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วนัที ่1 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ-มลิาน (อติาล)ี ศกุร ์

21.30 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร ์

D16-19 สายการบนิไทย เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกในเรือ่งสัมภาระ

และการเชค็อนิ 

 

หมายเหต ุ ทางบรษัิทไดเ้ตรียมการเดนิทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซือ้ตั๋ว

เครือ่งบนิ, เช่ารถโคช้, จองที่พัก, รา้นอาหาร สถานที่เขา้ชมต่าง ๆ ไว ้

ล่วงหนา้ใหก้ับกรุ๊ปทัวร์ กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ อาท ิการยกเลกิเทีย่วบนิ, 

การลา่ชา้ของสายการบนิ, การพลาดเทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไมท่ัน), การนัด

หยุดงาน, การจลาจล, ภัยพบิัต,ิ การถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง ท าใหก้าร

เดนิทางลา่ชา้ หรอืเหตสุดุวสิยัอืน่ๆ ไมส่ามารถเดนิทางไปยงัจดุหมายตาม

โปรแกรมได ้หัวหนา้ทัวร ์มสีทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรม และไม่สามารถ

คนืเงนิค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีช่ าระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่าย

ตา่ง ๆ ลว่งหนา้แลว้ และหากมคี่าใชจ้่ายอืน่ ๆ เกดิขึน้นอกจากในรายการ

ทัวร ์หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นสิง่ทีท่างบรษัิท ฯ มอิาจ

รับผดิชอบได ้

 

วนัที ่2 มลิาน-ดโูอโม-่เวอโรนา่-เวนสิเมสเตร ้ เสาร ์

00.35 น. ออกเดนิทางสู ่มลิาน ประเทศอติาล ีโดยเทีย่วบนิที ่TG940  

07.10 น. ถงึสนามบนิมาเพลซา่ นครมลิาน ประเทศอติาล ีหลังผา่นการตรวจคนเขา้

เมอืง และศุลกากรแลว้ รถโคช้ปรับอากาศ พาคณะออกเดนิทางเขา้สูจุ่ด

ศนูยก์ลางอนัศักดิส์ทิธิค์อื ดโูอโม (DUOMO) มหาวหิารแบบกอธคิทีใ่หญ่

เป็นอันดับสามในยุโรป สรา้งในปี 1386 ดา้นนอก มีหลังคายอดเรียว

แหลมจ านวน 135 ยอด และมรีปูปัน้หนิออ่นจากทกุยคุทกุสมยักวา่ 2,245 

ช ิน้ บนสุดมรีูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ 

อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ แลว้ผ่านชมแกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็ม

มานูเอ็ล อาคารกระจกทีเ่กา่แกแ่ละมคีวามสวยงาม หลังจากนัน้น าทา่นชม

โรงละครโอเปรา่ ลาสกาลา่ ชมรปูปัน้ของ ลโีอนาโด ดาวนิช ีจติรกรเอกที่

โดง่ดัง 

(31 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local  

13.00 น. เดนิทางสู่เมอืงเวอโรน่า เมอืงตน้ก าเนิดของนิยายรักอมตะโรมโิอและจู

เลยีต ทีเ่ล่าขานกันมากว่า 700 ปีโดยท่านเชคเปียร ์น าชมบา้นเลขที ่23 

ของจเูลยีต คาปเูลต ์กบัภาพของระเบยีงแหง่เรือ่งราวโรแมนตกิ ทีจู่เลยีต

เฝ้ารอคอยพบโรมโิอทุกค ่าคนื ผ่านชม Arena หรอื Amphitheatre โรง

(165 ก.ม.) 
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ละครกลางแจง้ทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสามของโลก  

16.00 น. เดนิทางสู่จังหวัดเวเนเซยี เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต เป็นแควน้ที่มี

ความมัง่คั่ง และเป็นแหลง่อตุสาหกรรมมากทีส่ดุในประเทศอติาลี และยัง

เ ป็นแควน้หนึ่งที่มีนักท่อง  เที่ยวมามากที่สุดแห่งหนึ่งอีกดว้ย  มี

นักทอ่งเทีย่วมาเยอืนไมต่ ่ากวา่ 60 ลา้นคนในทกุๆ ปี 

(85 ก.ม.) 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก NOVOTEL MESTRE HOTEL**** หรอืเทยีบเท่า

