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GRAND ITALY



07.00 น.  พร้อมคณะที�สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T สายการบิน 
               เอมิเรสต์ แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที�คอยอํานวยความสะดวกในเรื�องสัมภาระและการเช็คอิน
09.55 น.   ออกเดินทางสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที�ยวบินที� EK 375 / EK 091 แวะเปลี�ยนเครื�องที�ดูไบ
20.30 น.   ถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว 
               นําท่านเข้าสู่ที�พัก 
หมายเหต ุ  ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 30 วัน โดยซื�อตั�วเครื�องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที�พัก, 
               ร้านอาหาร สถานที�เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที�เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที�ยวบิน, 
               การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที�ยวบิน (ขึ�นเครื�องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, 
               การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทําให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื�น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
               โปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ�ในการเปลี�ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ที�ชําระแล้ว
               เพราะทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื�น ๆ เกิดขึ�นนอกจากในรายการ
               ทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป�นสิ�งที�ทางบริษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได้
               นําท่านเข้าสู่ที�พัก Novotel Milano Malpensa Airport **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วนัที� 1   
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มลิาน (อิตาลี)



08.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
09.00 น.    เดินทางเข้าสู่จุดศูนย์กลางอันศักดิ�สิทธิ�คือ ดูโอโม (DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคที�ใหญ่เป�นอันดับสามในยุโรป
                 สร้างในป� 1386 ด้านนอก มีหลังคายอดเรียวแหลมจํานวน 135 ยอด และมีรูปป�� นหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า
                 2,245 ชิ�น บนสุดมีรูปป�� นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป�นสง่าอยู่ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป�นที�
                 ระลึก แล้วผ่านชมแกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกที�เก่าแก่และมีความสวยงาม หลังจากนั�นนํา
                 ท่านชมโรงละครโอเปร่า ลาสกาล่า ชมรูปป�� นของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอกที�โด่งดัง
12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.     เดินทางสู่เมืองเวอโรน่า เมืองต้นกําเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจูเลียต ที�เล่าขานกันมากว่า 700 ป�โดย
                 ท่านเชคเป�ยร์ นําชมบ้านเลขที� 23 ของจูเลียต คาปเูลต์ กับภาพของระเบียงแห่งเรื�องราวโรแมนติก ที�จูเลียตเฝ�า
                 รอคอยพบโรมิโอทุกคํ�าคืน ผ่านชม Arena หรือ Amphitheatre โรงละครกลางแจ้งที�ใหญ่เป�นอันดับสามของโลก 
16.00 น.     เดินทางสู่จังหวัดเวเนเซีย เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เป�นแคว้นที�มีความมั�งคั�ง และเป�นแหล่งอุตสาหกรรมมาก
                 ที�สุดในประเทศอิตาลี และยังเป�นแคว้นหนึ�งที�มีนักท่อง เที�ยวมามากที�สุดแห่งหนึ�งอีกด้วย มีนักท่องเที�ยวมาเยือนไม่
                 ตํ�ากว่า 60 ล้านคนในทุกๆ ป�
19.00 น.     รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                 นําท่านเข้าสู่ที�พัก NOVOTEL MESTRE HOTEL**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วนัที� 2   
มลิาน – ดโูอโม ่– เวอโรน่า - เวนสิเมสเตร้



07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
09.00 น.   นําท่านลงเรือทัศนาจรข้ามสู่เกาะเวนิส (เมืองที�ไม่มีรถยนต์วิ�งผ่าน) เกาะเวนิส มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ
                และมีสะพานเชื�อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ�นฝ�� งที�ซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะ  เวนิส ผ่านชม Doge Palace
                อันเป�นที�ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีตและมีความรุ่งเรือง เมื�อครั�งทําการค้ากับตะวัน ออกไกล
                สะพานถอนหายใจที�มีเรื�องราวน่าสนใจในอดีต การเป�าแก้วมูราโน่งานฝ�มือตั�งแต่ครั�งบรรพบุรุษที�มีชื�อเสียง
                แล้วไปชมความสวยงามของจตุรัสซานมาร์โค ที�กว้างขวางรายล้อมไปด้วยศิลปะและสถาป� ตยกรรมแบบไบเซน
                ไทน์ที�แม้แต่นโปเลียนยังหลงใหล รายล้อมไปด้วยโบสถ์นักบุญเซนต์มาร์ค, หอระฆัง, เสาแห่งนักบุญ ทําให้ดูงาม
                สง่ายิ�งนัก อิสระให้ท่านได้เดินเที�ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก หรือช้อปป�� งสินค้าของเมืองอาทิ ผ้าลูกไม้ หรือจิบ
                กาแฟในร้าน Café Florian ที�เป�ดให้บริการมาตั�งแต่ป� 1720 นําท่านเที�ยวชมลําคลองน้อยใหญ่ สลับด้วยบ้าน
                เรือนที�มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยการล่องเรือกอนโดล่า เพื�อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิสสู่แกรนด์คาแนล 
                คลองที�กว้างที�สุดของเกาะ และงานก่อสร้างที�แสดงให้เห็นถึงความเป�นอัจฉริยะด้านสถาป� ตยกรรมที�
                สะพานเรียลอัลโต้
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
15.00 น.    นําท่านเดินทางสู่ นครฟลอเร้นซ์ เมืองต้นกําเนิดของศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ และมีเสน่ห์มากที�สุดในแคว้น
                ทัสคานี
19.00 น.    รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                นําท่านเข้าสู่ที�พัก STARHOTEL VESPUCCI ****  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วนัที� 3
เที�ยวเกาะเวนสิอันแสนโรแมนติก – ล่องเรอืกอนโดล่า – 
เดินทางสูเ่มอืงฟลอเรน้ซ์



