เป็นสิง่ก่อสร้างท่ีได้รับ

การยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลก ซึง่เป็นสนามกีฬายกัษ์ท่ีจคุน
ได้กวา่ 50,000 คน แล้วบนัทกึภาพกบัประตชูยัคอนสแตนตนิ สญัลกัษณ์แห่ง
ชยัชนะ  ผ่านชมอนสุาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์  เอม็มานเูอล็ หรือพระบิดาของ
ชาวอิตาเลียน ชมร่องรอยของศนูย์กลางแห่งจกัรวรรด์ิโรมนัท่ีโรมนัฟอร่ัม 
หลงัจากนัน้นําคณะชมนํา้พเุทรวี่ ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลาส ซลัวี ท่ีมา
ของเพลง “ทรีคอยน์ออฟเดอะฟาวด์เท่น” ท่ีโดง่ดงัในอดีต ซึง่นกัท่องเท่ียวมี
ความเช่ือวา่หากโยนเหรียญอธิฐานไว้จะได้กลบัมากรุงโรมอีกครัง้หนึง่ และ
อิสระให้ท่านได้มีเวลาเดินเลน่ในจตรัุสบนัไดสเปน แหลง่พบปะของหนุ่มสาว
ชาวอิตาเลียนยามวา่ง จนกลายเป็นแหลง่ช้อปปิง้ช่ือดงัเรียงรายไปด้วยสินค้า
แบรนด์เนมของอิตาลี 

 

 

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

หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.sheratonparcode 
mediciromehotel.com  

วันท่ีเจ็ด กรุงโรม - สนามบิน  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
10.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินลีโอนาร์โด ดาวินชี เพ่ือเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ มีเวลา

ให้ท่านได้ทํา TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

13.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG945  
วันท่ีแปด เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ  
05.45 สายการบินไทยนําท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุโปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการนําเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจดัโปรแกรม
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

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 
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8-15 มิถนุายน 2562 
22-29 มิถนุายน 2562 

คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของนํา้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561  

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คา่เข้าชมพิพิธภณัฑ์ปอมเปอี, คา่เรือทอ่งเที่ยวเกาะคาปรี 
 คา่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบท้ายในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่สาธารณรัฐอิตาล ี(เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยี

ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุสาํหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จํานวนเงินเอา
ประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถึงคา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องหลงัจากกลบัถงึ
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจําตวั 
–หากมีความประสงค์จะเพิม่ความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของ
สมัภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ นํา้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม  

คา่ทวัร์ไมร่วม 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปกําหนดมาตรฐานไว้ที่ 2€ / ทา่น / วนั 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ทําหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่น
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมคีา่ใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาตดิตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ทา่น

รู้จกัและเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนที่งา่ย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น 
กรุณาจองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่
เงินมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง 
หากทา่นไมชํ่าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีกําหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อาํนวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์สาํหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มคีวามจําเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทเิช่น ผู้ที่ดืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบ

คาย สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะ
มีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอืน่หรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจําทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั  หกัมดัจํา 20,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44-30 วนั  หกัมดัจํา 30,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29-15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
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  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14-1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แตท่่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวี

ซา่ได้ทนัตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคดิคา่ใช้จ่ายเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปลีย่นช่ือตัว๋เทา่นัน้ และต้องไมอ่ยูใ่น
เง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัิวซีา่ 
ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนั
ทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาทีย่กเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการ
พิจารณาอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะนาํให้ทา่นยื่นขอวีซา่แบบเดี่ยว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวี
ซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ตํ่ากวา่ 20 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทาง
ทราบลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจาก
กรณีที่เกิดเหตจํุาเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, 
อบุตัิเหต ุ ฯลฯ โดยสทิธิประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN 
ของ บ. เอ ดบัเบิล้ย ู พี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จํากดั ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะ
คํานงึถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่าย
ที่เกิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนื่องจากการกระทําที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้า
เมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ที่ทา่นชําระมาแล้ว 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถทาํได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้อง

ชําระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซึง่ทาง
บริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดาํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไป
แล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณา
ตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไมก่่อนทีท่า่นจะชําระเงินคา่ทวัร์
สว่นท่ีเหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียน

แอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํา้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัที่ 14 กนัยายน 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัทีม่ีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / สาํหรับพกั 2 ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สาํหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

สาํหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที่แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / สาํหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สาํหรับพกั 1 

ทา่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่า่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวาม
แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะทําให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิตํา่ เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ใน
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การปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพือ่ให้เกิดความเหมาะสม 
 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไมม่ี

อา่งอาบนํา้ ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หาก
ทา่นต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE 
เป็นคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ 

ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถ
จองผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมกีารลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็น
ผลทําให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื่องจากได้ชําระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดนิทางของทา่นก่อน
ชําระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระสาํหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิ่มเตมิ 

ทา่นจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋า
ขึน้ลงได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 สาํหรับนํา้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาํหรับผู้โดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางนํา้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจ
ปฏิเสธได้ 

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้นาํขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีนํา้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร 
(18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบนิด้วยสายการบินภายในประเทศ นํา้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ตํา่กวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยในนํา้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร 

อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะ
รับผิดชอบตอ่การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อกําหนดที่

ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสาํหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง
ติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศอิตาลี ใช้เวลาย่ืนประมาณ 16 วันท าการ 

(การขอวีซา่ประเทศอิตาลีผู้ เดินทางทกุท่านต้องมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศนูย์รับคําร้องขอวีซา่ประเทศอิตาลี)  
อาคารสีลมคอมเพลก็  ชัน้ 15  ถนนสลีม (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง)  

 พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมีวซีา่ในกลุม่ประเทศ
เชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่ 

 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จํานวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รูปขาวดําและห้ามสแกน) ควรมอีายไุมเ่กิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 
รูป 

 สาํเนาทะเบียนบ้าน / สาํเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / สาํเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ / สาํเนาทะเบียนสมรส , หยา่  
 สาํเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  และกรณีที่ผู้ เดินทางอายเุกิน 20 ปีบริบรูณ์ แตย่งัคงสถานะเป็นนกัเรียน/นกัศกึษา 

และมีบิดาหรือมารดาเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ยให้ 
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 หนงัสอืรับรองการทํางานจากบริษัท / สงักดัที่ทา่นทํางานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุําแหนง่, อตัราเงินเดือนใน
ปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมทาํงานกบับริษัทนีแ้ละชว่งเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาทํางานตามปกติ
หลงัครบกําหนดลา (หนังสือรับรองการท างานที่ยื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกิน 30 วัน ก่อนการไปยื่นวีซ่าในแต่ละ
ประเทศ)   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า , ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทที่คดัไว้ไมเ่กิน 1  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 หนังสือรับรองทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) มีอายุไม่เกิน 15 วันจากวนัยื่นค าร้องวีซ่า พร้อมส าเนาสมุด
บัญชีเงนิฝากที่แสดงยอดเงนิล่าสุดไม่เกิน 7 วัน โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีค้วรเลอืกเลม่ทีม่ีการเข้าออกของเงิน
สมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมต่ํา่กวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มฐีานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จา่ยได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเมือ่
กลบัสูภ่มูิลาํเนา ในกรณีทีเ่ดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวีซา่ ต้องออกหนงัสอืรับรองคา่ใช้จ่ายใน
ครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1–6แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของทา่น โดยระบช่ืุอผู้ เดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจริงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ พร้อมสาํเนาบตัร
นกัเรียน/นกัศกึษา   

 กรณีที่เด็กอายตุํ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องทาํจดหมายยนิยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้อง
ไปยื่นเร่ืองแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอกีทา่นหนึง่ได้ ณ ทีว่า่การอาํเภอหรือเขต โดยมีนายอาํเภอ หรือ
ผู้อํานวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิห้เดนิทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวซีา่ 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม ่ก็ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด
แตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 กรณีท่ีทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซีา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซา่ของทา่น เน่ืองจาก
การขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วซีา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับในข้อตกลง    
และเง่ือนไขท่ีบริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 


