
 

 

 
วันแรก ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)  ศุกร์  
21.30 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-

19  สายการบินไทย เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการ
เช็คอิน  

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, 
เช่ารถโค้ช, จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ป
ทวัร์ กรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  
การพลาดเท่ียวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตั,ิ 
การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่
สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิในการ
เปลี่ยนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีช าระแล้ว เพราะทาง
บริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ  ลว่งหน้าแล้ว และหากมีคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ  เกิดขึน้
นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งท่ีทาง
บริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

วันท่ีสอง มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ลา สเปเซีย เสาร์ 
00.35 น. ออกเดินทางสู ่มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเท่ียวบินท่ี TG940  
07.10 น. ถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้า

เมือง และศุลกากรแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ พาคณะออกเดินทางสู่เมืองเจนวั 
(Genoa) ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศอิตาลี เมืองบ้านเกิด
ของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรือผู้ บุกเบิกและเป็นชาวยุโรปคนแรกท่ี
ค้นพบทวีปอเมริกา ถึงแม้เมืองเจนัวจะถูกบดบังรัศมีจากเมืองอื่นท่ีมีช่ือเสียง
มากกว่าอย่างกรุงโรม หรือเวนิส แต่อย่าง ไรก็ตามเจนวั ก็เปรียบดงัไข่มกุของ
ประเทศอิตาลี เมืองสุดคลาสสิคแห่งนีป้ระดบัประดาไปด้วยตึกรามบ้านช่อง 
ตกแตง่ด้วยสีสไตล์พาสเทล โบสถ์เก่า แก่ดมูีมนต์ขลงั ถนนบางสายบ่งบอกถึง
อารยธรรมเก่ายคุโรมนั เมืองแห่งนีเ้ป็นดัง่ศนูย์กลางทางประวตัิศาสตร์ สะท้อน
ให้เห็นวฒันธรรมจากยุคอดีตมาสู่ปัจจุบัน เร่ิมต้นการเดินเท่ียวชมเมืองจาก 
Galata Museo del Mare พิพิธภัณฑ์ทางทะเลแห่งแรกของเมดิเตอเรเนียน, 
Porto Antico ท่าเรือเก่าเป็นท่ีตัง้ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น า้ (Aquarium) ท่ีใหญ่
ท่ีสุดในยุโรป, เคร่ืองเล่น Lift Bigo ท่ีท้าทายความหวาดเสียว. Palazzo San 
Giorgio งดงามด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้บนผนังอาคาร เล่าเร่ืองราว
เก่ียวกับนักบุญเซนต์จอร์จปราบมงักร, Loggia di Banchi ตลาดแลกเปลี่ยน
สินค้าแห่งแรกของอิตาลี, Cathedral สร้างในคริสต์ศตวรรษท่ี 12 และ 15 แด่
นักบุญจอห์นเดอะแบบติสต์ ด้านหน้าเป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ผสม 
ผสานกับสถาปัตยกรรมแบบโรมนัเนสก์อย่างลงตวั, Porta Soprana ประตูสู่
เมืองฝ่ังตะวันออกท่ีจะพาท่านไปสู่บ้านของโคลัมบัส, Palazzo Ducale ท่ี
ประทับของดอทจ์ ผู้ปกครองสาธารณรัฐเจนัว, Palazzi dei Rolli ได้รับการ
ดแูลให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2006 และ Strada Nuova หรือถนนสายใหม่ 
มีกลุ่มอาคารพิพิธภณัฑ์หลายแห่ง ดดัแปลงมาจากพระราช วงัเก่า ได้รับการ
ดแูลจากองค์การยเูนสโก้ให้เป็นมรดกโลก 

  
(146 ก.ม.) 

 
 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
14.00 น. 

 
น าคณะออกเดินทางสู่เมืองปอร์โตฟิโน (Portofino) ซึ่งเป็นเมืองท่าแห่ง
ชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกในเขตจังหวดัเจนัว ล้อมรอบ
ด้วยท่าเรือเล็กๆ จนได้รับการขนาดนามว่าเป็น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” ส าหรับ

(35 ก.ม.) 