07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
08.00 น.   ออกเดินทางสู่เมืองป�ซ่า อันเป�นที�ตั�งของหอเอนป�ซ่า เป�นสิ�งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก นําเข้าสู่จตุรัสกัม
                โป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตุรัสอัศจรรย์" หรือที�ได้รับลงทะเบียนเป�นมรดกโลกในชื�อ
                จตุรัสดูโอโมแห่งป�ซ่า คือบริเวณที�ล้อมรอบด้วยกําแพงใจกลางเมืองป�ซ่า ประกอบไปด้วยสิ�งก่อสร้างได้แก ่
                มหาวิหารป�ซ่า (Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุ่ม (Baptistery)  เริ�มสร้างป�ค.ศ.1173 ค.ศ. แล้วเสร็จในป�
                1372 ป� จจุบันยูเนสโกประกาศให้เป�นมรดกทางวัฒนธรรมในป�ค.ศ. 1987 อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป�นที�ระลึกตาม
                อัธยาศัย
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
13.00 น.    นําคณะเข้าสู่เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ เมืองนี�เป�นศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ และเป�นเมืองที�ไม่
                อนุญาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง มีมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟ�โอเร หรือ Duomo แห่งนครฟลอเร้นซ์เป�น
                ศูนย์กลาง ใกล้กันเป�นจตุรัสซินญอเรีย เดิมเป�นที�ตั�งรูปป�� นเดวิดของแท้มานานกว่า 3 ศตวรรษ ในป� จจุบันถูกเก็บ
                รักษาไว้ในแกลลอเรีย อะเคเดมี ผ่านชมพิพิธภัณฑ์อุฟฟ�ซี ที�เก็บงานศิลปะลํ�าค่าในยุคกลางใกล้ ชมสะพานอันเก่า
                แก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกที�ข้ามแม่นํ�าอาร์โน จากนั�นรถโค้ชนําท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา ณ
                จัตุรัส ไมเคิลแองเจโล
19.00 น.    รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
                นําท่านเข้าสู่ที�พัก STARHOTEL VESPUCCI ****  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วนัที� 4
เที�ยวหอเอนป�ซา่ – นครฟลอเรน้ซ ์– จตรุสัซนิญอเรยี 



07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
08.00 น.    ออกเดินทางสู่เมืองแห่งนํ�าพุ ที�เรียกกันว่า ทิโวลี เป�นเมืองที�อยู่บนเนินเขาไม่ไกลจากกรุงโรมมากนัก เป�นเมือง
                 ตากอากาศของผู้มั�งคั�งชาวโรมัน มีสถานที�ที�ยูเนสโกขึ�นทะเบียนไว้เป�นมรดกโลกและควรค่าแก่การเยี�ยมชมคือ
                 The Villa d'Este 
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                 นําท่านเข้าชม The Villa d'Este ทั�งวังและสวนออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ตกแต่งอย่างหรูหรา สมกับ
                 วลีเด็ดที�ว่า “หากท่านไม่ให้ข้าสร้างวังในกรุงโรม ข้าก็จะสร้างกรุงโรมในวังของข้า” สวนที�งดงามที�ออกแบบมา  
                 เพื�อสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือน จนได้รับคํากล่าวถึง “นํ�าพุร้อยสาย” เสียงนํ�าพุที�พุ่งออกมาอย่าง
                 สมํ�าเสมอ ให้เสียงคล้ายเสียงดนตรี
                 เดินทางสู่เมืองนาโปลี หรือ เมืองเนเป�� ล ซึ�งเป�นเมืองใหญ่และเป�นเมืองท่าเรือที�สําคัญทางตอนใต้ อีกทั�งยังเป�น
                 เมืองท่าของเรือสําราญท่องเที�ยวในเขตเมดิเตอร์เรเนียนที�สําคัญ
19.00 น.     รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                 นําท่านเข้าสู่ที�พัก STARHOTELS TERMINUS ****หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วนัที� 5
ฟลอเรน้ซ ์- นํ�าพุทิโวลี - นาโปลี 



