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วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-มิลาน (อิตาลี) ศุกร์ 
21.30 น. พร้อมคณะที่สนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D16-

19 สายการบนิไทย เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 
 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดนิทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบนิ, เช่ารถ
โค้ช, จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทัวร์ กรณีท่ีเกิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลกิเท่ียวบนิ, การลา่ช้าของสายการบนิ,  การพลาดเท่ียวบนิ 
(ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การนัดหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตั,ิ การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง 
ท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวสิยัอ่ืน ๆ ไม่สามารถเดนิทางไปยงัจดุหมายตาม
โปรแกรมได้ หัวหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงิน
คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ลว่งหน้าแล้ว 
และหากมีคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่าน
ทราบ เพราะเป็นสิง่ท่ีทางบริษัท ฯ มอิาจรับผดิชอบได้ 

 

วันที่ 2 มิลาน-ดูโอโม่-เวอโรน่า-ปาโดวา-เมืองอาบาโน่ เทรอเม่ เสาร์ 
00.35 น. ออกเดินทางสู ่มิลาน ประเทศอิตาล ีโดยเท่ียวบินท่ี TG 940  
07.10 น. ถงึสนามบนิมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาล ี หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมือง 

และศลุกากรแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ พาคณะออกเดินทางเข้าสูจ่ดุศนูย์กลางอนั
ศกัด์ิสทิธ์ิคือ ดโูอโม (DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามใน
ยโุรป สร้างในปี 1386 ด้านนอก มีหลงัคายอดเรียวแหลมจ านวน 135 ยอด และ
มีรูปปัน้หินอ่อนจากทกุยคุทกุสมยักว่า 2,245 ชิน้ บนสดุมีรูปปัน้ทองขนาด 4 
เมตรของพระแมม่าดอนน่าเป็นสง่าอยู่ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึ แล้ว
ผ่านชมแกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานเูอ็ล อาคารกระจกที่เก่าแก่และมีความ
สวยงาม หลงัจากนัน้น าท่านชมโรงละครโอเปร่า ลาสกาลา่ ชมรูปปัน้ของ ลโีอนา
โด ดาวินชี จิตรกรเอกที่โด่งดงั 

(31 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
13.00 น. เดินทางสูเ่มืองเวอโรน่า เมืองต้นก าเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจเูลยีต ที่

เลา่ขานกนัมากว่า 700 ปีโดยท่านเชคเปียร์ น าชมบ้านเลขที่ 23 ของจเูลยีต คา
ปเูลต์ กับภาพของระเบยีงแห่งเร่ืองราวโรแมนติก ที่จเูลยีตเฝา้รอคอยพบโรมิโอ
ทกุค ่าคืน ผ่านชม Arena หรือ Amphitheatre  โรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็น
อนัดบัสามของโลก  

(165 ก.ม.) 

 
16.00 น. จากนัน้พาคณะออกเดินทางต่อสูเ่มืองปาดวั (Padua) หรือ ปาโดวา (Padova) 

เมืองท่องเท่ียวของแคว้นเวเนโต เป็น 1 ใน 20 แคว้นท่ีตัง้อยู่ทางตอนเหนือของ
ประเทศอิตาล ีและยังเป็นแคว้นหนึง่ที่มีนกัท่องเที่ยวมามากที่สดุแห่งหนึ่งอีกด้วย 
จากนัน้เดินทางต่อสูส่ปารีสอร์ทอนัขึน้ชื่อของเมืองอาบาโน่ เทรอเม่ 

(85 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรม Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL TERME BRISTOL BUJA ABANO TERME หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.bristolbuja.it  

วันที่ 3 เมืองอาบาโน่เทรอเม่-เวนิสเมสเตร้-เที่ยวเกาะเวนิสอนัแสนโรแมน
ติก-ล่องเรือกอนโดล่า-เดินทางสู่เมืองปิซ่า  

อาทิตย์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เดินทางสูจ่งัหวดัเวเนเซีย เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เป็นแคว้นท่ีมีความมัง่คั่ง 

และเป็นแหลง่อตุสาหกรรมมากที่สดุในประเทศอิตาล ี และยงัเป็นแคว้นหนึ่งที่มี
นกัท่อง เท่ียวมามากที่สดุแห่งหนึง่อีกด้วย มีนกัท่องเท่ียวมาเยือนไม่ต ่ากว่า 60 
ล้านคนในทกุๆ ปี 

(45 ก.ม.) 