ในระดับเดยีวกนั 

www.novotelmestre 

hotel.it 

วนัที ่3 เทีย่วเกาะเวนสิอนัแสนโรแมนตกิ-ล่องเรอืกอนโดล่า-เดนิทางสู่

เมอืงปิซา่  

อาทติย ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าท่านลงเรือทัศนาจรขา้มสู่เกาะเวนิส (เมืองที่ไม่มีรถยนต์วิ่งผ่าน) 

เกาะเวนสิ มเีกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมสีะพานเชือ่มถงึกันกว่า 

400 แห่ง ขึน้ฝ่ังทีซ่านมารโ์ค ศูนยก์ลางของเกาะเวนสิ ผ่านชม Doge 

Palace อันเป็นที่ประทับของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีตและมคีวาม

รุ่งเรือง เมื่อครัง้ท าการคา้กับตะวัน ออกไกล สะพานถอนหายใจที่มี

เรือ่งราวน่าสนใจในอดตี การเป่าแกว้มรูาโน่งานฝีมอืตัง้แตค่รัง้บรรพบรุษุที่

มชี ือ่เสยีง แลว้ไปชมความสวยงามของจตรัุสซานมารโ์ค ทีก่วา้งขวางราย

ลอ้มไปดว้ยศลิปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ทีแ่มแ้ต่นโปเลยีนยัง

หลงใหล รายลอ้มไปดว้ยโบสถนั์กบุญเซนตม์ารค์, หอระฆัง, เสาแห่ง

นักบญุ ท าใหด้งูามสงา่ยิง่นัก อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเทีย่วชมเกาะอันแสนโร

แมนตกิ หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้ของเมอืงอาท ิผา้ลูกไม ้หรอืจบิกาแฟในรา้น 

Café Florian ทีเ่ปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี 1720 น าท่านเทีย่วชมล าคลอง

นอ้ยใหญ ่สลับดว้ยบา้นเรอืนทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัว ดว้ยการลอ่งเรอืกอน

โดลา่ เพือ่ชมมนตเ์สน่หแ์หง่นครเวนสิสูแ่กรนดค์าแนล คลองทีก่วา้งทีส่ดุ

ของเกาะ และงานก่อสรา้งที่แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นอัจฉริยะดา้น

สถาปัตยกรรมทีส่ะพานเรยีลอลัโต ้

 

 

 

 

 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

15.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงปิซา่ อันเป็นทีต่ัง้ของหอเอนปิซา่ เป็นสิง่มหัศจรรย ์1 

ใน 7 ของโลก 

(333 ก.ม.) 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าท่านเขา้สู่ทีพั่ก AC HOTEL PISA**** หรอืเทียบเท่าในระดับ www.marriott.com  

http://www.marriott.com/
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เดยีวกนั 

วนัที ่4 เทีย่วหอเอนปิซา่-นครฟลอเรน้ซ-์จตรุสัซนิญอเรยี-น ัง่รถไฟดว่น 

สูน่าโปล ี 

จนัทร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าท่านเขา้สูจ่ตุรัสกัมโป เดย ์มรีาโกล ี(Campo dei Miracoli) แปลว่า 

"จตรัุสอศัจรรย"์ หรอืทีไ่ดรั้บลงทะเบยีนเป็นมรดกโลกในชือ่ จตุรัสดูโอโม

แหง่ปิซา่ คอืบรเิวณทีล่อ้มรอบดว้ยก าแพงใจกลางเมอืงปิซา่ ประกอบไป

ดว้ยสิง่กอ่สรา้งไดแ้ก ่มหาวหิารปิซา่ (Duomo) หอเอน (Torre) หอศลี

จุม่ (Baptistery) เริม่สรา้งปีค.ศ.1173 ค.ศ. แลว้เสร็จในปี 1372 ปัจจุบัน

ยเูนสโกประกาศใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมในปีค.ศ. 1987 อสิระใหท้่าน

ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึตามอธัยาศัย จากนัน้เดนิทางสูน่ครฟลอเรน้ซ ์