08.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
09.00 น.    นําท่านสู่เมืองปอมเปอี เข้าชมเขตเมืองเก่าที�ได้รับการจัดตั�งเป�น พิพิธภัณฑ์เมืองปอมเปอี (POMPEI) เมืองที�ถูก
                 ทับถมจมอยู่ใต้ดินกว่า 1,500 ป� เนื�องจากการระเบิดของภูเขาไฟวิชูเวียส ชมสภาพของเมืองที�ขุดค้นขึ�นมา 
                 ด้วยความมหัศจรรย์ของปอมเปอี ทําให้เมืองแห่งนี�ได้รับการขึ�นทะเบียนเป�นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก 
                 เมื�อป� 1997 นอกจากนี� ที�นี�ยังเป�นหนึ�งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของประเทศอิตาลี ที�มีผู้มาเยือนมากกว่า 
                 2 ล้านคนต่อป� 
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                 เดินทางสู่ท่าเรือเมืองนาโปลี เพื�อลงเรือสู่เกาะคาปรี เกาะเล็กๆที�มีธรรมชาติที�สวยงามเป�นสถานที�ตากอากาศของ
                 บุคคลสําคัญมาช้านาน ซึ�งรายได้หลักของเกาะนี�มาจากอุตสาหกรรมการท่องเที�ยว                
                 นําคณะเปลี�ยนลงเรือเล็กไปชมถํ�าบลูกร็อตโต้ ที�มีความงดงามอย่างมากและมีอยู่เพียงไม่กี�แห่งในโลก ถํ�านํ�าลอด
                 ที�มีการกระทบของแสงกับนํ�าทะเลสีคราม ทําให้ภายในบริเวณถํ�าประกายไปด้วยแสงสีนํ�าเงินจึงเป�นที�มาของชื�อ
                 ดังกล่าว (ทั�งนี�การเข้าชมภายในถํ�าขึ�นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละวัน) 
                 นําท่านขึ�นสู่ชุมชนคาปรีอันเก่าแก่ตั�งรกรากมาแต่บรรพบุรุษ จนกลายเป�นศูนย์กลางของเกาะ ที�มีชื�อเสียงในเรื�อง
                 การท่องเที�ยวและตากอากาศ ร้านรวงเป�ดให้บริการนักช้อปป�� งได้เลือกสรร
19.00 น.     รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                 นําท่านเข้าสู่ที�พัก HOTEL SYRENE CAPRI****หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วนัที� 6
นาโปลี - พพิธิภัณฑ์ปอมเปอี – นั�งเรอืสูเ่กาะคาปร ี- 
ถํ�าบลกูรอ็ตโต้ (พกับนเกาะคาปร)ี



07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
09.05 น.    ได้เวลานําคณะลงเรือ Jet นําท่านกลับสู่ฝ�� งที�เมืองซอเรนโต้ (Sorrento) เมืองชายทะเลที�มีตัวเมืองเรียงรายตาม
                 แนวของผาหินสูง ทิวทัศน์สวยงามเหล่านี�ได้สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที�ยว จนเป�นเมืองตากอากาศที�
                 มีชื�อเสียง แล้วออกเดินทางต่อสู่กรุงโรม เมืองหลวงที�ยิ�งใหญ่ของจักรวรรดิ�โรมันมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ป� 
13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00 น.     นําท่านเข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม สิ�งก่อสร้างที�ได้รับการยกย่องให้เป�น 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรย์ของโลก ซึ�งเป�น
                 สนามกีฬายักษ์ที�จุคนได้กว่า 50,000 คน แล้วพาท่านไปบันทึกภาพกับประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่ง
                 ชัยชนะ  ผ่านชมอนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล หรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน 
                 ชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิ�โรมันที�โรมันฟอรั�ม 
19.00 น.     รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                 นําท่านเข้าสู่ที�พัก A.Roma Lifestyle Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วนัที� 7
เกาะคาปร ี- ซอเรนโต้ - กรุงโรม – สนามกีฬาโคลอสเซยีม 



08.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
09.00 น.    นําท่านสู่นครวาติกัน ซึ�งเป�นรัฐอิสระ และศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เข้าชมพิพิธภัณฑ์
                 วาติกัน ซึ�งเป�นที�รวบรวมผลงานทางศิลปะที�หาชมได้ยาก นอกจากนี�ยังมีห้องแสดงศิลปะการตกแต่งฝาผนังรูป
                 สลักแบบคลาสสิค และงานของนักวาดภาพคนสําคัญๆ ของอิตาลีในสมัยกลางและสมัยเรอเนสซองส์ 
                 อาทิ จ็อตโต (Giotto), ฟรา แองเจลิโก (Fra Angelico), ฟ�ลิปโป ลิปป� (Filippo Lippi) และโบสถ์ซิสทีน
                 (Sistine Chapel) ซึ�งเป�นผลงานของไมเคิลแองเจโลที�วาดภาพเขียนสีเฟรสโก้ที�โด่งดังที�สุดของโลกคือ 
                 The Last Judgement แล้วไปชมความอลังการของ มหาวิหารเซนต์ป�เตอร์ ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา
                 ชมรูปป�� นแกะสลัก เฟ�ยต้า ผลงานชิ�นเอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที�ออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดม
                 ขนาดใหญ่ที�หาชมได้ยาก ซึ�งป� จจุบันล้วนแต่เป�นสิ�งที�สําคัญลํ�าค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี
12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00 น.     นําคณะไปชมนํ�าพุเทรวี� ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลาส ซัลวี ที�มาของเพลง “ทรีคอยน์ออฟเดอะฟาวด์เท่น” 
                 ที�โด่งดังในอดีต ซึ�งนักท่องเที�ยวมีความเชื�อว่าหากโยนเหรียญอธิฐานไว้จะได้กลับมากรุงโรมอีกครั�งหนึ�ง 
                 เข้าสู่จตุรัสบันไดสเปน แหล่งพบปะของหนุ่มสาวชาวอิตาเลียนยามว่าง จนกลายเป�นแหล่งช้อปป�� งชื�อดังเรียงราย
                 ไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมของอิตาลี
17.30 น.      รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                 ออกเดินทางสู่สนามบินลีโอนาร์โด ดาวินชี เพื�อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทํา TAX REFUND คืน
                 ภาษีก่อนการเช็คอิน
22.20 น.     ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน ์ โดยเที�ยวบินที� EK 092 / EK 372 แวะเปลี�ยนเที�ยวบินที�นครดูไบ