09.00 น. น าท่านลงเรือทศันาจรข้ามสูเ่กาะเวนิส (เมืองที่ไม่มรีถยนต์วิ่งผ่าน) เกาะเวนิส มี
เกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถงึกนักว่า 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังที่
ซานมาร์โค ศนูย์กลางของเกาะเวนิส ผ่านชม Doge Palace อนัเป็นท่ีประทับ

 

http://www.bristolbuja.it/
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ของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีตและมีความรุ่งเรือง เมื่อครัง้ท าการค้ากบัตะวนั 
ออกไกล สะพานถอนหายใจที่มีเร่ืองราวน่าสนใจในอดีต การเป่าแก้วมรูาโน่งาน
ฝีมือตัง้แต่ครัง้บรรพบรุุษที่มีชื่อเสยีง แล้วไปชมความสวยงามของจตรัุสซานมาร์
โค ที่กว้างขวางรายล้อมไปด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ที่
แม้แต่นโปเลยีนยงัหลงใหล รายล้อมไปด้วยโบสถ์นกับญุเซนต์มาร์ค, หอระฆงั, 
เสาแห่งนกับญุ ท าให้ดงูามสง่ายิ่งนกั อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเกาะอนัแสนโร
แมนติก หรือช้อปปิง้สนิค้าของเมืองอาทิ ผ้าลกูไม้ หรือจิบกาแฟในร้าน Café 
Florian ที่เปิดให้บริการมาตัง้แต่ปี 1720 น าท่านเที่ยวชมล าคลองน้อยใหญ่ สลบั
ด้วยบ้านเรือนท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ด้วยการลอ่งเรือกอนโดลา่ เพื่อชมมนต์
เสน่ห์แห่งนครเวนิสสูแ่กรนด์คาแนล คลองที่กว้างที่สดุของเกาะ และงานก่อสร้าง
ที่แสดงให้เห็นถงึความเป็นอจัฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่สะพานเรียลอลัโต้ 

 
 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
15.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองปิซ่า อนัเป็นท่ีตัง้ของหอเอนปิซ่า เป็นสิง่มหศัจรรย์ 1 ใน 7 

ของโลก 
(333 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั AC HOTEL PISA  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.marriott.com  
วันที่ 4 เที่ยวหอเอนปิซ่า-นครฟลอเร้นซ์-จตุรัสซนิญอเรีย-น่ังรถไฟด่วนสู่นา

โปลี  
จันทร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านเข้าสูจ่ตรัุสกมัโป เดย์ มีราโกล ี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตรัุส

อศัจรรย์" หรือที่ได้รับลงทะเบยีนเป็นมรดกโลกในชื่อ จตรัุสดโูอโมแห่งปิซ่า คือ
บริเวณที่ล้อมรอบด้วยก าแพงใจกลางเมืองปิซ่า ประกอบไปด้วยสิง่ก่อสร้างได้แก่ 
มหาวิหารปิซ่า (Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุ่ม (Baptistery)  เร่ิมสร้างปีค.ศ.
1173 ค.ศ. แล้วเสร็จในปี 1372 ปัจจบุนัยเูนสโกประกาศให้เป็นมรดกทาง
วฒันธรรมในปีค.ศ. 1987 อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึตามอธัยาศยั 
จากนัน้เดินทางสูน่ครฟลอเร้นซ์ 

(4 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  Local 
13.00 น. น าคณะเข้าสูเ่มืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ เมืองนีเ้ป็นศนูย์กลางแห่งศิลปะในยคุ

เรอเนสซองส์ และเป็นเมืองที่ไม่อนญุาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง มีมหาวิหาร
ซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรือ Duomo แห่งนครฟลอเร้นซ์เป็นศนูย์กลาง ใกล้กนั
เป็นจตรัุสซินญอเรีย เดิมเป็นท่ีตัง้รูปปัน้เดวิดของแท้มานานกว่า 3 ศตวรรษ ใน
ปัจจบุนัถกูเก็บรักษาไว้ในแกลลอเรีย อะเคเดมี ผ่านชมพิพิธภณัฑ์อฟุฟิซี ที่เก็บ
งานศิลปะล า้ค่าในยุคกลางใกล้ ชมสะพานอนัเก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกที่
ข้ามแม่น า้อาร์โน จากนัน้รถโค้ชน าท่านชมวิวทิวทศัน์ของเมืองแบบพาโนรามา 
ณ จตรัุสไมเคิลแองเจโล 

(104 ก.ม.) 

