
 

 

  

 



 

 

วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)  อาทิตย  
21.30 น. พรอมคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร D 

16-19  สายการบนิไทย เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและ
การเชค็อนิ 

 

หมายเหต ุ ทางบริษทัไดเตรียมการเดนิทางของคณะทวัรกอน 15 วัน โดยซื้อตั๋ว
เครื่องบนิ, เชารถโคช, จองที่พกั, รานอาหาร สถานทีเ่ขาชมตาง ๆ ไว
ลวงหนาใหกับกรุปทวัร กรณีที่เกดิเหตกุารณ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบนิ, การ
ลาชาของสายการบนิ,  การพลาดเที่ยวบนิ (ขึน้เครื่องไมทัน), การนดัหยุด
งาน, การจลาจล, ภัยพิบตัิ, การถูกปฏิเสธการเขาเมอืง ทาํใหการเดินทาง
ลาชา หรือเหตุสดุวิสัยอื่น ๆ ไมสามารถเดนิทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได หัวหนาทวัร มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไมสามารถคืน
เงินคาใชจายตาง ๆ ที่ชําระแลว เพราะทางบริษทัฯ ไดชาํระคาใชจายตาง ๆ 
ลวงหนาแลว และหากมีคาใชจายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร 
หัวหนาทวัรจะแจงใหทานทราบ เพราะเปนสิ่งทีท่างบริษทั ฯ มอิาจ
รับผิดชอบได 

 

วันที่สอง มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียรา - ปอรโตฟโน - ซานตา มารเกริตา จันทร 
00.35 น. ออกเดนิทางสู มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบนิที่ TG940  
07.10 น. ถึงสนามบินมาเพลซา นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผานการตรวจคนเขา

เมือง และศุลกากรแลว รถโคชปรับอากาศ พาคณะออกเดินทางสูเมืองเจนัว 
(Genoa) ซึ่งเปนหนึ่งในเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศอิตาลี เมืองบานเกิด
ของคริสโตเฟอร โคลัมบัส นักเดินเรือผูบุกเบิกและเปนชาวยุโรปคนแรกที่
คนพบทวีปอเมริกา ถึงแมเมืองเจนัวจะถูกบดบังรัศมีจากเมืองอื่นที่มี
ชื่อเสียงมากกวาอยางกรุงโรม หรือเวนิส แตอยาง ไรก็ตามเจนัว ก็เปรียบดัง
ไขมุกของประเทศอิตาลี เมืองสุดคลาสสิคแหงนี้ประดับประดาไปดวยตึก
รามบานชอง ตกแตงดวยสีสไตลพาสเทล โบสถเกา แกดูมีมนตขลัง ถนน
บางสายบงบอกถึงอารยธรรมเกายุคโรมัน เมืองแหงนี้เปนดั่งศูนยกลางทาง
ประวัติศาสตร สะทอนใหเห็นวฒันธรรมจากยุคอดตีมาสูปจจุบัน เร่ิมตนการ
เดินเที่ยวชมเมืองจาก Galata Museo del Mare พิพิธภัณฑทางทะเลแหงแรก
ของเมดิเตอเรเนียน, Porto Antico ทาเรือเกาเปนที่ตั้งของพิพิธภัณฑสัตวน้ํา 
(Aquarium) ที่ ใหญ ที่ สุดในยุ โรป, เครื่องเลน  Lift Bigo ที่ ท าทายความ
หวาดเสียว. Palazzo San Giorgio งดงามดวยภาพเขียนสีแบบเฟรสโกบน
ผนังอาคาร เลาเรื่องราวเกี่ยวกับนักบุญเซนตจอรจปราบมังกร, Loggia di 
Banchi ตลาดแลกเปลี่ยนสินคาแหงแรกของอิตาลี, Cathedral สรางใน
คริสตศตวรรษที่ 12 และ 15 แดนักบุญจอหนเดอะแบบติสต ดานหนาเปน
สถาปตยกรรมแบบกอธิค ผสม ผสานกับสถาปตยกรรมแบบโรมันเนสกอ
ยางลงตัว, Porta Soprana ประตูสูเมืองฝงตะวันออกที่จะพาทานไปสูบาน
ของโคลัมบัส, Palazzo Ducale ที่ประทับของดอทจ ผูปกครองสาธารณรัฐเจ
นัว, Palazzi dei Rolli ไดรับการดูแลใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ. 2006 และ 
Strada Nuova หรือถนนสายใหม  มีกลุมอาคารพิพิธภัณฑหลายแห ง 
ดัดแปลงมาจากพระราช วังเกา ไดรับการดูแลจากองคการยูเนสโกใหเปน
มรดกโลก 

 (146 ก.ม.) 