(4 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Local 

13.00 น. น าคณะเขา้สูเ่มอืงเกา่ของนครฟลอเรน้ซ ์เมอืงนี้เป็นศูนยก์ลางแห่งศลิปะ

ในยุคเรอเนสซองส ์และเป็นเมอืงที่ไม่อนุญาตใหร้ถโคช้เขา้ไปในเขต

เมอืง มมีหาวหิารซานตามาเรยีเดลฟิโอเร หรอื Duomo แห่งนครฟลอ

เรน้ซเ์ป็นศูนยก์ลาง ใกลก้ันเป็นจตุรัสซนิญอเรยี เดมิเป็นทีต่ัง้รูปปั้นเดวดิ

ของแทม้านานกว่า 3 ศตวรรษ ในปัจจุบันถูกเก็บรักษาไวใ้นแกลลอเรีย 

อะเคเดม ีผา่นชมพพิธิภณัฑอ์ฟุฟิซ ีทีเ่ก็บงานศลิปะล ้าค่าในยคุกลางใกล ้

ชมสะพานอันเกา่แก่เวคคโิอ สะพานแห่งแรกทีข่า้มแม่น ้าอารโ์น จากนัน้

รถโคช้น าทา่นชมววิทวิทัศนข์องเมอืงแบบพาโนรามา ณ จตรัุสไมเคลิแอง

เจโล 

(104 ก.ม.) 

 

16.00 น. น าคณะเดนิทางสู่สถานีรถไฟ และเดนิทางสู่ตอนใตข้องประเทศในเขต

คาบสมทุรอติาลดีว้ยรถไฟดว่น 

(16.39 น.-19.15 น.) 

19.15 น. คณะเดนิทางถงึเมอืงนาโปล ีหรอื เมอืงเนเป้ิล ซึง่เป็นเมอืงใหญ่และเป็น

เมืองท่าเรือที่ส าคัญทางตอนใต ้อีกทัง้ยังเป็นเมอืงท่าของเรือส าราญ

ทอ่งเทีย่วในเขตเมดเิตอรเ์รเนยีนทีส่ าคัญ 

 

20.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก STARHOTEL TERMINUS**** หรอืเทยีบเท่าใน

ระดับเดยีวกนั 

www.starhoteltermin

us.it  

วนัที ่5 นาโปล-ีน ัง่เรอืสูเ่กาะคาปร-ีถ า้บลกูร็อตโต ้(พกับนเกาะคาปร)ี องัคาร 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าคณะเดนิทางสูท่า่เรอืเมอืงนาโปล ีเพือ่ลงเรอืสูเ่กาะคาปร ีเกาะเล็กๆทีม่ี  

http://www.starhotelterminus.it/
http://www.starhotelterminus.it/
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ธรรมชาตทิีส่วยงามเป็นสถานทีต่ากอากาศของบุคคลส าคัญๆมาชา้นาน

ซึง่รายไดห้ลักของเกาะนีม้าจากอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว  

10.00 น. น าคณะเปลีย่นลงเรอืเล็กไปชมถ ้าบลูกร็อตโต ้ทีม่คีวามงดงามอยา่งมาก

และมอียู่เพียงไม่กีแ่ห่งในโลก ถ ้าน ้าลอดที่มกีารกระทบของแสงกับน ้า

ทะเลสคีราม ท าใหภ้ายในบรเิวณถ ้าประกายไปดว้ยแสงสนี ้าเงนิจงึเป็น

ทีม่าของชือ่ดังกลา่ว (ทัง้นีก้ารเขา้ชมภายในถ ้าขึน้อยูก่ับสภาพภมูอิากาศ

ในแตล่ะวัน)  

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ชุมชนคาปรีอันเก่าแก่ตัง้รกรากมาแต่บรรพบุรุษ จน

กลายเป็นศูนยก์ลางของเกาะ ทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งการท่องเทีย่วและตาก

อากาศ รา้นรวงเปิดใหบ้รกิารนักชอ้ปป้ิงไดเ้ลอืกสรร 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าท่านเขา้สู่ทีพั่ก HOTEL SYRENE CAPRI****หรอืเทยีบเท่าใน