 

 

นักท่องเท่ียว ท่ีน่ีเป็นเมืองเล็กๆ น่ารักประกอบด้วยบ้านเรือนหลากสีสนั ตัง้
เบียดเสียดกนัไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่มโอบล้อมอ่าวท่ีมีท่าเรือยอร์ชจอดเตม็ไป
หมด จนได้เวลาอันสมควร น าคณะเดินทางสู่เมือง เมืองลา สเปเซีย (La 
Spezia) เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี อยู่ระหว่าง เมืองเจนัว 
และปิซ่า บนทะเลลิกูเรีย และเป็นหนึ่งในอ่าวท่ีมีความส าคญัทางด้านการค้า
และการทหาร  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั NH LA SPEZIA หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.nh-hotels.com  
วันท่ีสาม อิตาเลียนริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี อาทติย์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเท่ียวชมความงามริมชายฝ่ังทะเลของแคว้นลิกเูรีย ท่ีเป็นย่านตาก

อากาศและรีสอร์ต ท่ีน่ีงดงามจนได้สมญาวา่อิตาเลียนริเวียร่า มีลกัษณะภมูิ
ประเทศท่ีสวยงามแปลกตา มีภเูขาสงูชนัขนาบอยู่ชายหาด ซึง่บางจดุสงูชนั 90 
องศา บางตอนของภเูขาลาดเทมาจนถงึชายหาด มีทัง้หาดทรายขาวสวยและ
หาดกรวดท่ีงามแปลกตา มีภูมิทศัน์ท่ีงดงามตามธรรมชาติ ผสมผลานกนัของ
ภเูขา ทะเล เมืองท่าคกึคกั และหมูบ้่านท่ีห่างไกลความเจริญ เป็นภาพท่ีมีเสน่ห์
ประทบัใจของนกัเดินทางทกุคนท่ีได้มาเยือนอิตาเลียนริเวียร่า ขนาดท่ีนกั
ประพนัธ์เอกชาวองักฤษ ชาร์ล ดิกเกนส์ กล่าววา่ ชายทะเลระหวา่งเจนวั
กบัสเปเชียนัน้เป็นอิตาลีที่สวยท่ีสดุ  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าท่านเทียว ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมูบ้่านสวยติดทะเลในแคว้นลกิู

เรีย ซึง่ทัง้หมดอยู่ในเขตจงัหวดัสเปเซีย (Province La Spezia) ทัง้ยงัเป็นเมือง
ท่ีได้รับการยกให้เป็น UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด ทะเล 
ภเูขา ในแถบนัน้เป็นพืน้ท่ีอนรัุกษ์ของประเทศอิตาลี  Cinque Terre แปลวา่ 5 
แผ่นดิน หรือ แผ่นดนิทัง้ 5 ในภาษาองักฤษ Five Lands พาท่านเยือนเมือง
มอนเตรอสโซ อลั มาเร (Monterosso al Mare) / เมืองเวร์นาซซา (Vernazza) 
/ เมืองคอร์นีเลย (Corniglia) / เมืองมานาโรลา (Manarola) และ เมืองริโอมจั
จอร์เร (Riomaggiore) จนได้เวลาอนัสมควร น าคณะเดินทางกลบัสูโ่รงแรมท่ี
พกั  

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

จเูลียต ท่ีเลา่ขานกนัมากวา่ 700 ปีโดยท่านเชคเปียร์  
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าชมบ้านเลขท่ี 23 ของจูเลียต คาปูเลต์ กับภาพของระเบียงแห่งเร่ืองราวโร

แมนติก ท่ีจู เลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิ โอทุกค ่าคืน  ผ่านชม Arena หรือ 
Amphitheatre  โรงละครกลางแจ้งท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลก จากนัน้น า
คณะเดินทางสู่โดโลไมท์ อยู่ในเขตอิตาลีตอนเหนือ มีอาณาเขตครอบคลุม
บริเวณแคว้นทิโรลใต้ และแคว้นเนเนโต้ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ช่ือว่าเป็นแนว
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เขาท่ีงดงามท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก เน่ืองจากลกัษณะของยอดเขาต่างๆ ท่ีแทง
ยอดสูงเสียดฟ้า มีทัศนียภาพงดงาม จัดเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกแห่งของ
นกัท่องเท่ียวท่ีไมค่วรพลาด ทัง้ในช่วงฤดหูนาว ท่ีมีสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนกัสกี 
และในฤดรู้อน ท่ีน่ียงัมีทุ่งหญ้าท่ีมีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา น าท่านพกัท่ี
เมืองโบลซาโน ซึ่งเป็นเมืองท่ีถือเป็นประตสูู่เทืองเขาโดโลไมท์ เมืองยุคกลาง
เชิงเทือกเขาแอลป์ท่ีรุ่งเรืองตัง้แตย่คุโรมนั งดงามด้วยจตัรัุส โบสถ์ และวิหาร 