 
 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
14.00 น. นําคณะออกเดินทางสูเมืองปอรโตฟโน (Portofino) ซึ่งเปนเมืองทาแหง

ชายทะเลเมดิ เตอรเรเนียนที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเขตจังหวัดเจนัว 
ลอมรอบดวยทาเรือเล็กๆ จนไดรับการขนาดนามวาเปน “สวรรคแหงเมือง
ทา” สําหรับนักทองเที่ยว ที่นี่เปนเมืองเล็กๆ นารักประกอบดวยบานเรือน

(35 ก.ม.) 



 

 

หลากสีสัน ตั้งเบียดเสียดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุมโอบลอมอาวที่มีทาเรือ
ยอรชจอดเต็มไปหมด จนไดเวลาอันสมควร นําคณะเดินทางสูเมืองซานตา 
มารเกริตา (Santa Margherita) อีกหนึ่งเมืองสวยริมฝงทะเลของแควนลิกูเรีย  

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารในโรงแรม Local 
 นําทานเขาสูที่พัก HOTEL CONTINENTAL, SANTA MARGHERITA 

LIGURE หรือเทียบเทาในระดบัเดียวกัน 
www.hotel-continental.it 

วันที่สาม อิตาเลียนริเวียรา - ซิงเคว เทเร เยือน 5 หมูบานงามของอิตาลี อังคาร 
08.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําทานเที่ยวชมความงามริมชายฝงทะเลของแควนลิกูเรีย ที่เปนยานตาก

อากาศและรีสอรต ที่นี่งดงามจนไดสมญาวาอิตาเลียนริเวียรา มีลักษณะภูมิ
ประเทศที่สวยงามแปลกตา มีภูเขาสูงชันขนาบอยูชายหาด ซึ่งบางจุดสูงชัน 
90 องศา บางตอนของภูเขาลาดเทมาจนถึงชายหาด มีทั้งหาดทรายขาวสวย
และหาดกรวดที่งามแปลกตา มีภูมิทัศนที่งดงามตามธรรมชาติ ผสมผลา
นกันของภูเขา ทะเล เมืองทาคึกคัก และหมูบานที่หางไกลความเจริญ เปน
ภาพที่มีเสนหประทับใจของนักเดินทางทุกคนที่ไดมาเยือนอิตาเลียนริเวียรา 
ขนาดที่นักประพันธเอกชาวอังกฤษ ชารล ดิกเกนส กลาววา ชายทะเล
ระหวางเจนัวกับสเปเชียนั้นเปนอิตาลีที่สวยที่สุด  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บาย นําทานเทียว ซิงเคว เทเร (Cinque Terre) 5 หมูบานสวยตดิทะเลในแควนลิกู

เรีย ซึ่งทั้งหมดอยูในเขตจังหวัดสเปเซีย (Province La Spezia) ทั้งยังเปน
เมืองที่ไดรับการยกใหเปน UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด 
ทะเล ภูเขา ในแถบนัน้เปนพืน้ทีอ่นุรกัษของประเทศอติาล ี  Cinque Terre 
แปลวา 5 แผนดิน หรือ แผนดินทั้ง 5 ในภาษาอังกฤษ Five Lands พาทาน
เยือนเมอืงมอนเตรอสโซ อัล มาเร (Monterosso al Mare) / เมืองเวรนาซซา 
(Vernazza) / เมืองคอรนีเลย (Corniglia) / เมืองมานาโรลา (Manarola) และ 
เมืองริโอมัจจอรเร (Riomaggiore) จนไดเวลาอนัสมควร นําคณะเดินทาง
กลับสูโรงแรมที่พกั  

     
19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารในโรงแรม Local 
 นําทานเขาสูที่พัก HOTEL CONTINENTAL, SANTA MARGHERITA 

LIGURE หรือเทียบเทาในระดบัเดียวกัน 
www.hotel-continental.it 

วันที่สี่ ซานตา มารเกริตา - โมเดนา - พิพิธภัณฑเฟอรราร ี- เวอโรนา พุธ 
07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะออกเดินทางสูเมืองโมเดนา ซึ่งเปนที่ตั้งของ พิพิธภัณฑ Enzo Ferrari 

Museum (MEF) เปดตัวอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2014 ซึ่ง
ตรงกับวันเกิดของ Enzo Ferrari ผูกอตั้งแบรนด Ferrari ซึ่งเกิดเมื่อวันที่ 18 
กุมภาพันธ 1898 หรือเมื่อกวา 118 ปที่แลว  

(283 ก.ม.) 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 



 