วนัที� 8
พพิธิภัณฑ์วาติกัน - นํ�าพุเทรว ี- บนัไดสเปน - เดินทางสูส่นามบนิ

วนัที� 9     เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

19.15 น.     สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ นําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

(หมายเหต ุโปรแกรมดังกล่าวขา้งต้น เป�นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที�ยว ซึ�งอาจมกีารเปลี�ยนแปลงเนื�องจากการจดัโปรแกรม
ของแต่ละวนัเดินทางจะไมเ่หมอืนกัน โปรแกรมท่องเที�ยวที�สมบูรณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านั�น)



 
  PERIOD

  

 
  Tour Fare

  Adults
  

 
  Child 

4-11
  With Bed

  

 
  Child 4-6
  No Bed

  

 
  DBL
  SGL

  

 
  SGL
  SUPP

  

 
  NO TKT

  ADL / CHD
  

 
  21 – 29 มกราคม 2566

  

 
  118,000.-

  

   106,000.-  

 
  94,000.-

  

 
  16,500.-

  

 
  14,500.-

  

 
  -32,000.-
  -24,000.-

  

 
  11 – 19 กมุภาพนัธ ์2566

  

 
  18 – 26 มนีาคม 2566

  

 
  **08 – 16 เมษายน 2566**

  
125,000.- 113,000.-

 
  100,000.-

  

 
  16,500.-

  

 
  14,500.-

  

 
  -35,000.-
  -26,000.-

  

 
  29 เม.ย. – 07 พ.ค. 2566

  

 
  118,000.-

  

 
 

 106,000.-
  

 
  94,000.-

  

 
  16,500.-

  

 
  14,500.-

  

 
  -32,000.-
  -24,000.-

  

6 - 14 พ.ค. 2566
 

  118,000.-
  

   106,000.-  

 
  94,000.-

  

 
  16,500.-

  

 
  14,500.-

  

 
  -32,000.-
  -24,000.-

  

กําหนดการเดินทาง



หมายเหต ุ    ทางบรษัิทได้เตรยีมการเดินทางของคณะทัวรก่์อน 30 วนั โดยซื�อตั�วเครื�องบนิ, เชา่รถโค้ช, จองที�พกั, รา้น
อาหาร สถานที�เขา้ชมต่าง ๆ ไวล่้วงหน้าใหกั้บกรุป๊ทัวร ์กรณีที�เกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเที�ยวบนิ, การล่าชา้ของสาย
การบนิ,  การพลาดเที�ยวบนิ (ขึ�นเครื�องไมทั่น), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพบิติั, การถกูปฏิเสธการเขา้เมอืง ทําให้
การเดินทางล่าชา้ หรอืเหตสุดุวสิยัอื�น ๆ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทัวร ์ มสีทิธิ�ในการ
เปลี�ยนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ที�ชาํระแล้ว เพราะทางบรษัิทฯ ได้ชาํระค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ล่วงหน้า
แล้ว และหากมค่ีาใชจ้า่ยอื�น ๆ เกิดขึ�นนอกจากในรายการทัวร ์หวัหน้าทัวรจ์ะแจง้ใหท่้านทราบ เพราะเป�นสิ�งที�ทางบรษัิท ฯ
มอิาจรบัผดิชอบได้

ค่าตั�วเครื�องบนิไป-กลับ รวมค่าภาษี และสว่นเพิ�มของนํ�ามนัเชื�อเพลิง ณ วนัที� 11 กรกฎาคม 2565
ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที�ยวตามโปรแกรมที�ระบุ
**ค่าเขา้พพิธิภัณฑ์ปอมเปอี, ค่าเรอืท่องเที�ยวเกาะคาปร,ี ค่าเรอืท่องเที�ยวถํ�าบลกูรอ็ตโต้, ค่าเขา้พพิธิภัณฑ์วาติกัน**
ค่าโรงแรมที�พกัระดับ 4 ดาว หรอืเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพกัเป�นหอ้งแบบ Twin / Double **

ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหท่้านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ�นในแต่ละประเทศ
ค่าทิปพนักงานขบัรถท่องเที�ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วนั
ค่าธรรมเนียมวซีา่สาธารณรฐัอิตาลี (เชงเก้น)
ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยีชวีติ/
อวยัวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิ�นเชงิ จากอุบติัเหต ุสาํหรบัผูเ้อาประกันภัยอายุ 16-75 ป� จาํนวนเงินเอาประกันภัย
1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื�องหลังจากกลับถึง
ประเทศไทยไมเ่กิน 150,000 บาท ทั�งนี�ครอบคลมุถึงประกันสขุภาพที�ไมไ่ด้เกิดจากโรคประจาํตัว
ค่ายกกระเป�าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นํ�าหนักไมเ่กิน 20 กิโลกรมั สว่นกระเป�าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของท่านเองไมเ่กิน 7
กิโลกรมั 

       กรุณาดรูายละเอียดแนบท้ายในหวัขอ้“โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation)”

ค่าทัวรร์วม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3%
ค่าทิปหวัหน้าทัวร ์และไกด์ท้องถิ�น
ค่าทําหนังสอืเดินทาง (พาสปอรต์)
ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื�องดื�มในหอ้งพกั และค่าอาหารที�สั �งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและ
เครื�องดื�มที�สั �งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที�ทางบรษัิทจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป�นกรณีพเิศษ เชน่ หาก
ท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดียว ท่านต้องมค่ีาใชจ้า่ยเพิ�ม

ค่าทัวรไ์มร่วม



การยกเลิกการจองทัวร์

การจา่ยค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเที�ยว หากผูป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวมี
ค่าใชจ้า่ยที�ได้จา่ยจรงิเพื�อการเตรยีมการจดันําเที�ยว ใหนํ้ามาหกัจากเงินค่า
บรกิารที�ต้องจา่ย ทั�งนี�ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวแสดงหลักฐานใหน้ักท่อง
เที�ยวทราบ ดังต่อไปนี�
1. ค่าธรรมเนียมการขอวซีา่ และค่าดําเนินการ
2. ค่ามดัจาํ หรอื ค่า cancellation charge ของบตัรโดยสารเครื�องบนิ
3. ค่าใชจ้า่ยที�จาํเป�นอื�น ในกรณีค่าใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวตาม 
    วรรคหนึ�ง สงูกวา่เงินค่าบรกิารที�ได้ชาํระไวผู้ป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวจะ
    เรยีกจากนัก ท่องเที�ยวไมไ่ด้

หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื�อนไขใดเงื�อนไขหนึ�ง แต่ท่านสามารถ
หาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื�นขอวซีา่ได้ทันตามกําหนดเวลา ทา
งบรษัิทฯ จะคิดค่าใชจ้า่ยเพิ�มคือค่าวซีา่ และค่าเปลี�ยนชื�อตั�วเท่านั�น และ
ต้องไมอ่ยูใ่นเงื�อนไขของตั�วที� NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื�องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ�งใน
คณะของท่านไมไ่ด้รบัการพจิารณาอนุมติัวซีา่ ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ
ก็ตามอันเป�นการพจิารณาของสถานทตู ซึ�งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรอื
ยกเลิกพรอ้มกันทั�งหมด ให้ถือเป�นการยกเลิกตามเงื�อนไขของวนัเวลาที�
ยกเลิกดังกล่าวขา้งต้น ในกรณีที�ท่านไมแ่น่ใจวา่จะได้รบัการพจิารณา
อนุมติัวซีา่จากทางสถานทตู ทางบรษัิทขอแนะนําใหท่้านยื�นขอวซีา่แบบ
เดี�ยว ซึ�งจะรูผ้ลเรว็กวา่การยื�นขอวซีา่แบบกรุป๊
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มผีู้เดินทาง
ตํ�ากวา่ 15 ท่าน โดยที�จะแจง้ให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 30 วนั
และขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงการท่องเที�ยว รวมทั�งไมส่ามารถ
รบัผิดชอบจากกรณีที�เกิดเหตจุาํเป�นสดุวสิยัดังนี� การล่าชา้ของสายการ
บนิ, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหต ุฯลฯ และทา
งบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ�น หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้
เมอืง อันเนื�องจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนี
เขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมคื่นเงินค่าทัวรที์�ท่านชาํระมาแล้ว

ยกเลิกก่อนออกเดินทางไมน่อ้ยกวา่

 45 วนั 

ยกเลิกก่อนออกเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 

30 วนั 

ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน่อ้ยกวา่

 15 วนั

**คืนเงินมดัจาํ**
(หกัค่าใชจ้า่ยในการทําวซีา่)

**คืนเงินมดัจาํ**
(หกัค่าใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยไปแล้วจรงิ)

**คืนเงินมดัจาํ 50%**

ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 

15 วนั
**ไมคื่นเงินค่าทัวร*์*

การจองทัวร ์(How to make your reservation)