 

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

หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.fourpointsbolzano.com  

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

ไมท์ ทะเลสาบน า้สฟี้าเขียวมีอีกช่ือวา่ Prager Wildsee ซึง่องค์กรยเูนสโกจดั
ให้เป็นมรดกโลกทางรรมชาติ ติดอนัดบัทะเลสาบท่ีสวยท่ีสดุในโลกอิสระให้
ท่านได้มีเวลาถ่ายภาพเก็บความประทบัใจ สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางสู่
ทะเลสาบมิซูริน่า (Lake Misurina) ซึง่เป็นทะเลสาบน า้จืดขนาดใหญ่ น า้ใสราว
กระจก มีเวลาให้ท่านได้เดินเลน่ถ่ายภาพตามอธัยาศยั  

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าท่านเดินทางสู ่Saint Maddalena หมูบ้่านเลก็ๆ ท่ีแทรกตวัอยุ่ในหบุเขาสว่น

หนึ่งของอุทยานแห่งชาติ Puez-Odle  โดยมีช่ือเสียงจากทิวทศัน์หุบเขาซึง่ได้
ช่ือว่างดงามท่ีสดุในแคว้นทิโรลใต้ มีจุดชมวิวท่ีมองเห็น Odle Group หรืออีก
ช่ือหนึ่งเรียกว่า Geisler Group ซึ่งเป็นกลุ่มยอดเขาแหลมเหมือนฟันฉลาม 
เป็นท่ีนกัเดินทางต้องมาเยือนมียอดเขาหลกัคือ Sass Rigais และ Furchetta 
ทัง้สองยอดสงู 3025 เมตรเท่ากนั 

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

หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.fourpointsbolzano.com  

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

2,000 ปี ด้วยลักษณะภูมิประเทศท่ีเป็นแหลมย่ืนเข้าไปในทะเลสาบการ์ดา 
(Lake Garda) ท่ีสวยงาม ก่อนศตวรรษท่ี 15 ซีร์มิโอเน่ อยู่ภายใต้การปกครอง
ของเมืองเวนิส หรือจะเรียกได้ว่าเป็นอาณาบริเวณหนึ่งของเมืองเวนิสนัน่เอง 
เพราะสมยันัน้เมืองต่างๆ ในประเทศอิตาลียงัไม่ได้รวมตวักนั ต่างเป็นเอกเทศ
ปกครองกนัเอง แถมมีการท าสงครามเพ่ือแย่งชิงเมือง ซีร์มิโอเน่เลยเป็นเมืองท่ี
มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ท่ีส าคัญมีหลักฐานและร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์ตัง้แต่ยุคสมัยโรมันทัง้ก าแพงเมืองท่ีถูกสร้างขึน้เพ่ือป้องกัน
สงคราม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่ีมีผู้ คนท่ีมีฐานะในยุคสมัยโรมันใช้เป็นท่ี
พกัผ่อนหย่อนใจและปัจจุบนัก็เป็นเมืองพกัผ่อนริมทะเลสาบ เดินทางถึงเมือง
ซีร์มิโอเน่ น าท่านลอ่งเรือชมทะเลสาบการ์ดา ชมความสวยงามของวิวทิวทศัน์

(148 ก.ม.) 
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ของทะเลสาบ ซี่งเป็นทะเลสาบน า้จืดท่ีเกิดจากน า้แข็งละลายจากเทือกเขา
แอลป์ ดังนัน้ซีร์มิโอเน่ จึงถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบทัง้สองด้าน ถึงแม้ซีร์มิ
โอเน่จะเป็นแค่เมืองเล็กๆ แต่ก็มีเสน่ห์ดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวได้ตลอดทัง้ปี น า
ท่านเท่ียวชมเมือง และถ่ายภาพด้านหน้าปราสาทเก่าแก่ของเมือง The 
Scaliger of Sirmione สร้างในปี 1277 เมืองนีเ้คยอยู่ในการปกครองของ
ตระกลู Scaliger  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะออกเดินทางสูเ่มืองมิลาน พาท่านเข้าสูจ่ดุศนูย์กลางอนัศกัด์ิสิทธ์ิคือ ดู