 

บาย นําคณะเขาชม Enzo Ferrari Museum (MEF) ซึ่งพิพิธภัณฑแหงนี้จัดแสดง
ยนตรกรรมที่มีความสําคัญที่สุดในประวัติศาสตรของ Ferrari สวนใหญเปน
รถสปอรตที่ Enzo Ferrari ออกแบบ และผลิตขึ้นมาตลอดชวงเวลาที่เขามี
ชีวิตอยู พรอมกับจัดแสดงวีดโีอบอกเลาเร่ืองราวความเปนมาของแบรนดมา
ลําพองอยางละเอียดทุกแงมุม MEF ถือเปนพิพิธภัณฑ Ferrari แหงที่สองใน
โลก โดยแหงแรกตั้ งอยู ในเมืองมาราเนลโล เปดทําการเมื่องเดือน
กุมภาพันธป 1990  พิพิธภัณฑในเมืองโมเดนา ถูกออกแบบใหสามารถ
หมุนเวียนการจัดแสดงไดโดยเนนที่ตวัผูกอตัง้ Enzo Ferrari จากนั้น เดินทาง
สูเมืองเวอโรนา เมืองตนกําเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจูเลียต ที่เลา
ขานกันมากวา 700 ปโดยทานเชคเปยร 

 
(115 ก.ม.) 

 
20.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทานเขาสูที่พัก CROWNE PLAZA VERONA หรือเทียบเทาในระดับ

เดียวกัน 
www.crowneplazaverona.co

m 

วันที่หา เวอโรนา - ซีรมิโอเน - ลองเรือทะเลสาบการดา - โดโลไมท  พฤหัสบดี 
07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําคณะออกเดินทางสู เมืองซีรมิโอเน (Sirmione) ซึ่งเปนเมืองเกาแกอายุนับ 

2,000 ป ดวยลักษณะภูมิประเทศที่เปนแหลมยื่นเขาไปในทะเลสาบการดา 
(Lake Garda) ที่สวยงาม กอนศตวรรษที่  15 ซีรมิ โอเน  อยูภายใตการ
ปกครองของเมืองเวนิส หรือจะเรียกไดวาเปนอาณาบริเวณหนึ่งของเมืองเว
นิสนั่นเอง เพราะสมัยนั้นเมืองตางๆ ในประเทศอิตาลียังไมไดรวมตัวกัน 
ตางเปนเอกเทศปกครองกันเอง แถมมีการทําสงครามเพื่อแยงชิงเมือง ซีรมิ
โอเนเลยเปนเมืองที่มีประวัติความเปนมาอันยาวนาน ที่สําคัญมีหลักฐาน
และรองรอยทางประวัติศาสตรตั้งแตยุคสมัยโรมันทั้งกําแพงเมืองที่ถูกสราง
ขึ้นเพื่อปองกันสงคราม ในอดีตเคยเปนเมืองที่มีผูคนที่มีฐานะในยุคสมัย
โรมันใชเปนที่พักผอนหยอนใจและปจจุบันก็เปนเมืองพักผอนริมทะเลสาบ 
เดินทางถึงเมืองซีรมิโอเน นําทานลองเรือชมทะเลสาบการดา ชมความ
สวยงามของวิวทิวทัศนของทะเลสาบ ซี่งเปนทะเลสาบน้ําจืดที่เกิดจาก
น้ําแข็งละลายจากเทือกเขาแอลป ดังนั้นซีรมิโอเน จึงถูกลอมรอบดวย
ทะเลสาบทั้งสองดาน ถึงแมซีรมิโอเนจะเปนแคเมืองเล็กๆ แตก็มีเสนห
ดึงดูดใจนักทองเที่ยวไดตลอดทั้งป นําทานเที่ยวชมเมือง และถายภาพ
ดานหนาปราสาทเกาแกของเมือง The Scaliger of Sirmione สรางในป 1277 
เมืองนี้เคยอยูในการปกครองของตระกูล Scaliger  

(148 ก.ม.) 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บาย หลังอาหาร นําคณะเดินทางสูโดโลไมท (Dolomites Mountains) ซึ่งเปนสวน