 

16.00 น. น าคณะเดินทางสูส่ถานีรถไฟ และเดินทางสูต่อนใต้ของประเทศในเขตคาบสมทุร
อิตาลด้ีวยรถไฟด่วน 

(16.39 น.-19.15 น.) 

19.15 น. คณะเดินทางถึงเมืองนาโปล ี หรือ เมืองเนเปิล้ ซึง่เป็นเมืองใหญ่และเป็นเมือง
ท่าเรือที่ส าคญัทางตอนใต้ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่าของเรือส าราญท่องเท่ียวในเขต
เมดิเตอร์เรเนียนท่ีส าคญั 

 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั  STARHOTELS TERMINUS NAPLES หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.starhotels.com  

วันที่ 5 นาโปลี-น่ังเรือสู่เกาะคาปรี-ถ า้บลูกร็อตโต้ (พักบนเกาะคาปรี) อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางสูท่่าเรือเมืองนาโปล ี เพื่อลงเรือสูเ่กาะคาปรี เกาะเลก็ๆท่ีมี  

http://www.marriott.com/
http://www.starhotels.com/
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ธรรมชาติที่สวยงามเป็นสถานท่ีตากอากาศของบคุคลส าคญัๆมาช้านานซึง่
รายได้หลกัของเกาะนีม้าจากอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว  

10.00 น. น าคณะเปลีย่นลงเรือเลก็ไปชมถ า้บลกูร็อตโต้ ที่มีความงดงามอย่างมากและมี
อยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก ถ า้น า้ลอดที่มีการกระทบของแสงกับน า้ทะเลสคีราม ท า
ให้ภายในบริเวณถ า้ประกายไปด้วยแสงสีน า้เงินจึงเป็นท่ีมาของชื่อดงักลา่ว (ทัง้นี ้
การเข้าชมภายในถ า้ขึน้อยู่กบัสภาพภมูิอากาศในแต่ละวนั)   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย น าท่านเดินทางสูช่มุชนคาปรีอนัเก่าแก่ตัง้รกรากมาแต่บรรพบรุุษ จนกลายเป็น

ศนูย์กลางของเกาะ ที่มีชื่อเสยีงในเร่ืองการท่องเท่ียวและตากอากาศ ร้านรวงเปิด
ให้บริการนกัช้อปปิง้ได้เลอืกสรร 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL LA PALMA CAPRI หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.lapalma-

capri.com 
วันที่ 6 เกาะคาปรี-ซอเรนโต้-พิพิธภณัฑ์ปอมเปอ-ีกรุงโรม พุธ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.05 น. ได้เวลาน าคณะลงเรือ Jet น าท่านกลบัสูฝ่ั่งที่เมืองซอเรนโต้ (Sorrento) เมือง

ชายทะเลที่มีตวัเมืองเรียงรายตามแนวของผาหินสงู ทิวทศัน์สวยงามเหลา่นีไ้ด้
สร้างความประทบัใจให้กบันกัท่องเที่ยว จนเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสยีง  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
13.00 น. น าท่านสูเ่มืองปอมเปอี เข้าชมเขตเมืองเก่าท่ีได้รับการจดัตัง้เป็น พิพิธภณัฑ์เมือง

ปอมเปอี (POMPEI) เมืองที่ถกูทบัถมจมอยู่ใต้ดินกว่า 1,500 ปี เน่ืองจากการ
ระเบดิของภเูขาไฟวิชเูวียส ชมสภาพของเมืองที่ขดุค้นขึน้มา   

(28 ก.ม.) 