ระดับเดยีวกนั 

www.hotelsyrenecapr

i.it 

วนัที ่6 เกาะคาปร-ีซอเรนโต-้พพิธิภณัฑป์อมเปอ-ีกรงุโรม พุธ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.05 น. ไดเ้วลาน าคณะลงเรอื Jet น าท่านกลับสูฝ่ั่งทีเ่มอืงซอเรนโต ้(Sorrento) 

เมอืงชายทะเลทีม่ตีัวเมอืงเรยีงรายตามแนวของผาหนิสงู ทวิทัศนส์วยงาม

เหลา่นีไ้ดส้รา้งความประทับใจใหก้บันักทอ่งเทีย่ว จนเป็นเมอืงตากอากาศ

ทีม่ชี ือ่เสยีง  

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

13.00 น. น าท่านสู่เมืองปอมเปอี เขา้ชมเขตเมืองเก่าที่ไดรั้บการจัดตั ้งเป็น 

พพิธิภัณฑเ์มอืงปอมเปอ ี(POMPEI) เมอืงทีถู่กทับถมจมอยู่ใตด้นิกว่า 

1,500 ปี เนื่องจากการระเบดิของภูเขาไฟวชิเูวยีส ชมสภาพของเมอืงที่

ขดุคน้ขึน้มา ดว้ยความมหัศจรรยข์องปอมเปอ ีท าใหเ้มอืงแห่งนี้ไดรั้บการ

ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมือ่ปี 1997 นอกจากนี ้

ทีน่ีย่งัเป็นหนึง่ในจุดหมายปลายทางยอดนยิมของประเทศอติาล ีทีม่ผีูม้า

เยอืนมากกวา่ 2 ลา้นคนตอ่ปี  

(28 ก.ม.) 

 

15.00 น. แลว้ออกเดนิทางต่อสู่กรุงโรม เมอืงหลวงทีย่ ิง่ใหญ่ของจักรวรรดิโ์รมันมี

อายเุกา่แกก่วา่ 2,000 ปี  

(246 ก.ม.) 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าท่านเขา้สู่ทีพั่ก H10 CITTA ROME**** หรอืเทยีบเท่าในระดับ www.h10cittarome.it 

http://www.hotelsyrenecapri.it/
http://www.hotelsyrenecapri.it/
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เดยีวกนั 

วนัที ่7 พพิธิภณัฑว์าตกินั - โคลอสเซยีม-น า้พุเทรวี ่- บนัไดสเปน พฤหสับด ี

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าท่านสู่นครวาตกิัน ซึง่เป็นรัฐอสิระ และศูนย์กลางของศาสนาครสิต์

นกิายโรมันคาทอลกิ เขา้ชมพพิธิภัณฑว์าตกิัน ซึง่เป็นทีร่วบรวมผลงาน

ทางศลิปะทีห่าชมไดย้าก นอกจากนี้ยังมหีอ้งแสดงศลิปะการตกแต่งฝา

ผนังรปูสลักแบบคลาสสคิ และงานของนักวาดภาพคนส าคัญๆ ของอติาลี

ในสมัยกลางและสมัยเรอเนสซองส ์อาทจ็ิอตโต (Giotto), ฟรา แองเจลิ

โก (Fra Angelico), ฟิลปิโป ลปิปี (Filippo Lippi) และโบสถซ์สิทนี 

(Sistine Chapel) ซึง่เป็นผลงานของไมเคลิแองเจโลทีว่าดภาพเขยีนสเีฟ

รสโกท้ีโ่ด่งดังทีส่ดุของโลกคอื The Last Judgement แลว้ไปชมความ

อลังการของ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์ไดรั้บการตกแต่งอย่างโออ่่าหรูหรา 

ชมรูปปั้นแกะสลักเฟียตา้ ผลงานชิน้เอกของไมเคิลแองเจโล เสา

พลับพลาทีอ่อกแบบโดยแบรน์นิี และยอดโดมขนาดใหญ่ทีห่าชมไดย้าก 

ซึง่ปัจจบุนัลว้นแตเ่ป็นสิง่ทีส่ าคัญล ้าคา่คูบ่า้นคูเ่มอืงของอติาล ี

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Thai 

14.00 น. น าทา่นเขา้ชมสนามกฬีาโคลอสเซยีม สิง่กอ่สรา้งทีไ่ดรั้บการยกย่อง

ใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก ซึง่เป็นสนามกฬีายกัษ์ทีจุ่คนไดก้ว่า 