หนึ่งของเทือกเขาแอลปที่ทอดตัวอยูในเขตอิตาลีตอนเหนือ มีอาณาเขต
ครอบคลุมบริเวณแควนทิโรลใต และแควนเนเนโต เทือกเขาโดโลไมท ได
ชื่อวาเปนแนวเขาที่งดงามที่สุดแหงหนึ่งของโลก เนื่องจากลักษณะของยอด
เขาตางๆ ที่แทงยอดสูงเสียดฟา มีทัศนียภาพงดงาม จัดเปนสถานที่
ทองเที่ยวอีกแหงของนกัทองเทีย่วทีไ่มควรพลาด ทั้งในชวงฤดูหนาว ที่มีสกีรี
สอรทเปดตอนรับนักสกี และในฤดูรอน ที่นี่ยังมีทุงหญาที่มีดอกไมสวย
ตลอดชวงเทือกเขา นําทานพักทีเ่มืองโบลซาโน ซึ่งเปนเมืองที่ถือเปนประตูสู
เทืองเขาโดโลไมท เมืองยุคกลางเชิงเทือกเขาแอลปที่รุงเรืองตั้งแตยุคโรมัน 
งดงามดวยจัตุรัส โบสถ และวิหาร 

(159 ก.ม.) 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําทานเขาสูที่พัก FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO HOTEL หรือ

เทียบเทาในระดับเดียวกนั 
www.fourpointsbolzano.com  



 

 

วันที่หก ทะเลสาบเบรียส - ทะเลสาบมิซูรินา – เซนตมักดาเลนา ศุกร 
07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะเดินทางสูทะเลสาบ Braies ( Lago di Braies ) ไขมุกเมด็งามแหง

โดโลไมท ทะเลสาบน้ําสีฟาเขียวมีอกีชื่อวา Prager Wildsee ซึ่งองคกร
ยูเนสโกจัดใหเปนมรดกโลกทางรรมชาติ ติดอันดับทะเลสาบที่สวยที่สดุใน
โลกอิสระใหทานไดมีเวลาถายภาพเก็บความประทบัใจ สมควรแกเวลานํา
คณะเดนิทางสูทะเลสาบมิซูรินา (Lake Misurina) ซึ่งเปนทะเลสาบน้ําจืด
ขนาดใหญ น้ําใสราวกระจก มีเวลาใหทานไดเดนิเลนถายภาพตามอธัยาศัย 
 

 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บาย นําทานเดินทางสู Saint Maddalena หมูบานเล็กๆ ที่แทรกตัวอยุในหุบเขา

สวนหนึ่งของอุทยานแหงชาติ Puez-Odle  โดยมีชื่อเสียงจากทิวทัศนหุบเขา
ซึ่งไดชื่อวางดงามที่สุดในแควนทิโรลใต มีจุดชมวิวที่มองเห็น Odle Group 
หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกวา Geisler Group ซึ่งเปนกลุมยอดเขาแหลมเหมือนฟน
ฉลาม เปนที่นักเดินทางตองมาเยือนมียอดเขาหลักคือ Sass Rigais และ 
Furchetta ทั้งสองยอดสูง 3025 เมตรเทากัน  

19.00 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําทานเขาสูที่พัก FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO HOTEL หรือ

เทียบเทาในระดับเดียวกนั 
www.fourpointsbolzano.com  

วันที่เจ็ด โดโลไมท - เบลลาจิโอ - ทะเลสาบโคโม - โคโม เสาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. พาคณะออกเดินทางเขาสูเมอืงเบลลาจิโอ Bellagio เมืองเลก็ๆ ริมทะเลสาบ

โคโม ซึ่งไดชือ่วาเปนทะเลสาบที่สวยงามที่สดุของอติาลี ทางตอนเหนอืของ
ทะเลสาบคอืเทือกเขาแอลป อันเปรียบเสมอืนปอมปราการทางธรรมชาติ ที่
สรางฉากหลังอนังดงามอลังการใหกับดินแดนแหงนี้   

(315 ก.ม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บาย อิสระใหทานไดเดนิเลนชมเมอืงจนไดเวลาอนัสมควร นําคณะลองเรือ

ทะเลสาบโคโม ซึ่งไดชือ่วาเปนทะเลสาบทีส่วยงามที่สุดของอิตาลี ทางตอน
เหนอืของทะเลสาบคอืเทือกเขาแอลป อนัเปรียบเสมือนปอมปราการทาง
ธรรมชาติ ที่สรางฉากหลังอนังดงามอลังการใหกับดนิแดนแหงนี ้
เพลิดเพลนิตลอดเสนทางไปดวยบานเรือนสไตลอติาเลียนรมิทะเลสาบ และ
วิลลาเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผูครอบครอง เนนความเรียบงายทามกลาง
บรรยากาศแหงธรรมชาติ และตนไม ดอกไม สวนน้ํา น้ําพุ ทะเลสาบ เนนิ
เขา ที่ลอมรอบทําใหดูโดดเดน จากนัน้ รถโคชรอรับคณะและเดินทางเขาสู
โรงแรมที่พัก 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําทานเขาสูที่พัก HOTEL METROPOLE SUISE COMO หรือเทียบเทาใน