 
15.00 น. แล้วออกเดินทางต่อสูก่รุงโรม เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของจกัรวรรด์ิโรมนัมอีายุ

เก่าแก่กว่า 2,000 ปี  
(246 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Thai 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั H10 ROMA CITTA HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotelh10romacitta.

com  
วันที่ 7 พิพิธภณัฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม-น า้พุเทรวี่ - บันไดสเปน พฤหัสบด ี
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านสูน่ครวาติกนั ซึง่เป็นรัฐอิสระ และศนูย์กลางของศาสนาคริสต์นิกาย

โรมนัคาทอลกิ เข้าชมพิพิธภณัฑ์วาติกนั ซึง่เป็นท่ีรวบรวมผลงานทางศิลปะที่หา
ชมได้ยาก นอกจากนีย้งัมีห้องแสดงศิลปะการตกแต่งฝาผนงัรูปสลกัแบบ
คลาสสิค และงานของนกัวาดภาพคนส าคญัๆ ของอิตาลใีนสมยักลางและสมยั
เรอเนสซองส์ อาทิจ็อตโต (Giotto), ฟรา แองเจลโิก (Fra Angelico), ฟิลปิโป ลิป
ปี (Filippo Lippi) และโบสถ์ซิสทีน (Sistine Chapel) ซึง่เป็นผลงานของไมเคิล
แองเจโลที่วาดภาพเขียนสเีฟรสโก้ที่โด่งดังที่สดุของโลกคือ The Last 
Judgement แล้วไปชมความอลงัการของ มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์  ได้รับการ
ตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปัน้แกะสลกัเฟียต้า ผลงานชิน้เอกของไมเคิลแอง
เจโล เสาพลบัพลาที่ออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก 
ซึง่ปัจจบุนัล้วนแต่เป็นสิง่ที่ส าคญัล า้ค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
14.00 น. น าท่านเข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม สิง่ก่อสร้างที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 

ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลก ซึง่เป็นสนามกีฬายกัษ์ที่จคุนได้กว่า 50,000 คน แล้ว
 

http://www.lafloridiana-capri.com/
http://www.lafloridiana-capri.com/
http://www.hotelh10romacitta.com/
http://www.hotelh10romacitta.com/
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พาท่านไปบนัทกึภาพกบัประตชูยัคอนสแตนติน สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะ  ผ่านชม
อนสุาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์  เอ็มมานเูอ็ล หรือพระบดิาของชาวอิตาเลยีน ชม
ร่องรอยของศนูย์กลางแห่งจกัรวรรด์ิโรมนัท่ีโรมนัฟอร่ัม หลงัจากนัน้น าคณะไป
ชมน า้พเุทรวี่ ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลาส ซลัวี ที่มาของเพลง “ทรีคอยน์
ออฟเดอะฟาวด์เท่น” ที่โด่งดงัในอดีต ซึง่นกัท่องเท่ียวมีความเชื่อว่าหากโยน
เหรียญอธิฐานไว้จะได้กลบัมากรุงโรมอีกครัง้หนึง่ เข้าสูจ่ตรัุสบนัไดสเปน แหลง่
พบปะของหนุ่มสาวชาวอิตาเลยีนยามว่าง จนกลายเป็นแหลง่ช้อปปิง้ชื่อดงัเรียง
รายไปด้วยสนิค้าแบรนด์เนมของอิตาลี 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั H10 ROMA CITTA HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotelh10romacitta.

com  
วันที่ 8 เดินทางสู่สนามบิน ศุกร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
10.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบนิลโีอนาร์โด ดาวินชี เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ มีเวลาให้

ท่านได้ท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

13.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิท่ี TG 945  
วันที่ 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ เสาร์ 
06.05 น. สายการบนิไทยน าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุโปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการจดัโปรแกรมของแตล่ะ

วนัเดนิทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนัก่อนการเดนิทางเท่านัน้) 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

3-11 ก.พ. 2560 

93,000.- 84,000.- 75,000.- 11,000.- 8,000.- -25,000.- 
-18,000.- 

10-18 ก.พ. 2560 
17-25 ก.พ. 2560 

24 ก.พ.-4 มี.ค. 2560 
3-11 มี.ค. 2560 

10-18 มี.ค. 2560 

17-25 มี.ค. 2560 84,000.- 76,000.- 68,000.- 11,000.- 8,000.- -17,500.- 
-12,500.- 