50,000 คน แลว้พาท่านไปบันทึกภาพกับประตูชัยคอนสแตนติน 

สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ผ่านชมอนุสาวรีย์พระเจา้วคิเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล 

หรอืพระบดิาของชาวอติาเลยีน ชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจักรวรรดิ์

โรมนัทีโ่รมนัฟอร่ัม หลังจากนัน้น าคณะไปชมน ้าพเุทรวี ่ผลงานมาสเตอรพ์ี

ซของนโิคลาส ซัลว ีทีม่าของเพลง “ทรคีอยน์ออฟเดอะฟาวดเ์ท่น” ที่

โดง่ดังในอดตี ซึง่นักทอ่งเทีย่วมคีวามเชือ่ว่าหากโยนเหรยีญอธฐิานไวจ้ะ

ไดก้ลับมากรุงโรมอกีครัง้หนึง่ เขา้สู่จตุรัสบันไดสเปน แหล่งพบปะของ

หนุ่มสาวชาวอติาเลยีนยามว่าง จนกลายเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงชือ่ดังเรยีงราย

ไปดว้ยสนิคา้แบรนดเ์นมของอติาล ี

 

 

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าท่านเขา้สู่ทีพั่ก H10 CITTA ROME**** หรอืเทยีบเท่าในระดับ

เดยีวกนั 

www.h10cittarome.it 

วนัที ่8 เดนิทางสูส่นามบนิ ศกุร ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 
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10.00 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิลโีอนารโ์ด ดาวนิช ีเพือ่เดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

มเีวลาใหท้า่นไดท้ า TAX REFUND คนืภาษีกอ่นการเชค็อนิ 

 

13.50 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 945  

วนัที ่9 เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ เสาร ์

06.05 น. สายการบนิไทยน าทา่นเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหต ุโปรแกรมดังกลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเทีย่ว ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงเนือ่งจากการจัด

โปรแกรมของแตล่ะวันเดนิทางจะไมเ่หมอืนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถว้น จะสง่ใหท้า่น 7 วันกอ่นการ

เดนิทางเทา่นัน้) 

PPEERRIIOODD  

TToouurr  FFaarree  

AAdduullttss  

CChhiilldd  44--

1111  

WWiitthh  

BBeedd  

CChhiilldd  44--66  

NNoo  BBeedd  

DDBBLL  

SSGGLL  

SSGGLL  

SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  

AADDLL  //  

CCHHDD  

7-15 ก.พ. 2563 

90,000 81,000 77,000 12500 11000 
-23,000.- 

-18,000.- 

14-22 ก.พ. 2563 

21-29 ก.พ. 2563 

28 ก.พ. – 7 ม.ีค. 2563 

6 – 14 ม.ีค. 2563 

13-21 ม.ีค. 2563 

20 – 28 ม.ีค. 2563 

27 ม.ีค. – 4 เม.ย. 2563 

**10-18 เม.ย. ขอ

โปรแกรมเฉพาะ** 

โปรแกรมนีจ้ะ upside 

down 

99,000 89,000 84,000 12,500 11,000 
-23,000.- 

-18,000.- 

17-25 เม.ย. 2563 

92,000 83,000 79,000 12,500 11,000 
-23,000.- 

-18,000.- 

24 เม.ย. – 2 พ.ค. 2563 

1-9 พ.ค. 2563 

8-16 พ.ค. 2563 

15-23 พ.ค. 2563 

22-30 พ.ค. 2563 

29 พ.ค. – 6 ม.ิย. 2563 

5-13 ม.ิย. 2563 
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12-20 ม.ิย. 2563 

19-27 ม.ิย. 2563 

26 ม.ิย. – 4 ก.ค. 2563 

คา่ทัวรร์วม :       

  ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิม่ของน ้ามันเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่14 กนัยายน 