ระดับเดียวกัน 
www.hotelmetropolesuissec

omo.com 

วันที่แปด โคโม - มิลาน - อิสระชอปปง อาทิตย 
07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. หลังอาหาร นําคณะออกเดินทางสูเมอืงมิลาน พาทานเขาสูจุดศูนยกลางอนั

ศักดิ์สทิธิ์คอื ดูโอโม (DUOMO) มหาวหิารแบบกอธิคที่ใหญเปนอนัดับสาม
ในยุโรป สรางในป 1386 ดานนอก มหีลังคายอดเรียวแหลมจํานวน 135 

(168 ก.ม.) 



 

 

ยอด และมีรูปปนหนิออนจากทกุยุคทุกสมัยกวา 2,245 ชิ้น บนสดุมีรูปปน
ทองขนาด 4 เมตรของพระแมมาดอนนาเปนสงาอยู อิสระใหทานได
ถายภาพเปนที่ระลึก แลวผานชมแกลลอเรีย วิคเตอร เอม็มานูเอ็ล อาคาร
กระจกที่เกาแกและมีความสวยงาม หลังจากนัน้นําทานชมโรงละครโอเปรา 
ลาสกาลา ชมรูปปนของ ลีโอนาโด ดาวนิชี จติรกรเอกทีโ่ดงดัง  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บาย อิสระใหทานไดชอปปงสนิคาแบรนเนมชือ่ดังของโลก ทีห่างแกลลอเรีย วคิ

เตอร เอ็มมานูเอล็ อยางจุใจ อาทิเชน LV, Prada, Gucci, Tod’s ที่นับวาเปน
หางทีส่วยงาม หรูหราและเกาแกที่สุดในมิลาน และยังเปนที่ตั้งของราน 
Prada รานแรกของโลก หรือเดินเลนตามอัธยาศัย 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Thai 
 นําทานเขาสูที่พัก RAMADA PLAZA MILANO HOTEL หรือเทียบเทาใน

ระดับเดียวกัน 
www.ramadaplazamilano.it 

วันที่เกา เดินทางสูสนามบิน จันทร 
08.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม  Buffet 
10.00 น. ออกเดินทางสูสนามบิน เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ มีเวลาใหทานไดทํา 

TAX REFUND คืนภาษีกอนการเช็คอิน 
 

13.30 น. ออกเดนิทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG941  

วันที่สิบ เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ อังคาร 
06.05 น. สายการบินไทยนําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว ซึง่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัด
โปรแกรมของแตละวันเดนิทางจะไมเหมือนกนั โปรแกรมทองเที่ยวทีส่มบูรณครบถวน จะสงใหทาน 7 วันกอนการเดินทาง

เทานั้น) 

PPEERRIIOODD  
TToouurr  FFaarree  

AAdduullttss  
CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  UUSSEEDD  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

7 - 16 ต.ค. 2561 
97,000.- 88,000.- 78,000.- 17,000.- 13,000.-  -29,500.- 

-23,000.- 14 - 23 ต.ค. 2561 
21 - 30 ต.ค. 2561 

2 - 11 พ.ย. 2561 85,000.- 77,000.- 68,000.- 17,000.- 13,000.- -22,500.- 
-17,500.- 

11 - 20 พ.ย. 2561 92,000.- 83,000.- 74,000.- 17,000.- 13,000.-  -28,000.- 
-22,000.- 18 - 27 พ.ย. 2561 

30 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2561 85,000.- 77,000.- 68,000.- 17,000.- 13,000.- -22,500.- 
-17,500.- 

6 - 15 ม.ค. 2562 

92,000.- 83,000.- 74,000.- 17,000.- 13,000.-  -28,000.- 
-22,000.- 

13 - 22 ม.ค. 2562 
20 - 29 ม.ค. 2562 

27 ม.ค. - 5 ก.พ. 2562 
3 - 12 ก.พ. 2562 
10 - 19 ก.พ. 2562 
17 - 26 ก.พ. 2562 

24 ก.พ. - 5 มี.ค. 2562 
3 - 12 มี.ค. 2562 
10 - 19 ม.ค. 2562 

คาทวัรรวม : 



 

 

  คาตั๋วเครื่องบนิไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้าํมันเชื้อเพลิง ณ วนัที่ 22 พฤษภาคม 2561 
 คารถโคชมาตรฐานยุโรป ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คาเขาชมสถานที่ตามที่ระบุไวในรายการ 
 คาโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทาในระดับราคาเดยีวกนั โดยพักเปนหองแบบ Twin / Double **