24 มี.ค.-1 เม.ย. 2560 93,000.- 84,000.- 75,000.- 11,000.- 8,000.- -25,000.- 
-18,000.- 

10-18 เม.ย. 2560 103,000.- 93,000.- 83,000.- 12,000.- 9,000.- -33,000.- 
-24,000.- 

21-29 เม.ย. 2560 

95,000.- 86,000.- 76,000.- 12,000.- 9,000.- -25,000.- 
-18,000.- 

28 เม.ย.-6 พ.ค. 2560 
5-13 พ.ค. 2560 

12-20 พ.ค. 2560 
19-27 พ.ค. 2560 

26 พ.ค.-3 มิ.ย. 2560 
2-10 มิ.ย. 2560 
9-17 มิ.ย. 2560 
16-24 มิ.ย. 2560 

23 มิ.ย.- 1 ก.ค. 2560 
30 มิ.ย.- 8 ก.ค. 2560 

7-15 ก.ค. 2560 

http://www.hotelh10romacitta.com/
http://www.hotelh10romacitta.com/
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14-22 ก.ค. 2560 

95,000.- 86,000.- 76,000.- 12,000.- 9,000.- -25,000.- 
-18,000.- 

21-29 ก.ค. 2560 
28 ก.ค.- 5 ส.ค. 2560 
4-12 ส.ค. 2560 
11-19 ส.ค. 2560 
18-26 ส.ค. 2560 

25 ส.ค.- 2 ก.ย. 2560 
1-9 ก.ย. 2560 

8-16 ก.ย. 2560 
15-23 ก.ย. 2560 
22-30 ก.ย. 2560 

คา่ทวัร์รวม :       
  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
 **คา่เข้าพิพธิภณัฑ์ปอมเปอี, คา่เรือท่องเท่ียวเกาะคาปรี, คา่เรือท่องเท่ียวถ า้บลกูร็อตโต้, คา่เข้าพพิธิภณัฑ์วาติกนั** 
 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบท้ายในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านได้เลศิรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง คดิอตัรา 2 ยโูรตอ่ท่าน / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซ่าสาธารณรัฐอิตาลี (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดนิทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER 

PLAN คุ้มครองการสญูเสียชีวติ/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุ ส าหรับผู้เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไม่
เกิน 3,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนั
สขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 
–หากมีความประสงค์จะเพิม่ความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความล่าช้าของ
สมัภาระและเท่ียวบนิกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % 
คา่ทวัร์ไม่รวม 
  คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 คา่ทิปหวัหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น 
 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พเิศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่าน
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดนิทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาตดิตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือท่ีท่าน

รู้จกัและเช่ือถือได้ ซึ่งจะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดนิทางของท่าน 
กรุณาจองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึ่ง
เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดนิทาง 
หากท่านไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี  ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
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2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้เดนิทางท่ีบง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดนิทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤตไิมเ่หมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ท่ีดื่มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบ

คาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ ท่ี
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดนิทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครัง้อาจจะ
มีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอ่ืนหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 59-45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 44-30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29-15 วนัก่อนการเดนิทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 14-1 วนัก่อนการเดนิทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากท่านยกเลกิการเดนิทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึ่ง แตท่่านสามารถหาผู้เดนิทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวี

ซ่าได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคดิคา่ใช้จ่ายเพิม่คือคา่วีซ่า และคา่เปล่ียนช่ือตัว๋เท่านัน้ และต้องไมอ่ยู่ใน
เง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากท่านยกเลกิการเดนิทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของท่านไมไ่ด้รับการพจิารณาอนมุตัวีิซ่า 
ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซึ่งการยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนั
ทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจวา่จะได้รับการ
พจิารณาอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านย่ืนขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกวา่การย่ืนขอวี
ซ่าแบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ เดนิทาง ต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้เดนิทาง
ทราบลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผดิชอบจาก
กรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวสิยัดงันี ้ การล่าช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, 
อบุตัเิหต ุ ฯลฯ โดยสทิธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิม่เติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN 
ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ท่ีระบคุวามรับผดิชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ 
ทัง้นีจ้ะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากท่ีสดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผดิกฎหมายหรือการ
หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแล้ว 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง สามารถท าได้ล่วงหน้าก่อนการเดนิทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะต้อง