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บา้นหรอืที�ท่านรูจ้กั
และเชื�อถือได้ ซึ�งจะดแูลท่านด้วยขั�นตอนที�ง่าย สะดวก และมปีระสทิธภิาพ เพื�อเป�นการยนืยนัการเดินทางของท่าน
กรุณาจองทัวรแ์ละชาํระเงินมดัจาํ 60,000 บาท ต่อผูเ้ดินทางหนึ�งท่าน (Non Refundable) ภายใน 3 วนันับจากวนัที�
จอง ซึ�งเงินมดัจาํดังกล่าวจะเป�นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณาชาํระค่าทัวรส์ว่นที�เหลือล่วงหน้า 30 วนัก่อน
การเดินทาง (Non Refundable) หากท่านไมช่าํระเงินสว่นที�เหลือตามวนัที�กําหนด ทางบรษัิทฯถือวา่ท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยไมม่เีงื�อนไข

หมายเหตุ
หลักเกณฑ์ที�นํามาใช้นี� เป�นประกาศในราช
กิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจ
นําเที�ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้นับตั�งแต่วันที� 15 มิถุนายน

2553 เป�นต้นไป
 



ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมร่บัจองทัวร์
(Cannot make your reservation) เนื�องจากสถานที�ท่องเที�ยว

ต่างๆ ในโปรแกรมไมเ่อื�ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี�

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (Mileage Claim )

การเดินทางเป�นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตั�วกรุป๊ สามารถสะสมไมล์กับเครอื Star Alliance ได้ 50%,
ออสเตรยีนแอรไ์ลน์ 100 %, สว่นสายการบนิ ฟ�นแอร,์ ลฟุฮันซา่, สแกนดิเนเวยีนแอรไ์ลน์, สงิคโปรแ์อรไ์ลน์ขึ�นอยูกั่บ
เงื�อนไขการสะสมไมล์ของสายการบนินั�น ๆ ซึ�งการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขบางสว่นหรอืทั�งหมดเป�นสทิธขิองสายการบนิ
เท่านั�น

เด็กที�มอีายุในระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ
ผูส้งูอายุที�มคีวามจาํเป�นต้องใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ท้า หรอืเครื�องมอืต่างๆ ในการพยุงตัว
ผูเ้ดินทางที�บง่บอกการเป�นบุคคลไรค้วามสามารถ
ท่านที�มคีวามประสงค์จะรว่มเดินทางกับทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง
บุคคลที�มคีวามประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทิเชน่ ผูที้�ดื�มสรุาบนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสยีงดัง พูดจาหยาบ
คาย สรา้งความราํคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูที้�ไมย่อมรบัเงื�อนไขระหวา่งทัวร ์ที�มรีะบุอยูช่ดัเจนในโปรแกรมทัวร,์ 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมร่บัจองทัวรส์าํหรบัลกูค้าดังต่อไปนี�

      ผูที้�ก่อหวอด ประท้วง ยุยงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคับใหห้วัหน้าทัวรต้์องทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ์ซึ�งบางครั�ง
      อาจจะมผีลกระทบกับผูร้ว่มคณะท่านอื�นหรอืโปรแกรมท่องเที�ยวได ้

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ�ามนัเชื�อเพลิงของสายการบนิ
(Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)

คิดตามอัตราที�ทางสายการบนิปรบัค่าธรรมเนียม ณ วนัที� 11 กรกฎาคม 2565 การเปลี�ยนแปลงของสายการบนิใน
ภายหลัง ถือเป�นค่าทัวรส์ว่นเพิ�มที�ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บตามความเป�นจรงิ ณ วนัที�ออกตั�ว

ตั�วเครื�องบนิ (Air Ticket)

ในการเดินทางเป�นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพรอ้มกัน หากต้องการเลื�อนวนัเดินทางกลับ ท่านจะ
ต้องชาํระค่าใชจ้า่ยสว่นต่างที�สายการบนิเรยีกเก็บ และการจดัที�นั �งของกรุป๊ เป�นไปโดยสายการบนิเป�นผูกํ้าหนด ซึ�งทา
งบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบรษัิทฯ ได้ดําเนินการออกตั�วเครื�อง
บนิไปแล้ว ผูเ้ดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านั�น และหากท่านไมแ่น่ใจในวนัเดินทางดังกล่าว
กรุณาตรวจสอบกับเจา้หน้าที�ฯ เพื�อยนืยนัในกรณีที�ตั�วเครื�องบนิสามารถทํา REFUND ได้หรอืไมก่่อนที�ท่านจะชาํระเงิน
ค่าทัวรส์ว่นที�เหลือ



โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)