กรุณาดูรายละเอียดแนบทายในหวัขอ  “โรงแรมและหองพกั (Hotel Accommodation)” 
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลศิรสกับอาหารทองถิน่ในแตละประเทศ 
 คาทิปพนกังานขับรถทองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คดิอตัรา 2 ยูโรตอทาน / วัน 
 คาธรรมเนียมวีซาสาธารณรัฐอิตาลี (เชงเกน) 
 คาประกันการเดนิทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากดั แบบ OASIS 

TRIPPER PLAN คุมครองการสูญเสียชีวติ/อวัยวะจากอบุัติเหตุ สําหรับผูเอาประกนัภัยอายุมากกวา 16 ป
นอยกวา 75 ป ไมเกนิ 3,000,000 บาท และคารกัษาพยาบาลในตางประเทศไมเกนิ 2,000,000 บาท ทั้งนี้
ครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพทีไ่มไดเกดิจากโรคประจําตวั 
–หากมีความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชา
ของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตาม
เอกสารแนบทายใบจองทวัร 

 คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนกัไมเกนิ 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของ
ทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม  

คาทวัรไมรวม  
  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหกั ณ ที่จาย 3% 

 คาทิปหัวหนาทวัร และไกดทองถิ่น 
 คาทําหนงัสือเดนิทาง (พาสปอรต) 
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดืม่ในหองพกั และคาอาหารทีส่ั่งมาในหองพกั

คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพเิศษในรานอาหารนอกเหนือจากทีท่างบริษทัจดัให ยกเวนจะตกลงกันเปน
กรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม 

การจองทัวร (How to make your reservation) 
 หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ Travel Agent ใกลบานหรือที่

ทานรูจกัและเชื่อถือได ซึ่งจะดูแลทานดวยขัน้ตอนที่งาย สะดวก และมีประสิทธภิาพ เพือ่เปนการยืนยนัการ
เดินทางของทาน กรุณาจองทวัรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดนิทางหนึง่ทาน ภายใน 3 วัน
นับจากวนัที่จอง ซึ่งเงินมดัจาํดังกลาวจะเปนการยนืยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ลวงหนา 30 วนักอนการเดนิทาง หากทานไมชําระเงนิสวนที่เหลือตามวนัที่กําหนด ทางบริษทัฯถือวาทาน
ยกเลิกการเดนิทางโดยไมมีเงือ่นไข 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานทีท่องเที่ยวตางๆ ในโปรแกรมไมเอือ้อํานวยตอบคุคลดังตอไปนี ้
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปนี ้

1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกดิถึง 4 ขวบ 
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมอืตางๆ ในการพยุงตัว 
3. ผูเดินทางที่บงบอกการเปนบคุคลไรความสามารถ 
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทวัร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทวัร อาทิเชน ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดงั 

พูดจาหยาบคาย สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทวัร ที่มีระบอุยู
ชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูทีก่อหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบงัคับใหหวัหนาทัวรตองทําการ
นอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอืน่หรือโปรแกรมทองเที่ยวได   

การยกเลกิการจองทวัร (Cancellation Charge)  
  ยกเลิกกอนออกเดนิทาง 60 วนั  คืนเงนิมดัจําทั้งหมด 
  ยกเลิกกอนออกเดนิทาง 59-45 วัน  หักมดัจํา 20,000 บาท/ทาน 
  ยกเลิกกอนการเดนิทาง 44-30 วัน  หักมดัจํา 30,000 บาท/ทาน 
  ยกเลิกกอนการเดนิทาง 29-15 วันกอนการเดนิทาง  หัก 50% ของคาทัวร 
  ยกเลิกกอนการเดนิทาง 14-1 วันกอนการเดินทาง หัก 90% ของคาทัวร 
  ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หัก 100% ของคาทวัร 



 

 