2561 

 คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

 **คา่เขา้พพิธิภณัฑป์อมเปอ,ี ค่าเรอืท่องเทีย่วเกาะคาปร,ี ค่าเรอืท่องเทีย่วถ ้าบลูกร็อตโต,้ ค่าเขา้

พพิธิภณัฑว์าตกินั** 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเท่าในระดับราคาเดยีวกัน โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / 

Double **กรณุาดรูายละเอยีดแนบทา้ยในหัวขอ้ “โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation)” 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง คดิอตัรา 2 ยโูรตอ่ทา่น / วัน 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่สาธารณรัฐอติาล ี(เชงเกน้) 

 ค่าประกันการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR 

คุม้ครองการสูญเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอุบัตเิหตุ ส าหรับผูเ้อา

ประกันภัยอายุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลใน

ตา่งประเทศ 1,500,000 บาท รวมถงึคา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งหลังจากกลับถงึประเทศไทยไมเ่กนิ 

150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตัว 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญท่า่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแล

ของทา่นเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม  

คา่ทัวรไ์มร่วม 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารที่สั่งมาใน

หอ้งพักคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทจัดให ้ยกเวน้จะ

ตกลงกันเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 

 กรณุาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบั

จากวนัทีจ่อง ซึง่เงนิมัดจ าดังกล่าวจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวรส์่วนที่
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เหลอืลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง หากท่านไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ

ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี้ 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีง

ดัง พูดจาหยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้่วมคณะ, ผูท้ีไ่มย่อมรับเงือ่นไขระหว่างทัวร์ ทีม่ ี

ระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้่วมเดนิทางบังคับใหห้ัวหนา้ทัวร์

ตอ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซ ึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกับผูร้่วมคณะท่านอืน่หรือ

โปรแกรมทอ่งเทีย่วได ้ 

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)  

 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั 

กอ่นวันทีน่ าเทีย่ว                 

          หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

    1.2 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวทราบไมน่อ้ยกว่าสบิหา้วนั 

กอ่นวันทีน่ าเทีย่ว 

         ใหค้นื 40% ของเงนิคา่บรกิาร 

    1.3 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่น

วันทีน่ าเทีย่ว  

          ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. ค่าใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้่ายจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วต่อไปนี้ ให ้

น ามาหักจากเงนิ  

    คา่บรกิารทีต่อ้งจา่ยตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้่ายสงูกว่าเงนิค่าบรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิน า

เทีย่วจะเรยีกจาก 

    นักทอ่งเทีย่วไมไ่ด ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่ว แสดงหลักฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ ดังตอ่ไปนี้ 

    2.1 คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ 

    2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 
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    2.3 คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ หลักเกณฑ์ที่น ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัตธิุรกจิน าเที่ยวและ

มคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตั๋วเครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทาง

กลับ ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดย

สายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการ

เดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบ

ของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดนิทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจา้หนา้ทีฯ่ 

เพือ่ยนืยันในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทีท่่านจะช าระเงนิค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim) 

 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์ับเครอื Star Alliance ได ้

50%, สว่นสายการบนิ ออสเตรยีนแอรไ์ลน,์ ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน,์ สงิคโปรแ์อร์

ไลน์ ขึน้อยู่กับเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอื

ทัง้หมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเทา่นัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax 

YQ) 

 คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที ่14 กนัยายน 2561 การเปลีย่นแปลงของ

สายการบนิในภายหลัง ถอืเป็นค่าทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความ

เป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation) 

  หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 

2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 

2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพักทีเ่ตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 

3.5 ฟตุ 3 เตยีง / ส าหรับผูพั้ก 3 ท่าน (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่

แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  

 หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับ

พัก 1 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 
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เตยีง / ส าหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 

ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพัก และการวางรปูแบบของหอ้งพักของ

แตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่ า 

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาด

กะทัดรัด และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้ง

อาจมลีักษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถ

จา่ยเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

  การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันที่

สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผา่นทาง Online 

โดยในวันทีค่ณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance 

Fee ตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่

ดังกล่าวได ้แต่หากมกีารล่าชา้ หรอืเหตุหนึง่เหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่

สามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะไม่มกีารคนืเงนิใดใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระ 

Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นช่วงวัน

เดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 

  ค่าทัวรไ์ดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมี

กระเป๋าเพิม่เตมิ ท่านจะถูกเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่

สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 30 กโิลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็น

สทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิ้ว) x 56 

เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้งมีบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก
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ก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวน

สทิธิไ์มรั่บภาระความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิ ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้บนพาหนะ

การเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระ

ของผูโ้ดยสาร อันเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของ

กรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรับผดิชอบต่อการสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงนิ

สงูสดุไมเ่กนิ 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่า่ง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพ

ของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 

 หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดูแลเป็น

พเิศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลา

เกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 

เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศอติาล ีใชเ้วลายืน่ประมาณ 16 วนัท าการ 

(การขอวซีา่ประเทศอติาลผีูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมา สแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง  

ณ ศนูยรั์บค ารอ้งขอวซีา่ประเทศอติาล)ี  อาคารสลีมคอมเพล็ก  ชัน้ 15  ถนนสลีม (ใกลส้ถานรีถไฟฟ้าศาลาแดง)  

 พาสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่มเกา่ไมว่่าจะเคยมวีี

ซา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ 

 รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลังเป็นสขีาว (ไมใ่ชร่ปูขาวด าและหา้มสแกน)ควรมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืนและ

เหมอืนกนัทัง้ 2 รปู 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกุล / ส าเนาทะเบยีน

สมรส, หยา่  

 ส าเนาสตูบิัตร ในกรณีอายไุม่ถงึ 20 ปีบรบิรูณ์  และกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายเุกนิ 20 ปีบรบิรูณ์ แต่ยังคงสถานะเป็น

นักเรยีน/นักศกึษา และมบีดิาหรอืมารดาเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท/ สงักดัทีท่า่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัรา

เงนิเดือนในปัจจุบัน,วันเดือนปีที่เริม่ท างานกับบรษัิทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดนิทางไปท่องเที่ยว 

หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา (หนงัสอืรบัรองการท างานทีย่ ืน่ในแตล่ะประเทศ 

ตอ้งออกไมเ่กนิ 30 วนั กอ่นการไปยืน่วซีา่ในแตล่ะประเทศ)   
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 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ัดไวไ้มเ่กนิ 1  

เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 หนงัสอืรบัรองทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) บญัชอีอมทรพัยส์ว่นตวั มอีายุไมเ่กนิ 15 

วนัจากวนัยืน่ค ารอ้งวซี่า พรอ้มส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากทีแ่สดงยอดเงนิลา่สุดไมเ่กนิ 7 วนั โดยไม่มี

ขอ้ยกเวน้ใดๆท ัง้ส ิน้  ทัง้นี้ควรเลือกเล่มที่มีการเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลัก 

เพือ่ใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลับสู่ภมูลิ าเนา ใน

กรณีที่เดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึ่งในการยืน่ขอวีซา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองค่าใชจ้่ายใน

ครอบครัวดว้ย ***สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวัน*** 

 กรณีทีบ่รษัิทของทา่น เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมดนอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 

1–6แลว้ ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลับมา

ท างานของทา่น โดยระบชุือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีนนักศกึษาจะตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบันการศกึษาตัวจรงิเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ พรอ้ม

ส าเนาบัตรนักเรียน กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดนิทางไปกับบดิา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท า

จดหมายยนิยอม โดยทีบ่ดิา, มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกับอกี

ท่านหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรา

รับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่าน

จะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม ่ก็ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด

หมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา 

และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวี

ซา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 ทางสถานทูตไมม่นีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมวซีา่ใหก้ับผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่่านการพจิารณาวซีา่ไมว่่าจะ

เป็นเหตผุลใดก็ตาม ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลังจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษัิท ฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในขอ้ตกลง    

และเงือ่นไขทีบ่รษัิทไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

 

 

 

 

 



Page 14 of 15 

 

 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