หอ้งพกัแบบ Twin คือหอ้งพกัที�มเีตียงเดี�ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ�งหอ้ง / สาํหรบัพกั 2 ท่าน
หอ้งพกัแบบ Double คือหอ้งพกัที�มเีตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาํหรบัพกั 2 ท่าน
หอ้งพกัแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที�เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรอืเตียง 3.5 ฟุต 3
เตียง / สาํหรบัผูพ้กั 3 ท่าน (ทั�งนี�ขึ�นอยูกั่บการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที�แตกต่างกันในแต่ละประเทศ) 
หอ้งพกัแบบ Single คือหอ้งพกัที�มเีตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ�งหอ้ง / สาํหรบัพกั 1 ท่าน
หอ้งพกัแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที�มเีตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาํหรบัพกั
1 ท่าน
หอ้งพกัในโรงแรมเป�นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที�ท่านมคีวามประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3
เตียง (Triple Room) ขึ�นอยูกั่บขอ้จาํกัดของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ�งมกัมี
ความแตกต่างกัน ซึ�งอาจจะทําใหท่้านไมไ่ด้หอ้งติดกันตามที�ต้องการ
โรงแรมหลายแหง่ในยุโรปจะไมม่เีครื�องปรบัอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอุีณหภมูตํิ�า เครื�องปรบัอากาศที�มจีะให้
บรกิารในชว่งฤดรูอ้นเท่านั�น 
ในกรณีที�มกีารจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป�นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึ�น 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�
ในการปรบัเปลี�ยน หรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที�มลัีกษณะเป�น Traditional Building หอ้งที�เป�นหอ้งเดี�ยวอาจเป�นหอ้งที�มขีนาดกะทัดรดั และ
ไมม่อ่ีางอาบนํ�า ซึ�งขึ�นอยูกั่บการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั�น ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน
ด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถจา่ยเพิ�มเป�นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE
USE เป�นค่าใชจ้า่ยเพิ�มเติมได้

สถานที�เขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee)

การจดัโปรแกรมทัวรเ์ป�นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั�งป� หากวนัเดินทางดังกล่าวตรงกับวนัที�สถานที�เขา้ชมนั�นๆ ป�ด
ทําการ หรอื ป�ดโดยมไิด้แจง้ล่วงหน้า หรอื การเป�ดรบัจองผา่นทาง Online โดยในวนัที�คณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจอง
ผา่นระบบดังกล่าวได้ ทางบรษัิทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที�ระบุไวใ้นเอกสารของสถานที�นั�นๆ หรอื สลับ
โปรแกรมเพื�อใหท่้านได้เขา้ชมสถานที�ดังกล่าวได้ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอืเหตหุนึ�งเหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป�น
ผลทําใหท่้านไมส่ามารถเขา้ชมสถานที�ดังกล่าวได้ ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เนื�องจากได้ชาํระ
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที�เขา้ชมจากเจา้หน้าที�ในชว่งวนัเดินทางของท่าน
ก่อนชาํระเงิน

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter)

ค่าทัวรไ์ดร้วมค่าขนสมัภาระสาํหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมกีระเป�าเพิ�มเติม ท่านจะถกูเรยีก
เก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไมส่ามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป�าขึ�นลงได ้ท่านสามารถเรยีก
รอ้งเงินคืนได ้2 ยูโร / ใบ / ครั�ง
สาํหรบันํ�าหนักของสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใต้ท้องเครื�องบนิ คือ 20 กิโลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชั�น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางนํ�าหนกัเพิ�มเป�นสทิธขิองสายการบนิที�ท่านไมอ่าจปฏิเสธได้
สาํหรบักระเป�าสมัภาระที�ทางสายการบนิอนญุาตใหน้าํขึ�นเครื�องได ้ต้องมนีํ�าหนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู
ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรอื 25 เซนติเมตร (9.75 นิ�ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ�ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ�ว)
ในบางรายการทัวร ์ที�ต้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนกัของกระเป�าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้�ากวา่มาตรฐานได ้ทั�งนี�
ขึ�นอยูกั่บขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมร่บัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในนํ�าหนกัสว่นที�เกิน
กระเป�าและสมัภาระที�มล้ีอเลื�อนและมขีนาดใหญเ่กิน ไมเ่หมาะกับการเป�นกระเป�าถือขึ�นบนพาหนะการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในความรบัผดิชอบต่อกรณเีกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป�า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อันเกิดจาก
สายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป�นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซึ�งจะรบัผดิชอบต่อการสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ท่าน



การสบูบุหรี� (Smoking Area)

ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงค์เรื�องการงดสบูบุหรี� บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที�ต่าง ๆ จะมขีอ้กําหนดที�
ชดัเจนในเรื�องการสบูบุหรี� และมสีถานที�โดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี� ทั�งนี�เนื�องจากสขุภาพของคนสว่นรวม

การเดินทางเป�นครอบครวั (Family)

หากท่านเดินทางเป�นครอบครวัใหญ่ หรอืเดินทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที�ต้องได้รบัการดแูลเป�นพเิศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตัว ไมส่ะดวกในการเดินท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั�วโมง

ติดต่อกัน ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื�องจากการเดินทางเป�นหมูค่ณะ
หวัหน้าทัวรม์คีวามจาํเป�นต้องดแูลคณะทัวรทั์�งหมด