  หากทานยกเลกิการเดนิทางในเงื่อนไขใด เงือ่นไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผูเดนิทางมาแทนได โดย
สามารถย่ืนขอวซีาไดทนัตามกําหนดเวลา ทางบริษทัฯ จะคดิคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา และคาเปลี่ยนชื่อ
ตั๋วเทานั้น และตองไมอยูในเงือ่นไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทานยกเลกิการเดนิทาง อันเนือ่งมาจากบุคคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับการพิจารณา
อนุมตัิวีซา ไมวาดวยเหตุผลใดๆ กต็ามอนัเปนการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคล
หรือยกเลกิพรอมกันทั้งหมด ใหถือเปนการยกเลกิตามเงือ่นไขของวนัเวลาที่ยกเลกิดังกลาวขางตน ใน
กรณีทีท่านไมแนใจวาจะไดรบัการพิจารณาอนุมัตวิีซาจากทางสถานทตู ทางบริษทัขอแนะนําใหทานยื่น
ขอวีซาแบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบกรุป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีที่มผีูเดินทาง ต่าํกวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผู
เดินทางทราบลวงหนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการทองเทีย่ว รวมทั้งไม
สามารถรับผิดชอบจากกรณีทีเ่กิดเหตุจําเปนสดุวิสัยดังนี้ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัย
ธรรมชาติ, การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสทิธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซือ้ประกันเพิ่มเติม
แบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดับเบลิยู พี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ที่ระบุ
ความรับผิดชอบไวในกรมธรรมเทานัน้ ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไว
ใหไดมากทีสุ่ด และทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกดิขึน้ หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อนั
เนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนเีขาเมอืง ฯลฯ และจะไมคืนเงนิคาทวัรที่
ทานชําระมาแลว 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 
 หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการเดนิทางจริง 60 วัน โดยไม

เสียคาใชจาย  
ตั๋วเครื่องบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกนั หากตองการเลื่อนวันเดนิทางกลบั 

ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบนิ
เปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษทัฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได  และในกรณียกเลิกการเดนิทาง ถาทางบริษทัฯ 
ไดดําเนนิการออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว ผูเดนิทางตองรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทานัน้ และหาก
ทานไมแนใจในวนัเดนิทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาทีฯ่ เพื่อยืนยนัในกรณีทีต่ั๋วเครื่องบนิสามารถ
ทํา REFUND ไดหรือไมกอนทีท่านจะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ 

การสะสมไมลของสายการบนิ (Mileage Claim) 
 การเดนิทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50%, 

ออสเตรียนแอรไลน 100 %, สวนสายการบิน ฟนแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน  
ขึ้นอยูกับเงือ่นไขการสะสมไมลของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปน
สิทธขิองสายการบินเทานั้น 

คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอัตราที่ทางสายการบนิปรับคาธรรมเนียม ณ วนัที ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 การเปลี่ยนแปลงของ

สายการบินในภายหลงั ถือเปนคาทัวรสวนเพิ่มทีท่างบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเกบ็ตามความเปนจริง 
ณ วันที่ออกตั๋ว 

โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation) 
  หองพักแบบ Twin คือหองพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรบัพัก 2 ทาน 

 หองพักแบบ Double คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรบัพัก 2 ทาน 
 หองพักแบบ Triple Room คือหองพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 

เตียง / สําหรับผูพัก 3 ทาน (ทั้งนี้ขึน้อยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมที่แตกตางกนัในแตละ
ประเทศ)  

 หองพักแบบ Single คือหองพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 1 ทาน 
 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับ

พัก 1 ทาน 
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพกัแบบ 3 ทาน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูกบัขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่ง
มักมีความแตกตางกนั ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกนัตามทีต่องการ 

 โรงแรมหลายแหงในยโุรปจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเนือ่งจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ เครื่องปรับอากาศ



 

 

ที่มีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น   
 ในกรณทีี่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตวั บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองทีม่ีขนาดกะทัดรัด 

และไมมีอางอาบน้าํ ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะ
แตกตางกนัดวย หากทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหอง
แบบ DOUBLE SINGLE USE เปนคาใชจายเพิ่มเติมได 

สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจัดโปรแกรมทวัรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดนิทางดังกลาวตรงกบัวันที่สถานที่เขา

ชมนัน้ ๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรอื การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวนัที่คณะ
จะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษทัฯจะคืนเงนิ Entrance Fee ตามที่ระบุไวใน
เอกสารของสถานทีน่ัน้ ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดงักลาวได แตหากมีการลาชา 
หรอืเหตหุนึง่เหตุใดในระหวางการเดนิทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานทีด่ังกลาวได ทาง
บริษัทฯจะไมมีการคนืเงินใดใหแกทาน เนือ่งจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวนัเดนิทางของทานกอนชําระเงนิ 

สัมภาระและคาพนักงานยกสมัภาระ (Porter) 
  คาทวัรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปา

เพิ่มเติม ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถ
ใหบริการในการยกกระเปาขึน้ลงได  ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบนิ คือ 30 กิโลกรัม 
(สําหรับผูโดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคาระวางน้ําหนกัเพิ่มเปนสทิธขิอง
สายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได 