ช าระคา่ใช้จ่ายส่วนตา่งท่ีสายการบนิเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทาง
บริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบนิไป
แล้ว ผู้เดนิทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดนิทางดงักล่าว กรุณา
ตรวจสอบกบัเจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบนิสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัร์
สว่นท่ีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (Mileage Claim) 
 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียน

แอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดเินเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบนินัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบนิเท่านัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คดิตามอตัราท่ีทางสายการบนิปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 การเปล่ียนแปลงของสายการบนิใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์ส่วนเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
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โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพกัแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเด่ียวขนาดเลก็ 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพกัแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพกัแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 

เตียง / ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละ
ประเทศ)  

 ห้องพกัแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับ

พกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกั
มีความแตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มี
จะให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวน
สทิธ์ิ ในการปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด 
และไม่มีอ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะ
แตกต่างกนัด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ 
DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

 
สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทัวร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ 

ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมไิด้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถ
จองผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานท่ีดงักล่าวได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็น
ผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนัเดนิทางของท่านก่อน
ช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม 

ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋า
ขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบนิ คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิของสายการบนิท่ีท่านไมอ่าจ
ปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนตเิมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร 
(18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบนิ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดนิทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผดิชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร 

อนัเกิดจากสายการบนิ ทางสายการบนิผู้ ให้บริการจะเป็นผู้ รับผดิชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะ
รับผดิชอบตอ่การสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ท่าน 
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การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดท่ี

ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เดก็, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศอิตาลี ใช้เวลาย่ืนประมาณ 16 วันท าการ 

(การขอวีซา่ประเทศอิตาลผีู้ เดินทางทกุทา่นต้องมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศนูย์รับค าร้องขอวีซา่ประเทศ
อิตาล)ี  อาคารสลีมคอมเพลก็  ชัน้ 15  ถนนสลีม (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง)  

 พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไมว่า่จะเคยมีวีซ่าในกลุม่ประเทศ
เชงเก้นหรือประเทศอ่ืน ควรน าไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวีิซ่า 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 
รูป 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า  
 ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  และกรณีท่ีผู้เดนิทางอายเุกิน 20 ปีบริบรูณ์ แตย่งัคงสถานะเป็นนกัเรียน/นกัศกึษา 

และมีบิดาหรือมารดาเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายให้ 
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท / สงักดัท่ีท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน

ปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดนิทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติ
หลงัครบก าหนดลา (หนังสือรับรองการท างานที่ยื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกิน 30 วัน ก่อนการไปยื่นวีซ่าในแต่ละ
ประเทศ)   

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า , ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 1  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 หนังสือรับรองทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว มีอายุไม่เกิน 15 วนัจากวันยื่นค าร้องวี
ซ่า พร้อมส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากที่แสดงยอดเงนิล่าสุดไม่เกิน 7 วัน โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทัง้สิน้  ทัง้นีค้วรเลือกเลม่ท่ีมี
การเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลกั เพ่ือให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้
อย่างไมเ่ดือดร้อนเม่ือกลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีท่ีเดนิทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนงัสือ
รับรองคา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผดิชอบคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางให้กบัผู้เดนิทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1–6แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบช่ืุอผู้เดนิทางและ
เหตผุลท่ีจดัการเดนิทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจริงเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ พร้อมส าเนาบตัร
นกัเรียน/นกัศกึษา   

 กรณีท่ีเดก็อายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบดิา, มารดา จะต้อง
ไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดนิทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบดิเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิห้เดนิทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไม่คืนคา่ธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด
แตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิม่เติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซ่าของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมมี่นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไมผ่า่นการพจิารณาวีซ่าไมว่่าจะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ท่านไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง    
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทกุประการ 
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