โอโม (DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามในยโุรป สร้างในปี 
1386 ด้านนอก มีหลงัคายอดเรียวแหลมจ านวน 135 ยอด และมีรูปปัน้หินออ่น
จากทกุยคุทกุสมยักวา่ 2,245 ชิน้ บนสดุมีรูปปัน้ทองขนาด 4 เมตรของพระแม่
มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึ แล้วผ่านชมแกลลอ
เรีย วิคเตอร์ เอม็มานเูอล็ อาคารกระจกท่ีเก่าแก่และมีความสวยงาม หลงัจาก
นัน้น าท่านชมโรงละครโอเปร่า ลาสกาลา่ ชมรูปปัน้ของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตร
กรเอกท่ีโดง่ดงั อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าแบรนเนมช่ือดงัของโลก ท่ีห้าง
แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอม็มานเูอล็ อย่างจใุจ อาทิเช่น LV, Prada, Gucci, Tod’s 
ท่ีนบัวา่เป็นห้างท่ีสวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสดุในมิลาน และยงัเป็นท่ีตัง้ของ
ร้าน Prada ร้านแรกของโลก หรือเดินเลน่ตามอธัยาศยั 

(168 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั RAMADA PLAZA MILANO หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.ramadaplazamilano.it  
วันท่ีเจ็ด เดนิทางสู่สนามบิน พฤหัสบดี 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  Buffet 
10.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบิน เพ่ือเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ท า TAX 

REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

13.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG941  
วันท่ีแปด เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ ศุกร์ 
06.05 น. สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุโปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจดัโปรแกรม
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

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 
คา่ทวัร์รวม : 
 ✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วนัท่ี 4 

มกราคม 2562  
✓ คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบ ุ
✓ คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ท่ีระบใุนรายการ 
✓ คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ 

Twin / Double **กรุณาดรูายละเอียดแนบท้ายในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel 
Accommodation)” 

http://www.ramadaplazamilano.it/
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✓ คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินใน
แตล่ะประเทศ 

✓ คา่ธรรมเนียมวีซา่สาธารณรัฐอิตาลี (เชงเก้น) 
✓ คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR 
คุ้มครองการสญูเสียชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุ
ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่
รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถงึคา่รักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถงึ
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพท่ีไม่ได้เกิดจากโรค
ประจ าตวั 

✓ คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่น
ความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  

คา่ทวัร์ไมร่วม 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ท่ี 2€ / ท่าน / วนั 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารที่
สัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทาง
บริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เชน่ หากท่านทานได้เฉพาะอาหาร
ทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ทา่นรู้จกั

และเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนท่ีงา่ย สะดวก และมปีระสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น 
กรุณาจองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึง่
เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง 
หากทา่นไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ท่านยกเลกิการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

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

คาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะ
มีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอืน่หรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัต่อไปนี  ้

1.1 ยกเลิกการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่า
สามสิบวันก่อนวนัท่ีน าเท่ียว ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 

1.2 ยกเลิกการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่า
สิบห้าวันก่อนวนัท่ีน าเท่ียว ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 

1.3 ยกเลิกการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบน้อยกว่าสิบ
ห้าวันก่อนวนัท่ีน าเท่ียว ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. คา่ใช้จา่ยของผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวท่ีได้จา่ยจริง เพื่อการเตรียมการจดัน าเท่ียว
ตอ่ไปนี ้ให้น ามาหกัจากเงินคา่บริการที่ต้องจา่ยตามข้อ 1 แตถ้่าคา่ใช้จา่ยสงูกวา่เงิน



 

 

คา่บริการที่ได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวจะเรียกจากนกัท่องเท่ียวไม่ได้ ทัง้นีผู้้
ประกอบธุรกิจน าเท่ียว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเท่ียวทราบ ดงัต่อไปนี ้
2.1  คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
2.2  คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
2.3  คา่ใช้จา่ยท่ีจ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑ์ท่ีน ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญตัิธุรกิจน า
เท่ียวและมคัคเุทศก์ พ.ศ. 2551 โดยประกาศใช้นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เป็น
ต้นไป 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทาง

จริง 60 วนั โดยไม่เสียคา่ใช้จา่ย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการ

เลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้องช าระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการ
จดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋
เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหาก
ท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าท่ีฯ เพื่อยืนยนัในกรณีท่ี
ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นที่เหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star 

Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, 
สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการสะสมไมล์ของสายการ
บินนัน้ ๆ ซึง่การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 4 มกราคม 2562 การ

เปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
 ▪ ห้องพกัแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / 

ส าหรับพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพกัแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับ
พกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพกัแบบ Triple Room คือห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือ
เตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะ
โรงแรมท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  

▪ ห้องพกัแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / 
ส าหรับพกั 1 ท่าน 

▪ ห้องพกัแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง 
/ ส าหรับพกั 1 ท่าน 

▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกั
แบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบ
ของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้อง
ติดกนัตามที่ต้องการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมิู
ต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในชว่งฤดรู้อนเท่านัน้   



 

 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมี
ขนาดกะทดัรัด และไม่มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ 
และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากท่านต้องการความ
สะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ท่านสามารถจา่ยเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE 
เป็นคา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรง

กบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับ
จองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได้ 
ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตุ
ใดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ ทาง
บริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณา
สอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในชว่งวนัเดินทางของท่านก่อน
ช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 ▪ คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม 

หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และ
หากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ท่านสามารถ
เรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 
30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวาง
น า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

▪ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่
เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร 
(9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋า
อาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการ
บิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋า
ถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 

▪ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า 
และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบต่อการสญูหายหรือ
เสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

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

สถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะ
ส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคนส่วนรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับ

การดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดิน
ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มี
ความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 



 

 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศอิตาลี ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วันท าการ 
(การขอวีซา่ประเทศอิตาลผีู้ เดินทางทกุทา่นต้องมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศนูย์รับค าร้องขอวซีา่ประเทศอิตาล)ี  อาคารสลีม

คอมเพลก็  ชัน้ 15  ถนนสลีม (ใกล้สถานีรถไฟฟา้ศาลาแดง)  
 พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่า

ไม่วา่จะเคยมีวีซา่ในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการงา่ยตอ่
การอนมุตัิวีซา่ 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัสีขาว (ไม่ใชรู่ปขาวด าและห้ามสแกน) ควรมีอายไุม่เกิน 
6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกลุ / ส าเนา
ทะเบียนสมรส , หยา่  

 ส าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบรูณ์  และกรณีท่ีผู้ เดินทางอายเุกิน 20 ปีบริบรูณ์ แต่
ยงัคงสถานะเป็นนกัเรียน/นกัศกึษา และมีบิดาหรือมารดาเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ยให้ 

 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท / สงักดัท่ีท่านท างานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบุ
ต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละชว่งเวลาท่ีขอลางาน
เพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา (หนังสือ
รับรองการท างานที่ยื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกิน 30 วัน ก่อนการไปยื่นวีซ่าในแต่
ละประเทศ)   

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ี
คดัไว้ไม่เกิน 1 เดือน พร้อมวตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ 
ย้อนหลงั 6 เดือน 

 หนังสือรับรองทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) มีอายุไม่เกิน 15 วันจากวันยื่นค าร้อง
วีซ่า พร้อมส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากที่แสดงยอดเงนิล่าสุดไม่เกิน 7 วัน โดยไม่มีข้อยกเว้น
ใดๆทัง้สิน้  ทัง้นีค้วรเลือกเลม่ที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั 
เพื่อให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จา่ยได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่
ภมิูล าเนา ในกรณีท่ีเดนิทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา่ ต้องออก
หนงัสือรับรองคา่ใช้จา่ยในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด
นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1–6แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพ่ือแสดงความ
รับผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบชุื่อผู้ เดินทางและเหตผุลท่ีจดัการ
เดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจริงเป็น
ภาษาองักฤษเท่านัน้ พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน/นกัศกึษา   

 กรณีท่ีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมาย
ยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไป
กบัอีกท่านหนึง่ได้ ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อ 
และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร 
และถงึแม้วา่ท่านจะถกูปฏิเสธวีซา่ สถานทตูไม่คืนคา่ธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหาก
ต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป
สมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความ
สะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอ
รบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้ง
สถานทตู ยกเลิกวีซา่ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติใน
นามของบริษัทฯ  



 

 

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผา่นการ
พิจารณาวีซา่ไม่วา่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 
หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับในข้อตกลง    

และเง่ือนไขที่บริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 
 

 