 สําหรับกระเปาสัมภาระทีท่างสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เคร่ืองได ตองมีน้ําหนักไมเกนิ 7 กิโลกรัม และ
มีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) 
x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร ที่ตองมีบนิดวยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดให
ต่ํากวามาตรฐานได ทั้งนีข้ึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระ
ความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนกัสวนที่เกนิ 

 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลือ่นและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึน้บนพาหนะการ
เดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกดิการสญูเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของ
ผูโดยสาร อันเกดิจากสายการบิน ทางสายการบนิผูใหบรกิารจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบนิ
พาณิชย ซึ่งจะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสงูสดุไมเกนิ 10,000 
บาท / ทาน 

การสูบบุหรี่ (Smoking Area) 
 ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเร่ืองการงดสูบบหุรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมี

ขอกําหนดที่ชดัเจนในเร่ืองการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ดยเฉพาะสําหรับผูสูบบหุรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสขุภาพของ
คนสวนรวม 

การเดนิทางเปนครอบครวั (Family) 
 หากทานเดนิทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครวั ที่ตองไดรบัการดูแลเปนพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดนิทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 
ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของทานเอง เนื่องจากการ
เดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศอิตาลี ใชเวลายื่นประมาณ 16 วันทําการ 
(การขอวีซาประเทศอิตาลผีูเดนิทางทกุทานตองมา สแกนลายนิ้วมือดวยตนเอง ณ ศูนยรับคํารองขอวีซาประเทศอิตาล)ี  

อาคารสีลมคอมเพลก็  ชั้น 15  ถนนสีลม (ใกลสถานีรถไฟฟาศาลาแดง)  
 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาใน

กลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่น ควรนําไปแสดงดวยเพือ่เปนการงายตอการอนุมัตวิีซา 
 รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบพืน้หลงัเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดําและหามสแกน) มีอายุไมเกิน 6 เดือนและ



 

 

เหมือนกนัทั้ง 2 รูป 
 สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สําเนาทะเบียนสมรส , 

หยา  
 สําเนาสตูิบตัร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ  และกรณีที่ผูเดินทางอายุเกนิ 20 ปบริบูรณ แตยังคงสถานะเปนนักเรียน/

นักศึกษา และมีบิดาหรือมารดาเปนผูออกคาใชจายให 
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดทีท่านทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตรา

เงินเดือนในปจจุบนั, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษทันี้และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดนิทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะ
กลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนดลา (หนังสือรับรองการทํางานที่ยื่นในแตละประเทศ ตองออกไมเกิน 30 วนั 
กอนการไปยืน่วีซาในแตละประเทศ)   

 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา , ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คดัไวไมเกนิ 1  เดือน 
พรอมวัตถุประสงค หรือใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงนิของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน 

 หนังสือรับรองทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) มีอายุไมเกิน 15 วนัจากวนัยื่นคํารองวีซา พรอมสําเนาสมุด
บัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงนิลาสุดไมเกิน 7 วนั โดยไมมีขอยกเวนใดๆทั้งสิน้  ทั้งนี้ควรเลือกเลมที่มกีารเขาออกของเงิน
สม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเหน็วามีฐานะการเงนิเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไม
เดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ในกรณีที่เดนิทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึง่ในการยื่นขอวีซา ตองออก
หนังสือรับรองคาใชจายในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณทีี่บริษทัของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดนิทางใหกับผูเดนิทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ 1–6
แลว ทางบริษทัจะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน 
โดยระบุชื่อผูเดนิทางและเหตผุลที่จัดการเดนิทางนี้ในจดหมายดวย 

 กรณีที่เปนนักเรียน นักศกึษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตวัจริงเปนภาษาอังกฤษเทานัน้ พรอมสําเนา
บัตรนกัเรียน/นกัศึกษา   

 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบดิา หรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยทีบ่ิดา, 
มารดา จะตองไปยืน่เรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรอื
เขต โดยมีนายอําเภอ หรือผูอาํนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง 

 การบิดเบอืนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มใิหเดนิทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูก
ปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยืน่คํารองใหม กต็องชําระคาธรรมเนียม
ใหมทกุครั้ง 

 หากสถานทูตมกีารสุมเรียกสมัภาษณบางทาน ทางบริษทัฯ ขอความรวมมือในการเชญิทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย 
และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษทัฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกนั 

 กรณีทีท่านยกเลกิการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจงสถานทตู ยกเลกิวีซาของ
ทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทกึไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปน
เหตุผลใดกต็าม ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได 

หลังจากการจองทวัรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัท ฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง    
และเงื่อนไขที่บริษทัไดระบุไวขางตนทุกประการ 

 