เอกสารในการยื�นวีซ่าของประเทศอิตาลี 
ใช้เวลายื�นประมาณ 16 วันทําการ

(การขอวีซ่าประเทศอิตาลีผู้เดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิ�วมือด้วยตนเอง
ณ ศูนย์รับคําร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี)  อาคารสีลมคอมเพล็ก ชั�น 15ถนนสีลม (ใกล้สถานีรถไฟฟ�าศาลาแดง)

 

พาสปอรต์ที�ยงัไมห่มดอายุ และมอีายุไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืนก่อนวนัหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เล่มเก่าไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น

หรอืประเทศอื�น ควรนําไปแสดงดว้ยเพื�อเป�นการง่ายต่อการอนมุติัวซีา่

รูปถ่ายสขีนาด 2 นิ�ว จาํนวน 2 ใบพื�นหลังเป�นสขีาว (ไมใ่ชรู่ปขาวดาํและหา้มสแกน)ควรมอีายุไมเ่กิน 6 เดอืนและเหมอืนกันทั�ง 2 รูป

สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ / สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ / สาํเนาทะเบยีนสมรส, หยา่ 

สาํเนาสติูบตัร ในกรณีอายุไมถึ่ง 20 ป�บรบูิรณ ์ และกรณทีี�ผูเ้ดนิทางอายุเกิน 20 ป�บรบูิรณ ์แต่ยงัคงสถานะเป�นนกัเรยีน/นกัศึกษา และ

มบีดิาหรอืมารดาเป�นผูอ้อกค่าใชจ้า่ยให้

หนังสอืรบัรองการทํางานจากบรษัิท/ สงักัดที�ท่านทํางานอยูต้่องเป�นภาษาอังกฤษเท่านั�นโดยระบุตําแหนง่, อัตราเงินเดอืนในป�จจุบนั,วนั

เดือนป�ที�เริ�มทํางานกับบรษัิทนี�และชว่งเวลาที�ขอลางานเพื�อเดนิทางไปท่องเที�ยว หลังจากนั�นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด

ลา (หนังสอืรบัรองการทํางานที�ยื�นในแต่ละประเทศ ต้องออกไมเ่กิน 30 วนั ก่อนการไปยื�นวซีา่ในแต่ละประเทศ)

ในกรณีที�มหีนังสอืรบัรองจากบรษัิท ต้องมสีาํเนาสญัญาจา้งงาน และสลิปเงินเดอืนยอ้นหลัง 3 เดอืน 

กรณีที�เป�นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบยีนการค้า, ใบทะเบยีนพาณิชย ์และหนงัสอืรบัรองบรษัิทที�คัดไวไ้มเ่กิน 1 เดอืน พรอ้มวตัถปุระสงค์

หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงินของบรษัิทฯ ยอ้นหลัง 6 เดอืน

หนังสอืรบัรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) บญัชอีอมทรพัยส์ว่นตัว มอีายุไมเ่กิน 15 วนัจากวนัยื�นคํารอ้งวซีา่

พรอ้มสาํเนาสมุดบญัชเีงินฝากที�แสดงยอดเงินล่าสดุไมเ่กิน 7 วนั โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ใดๆทั�งสิ�น ทั�งนี�ควรเลือกเล่มที�มกีารเขา้ออก

ของเงินสมํ�าเสมอ และมจีาํนวนไมตํ่�ากวา่ 6 หลัก เพื�อใหเ้หน็วา่มฐีานะการเงินเพยีงพอที�จะครอบคลมุกับค่าใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น

เมื�อกลับสูภ่มูลํิาเนา ในกรณีที�เดนิทางเป�นครอบครวัหากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ�งในการยื�นขอวซีา่ ต้องออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้า่ยใน

ครอบครวัด้วย ***สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั***

กรณีที�บรษัิทของท่าน เป�นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางใหกั้บผูเ้ดนิทางทั�งหมดนอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 1–6 แล้ว ทางบรษัิทจะ

ต้องออกจดหมายอีกหนึ�งฉบบัเพื�อแสดงความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื�อผูเ้ดนิทางและเหตผุลที�

จดัการเดนิทางนี�ในจดหมายดว้ย

กรณีที�เป�นนักเรยีนนักศึกษาจะต้องมหีนังสอืรบัรองจากสถาบนัการศึกษาตัวจรงิเป�นภาษาอังกฤษเท่านั�น พรอ้มสาํเนาบตัรนกัเรยีน

กรณีที�เด็กอายุตํ�ากวา่ 20 ป� เดนิทางไปกับบดิา หรอืมารดา ท่านใดท่านหนึ�ง จะต้องทําจดหมายยนิยอม โดยที�บดิา, มารดา จะต้องไปยื�น

เรื�องแสดงความจาํนงในการอนญุาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกับอีกท่านหนึ�งได ้ณ ที�วา่การอําเภอหรอืเขต โดยมนีายอําเภอ หรอืผูอํ้านวยการ

เขตลงลายมอืชื�อ และประทับตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง

การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป�นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถกูปฏิเสธวซีา่ สถาน

ทตูไมคื่นค่าธรรมเนียมที�ไดช้าํระไปแล้ว และหากต้องการขอยื�นคํารอ้งใหม ่ก็ต้องชาํระค่าธรรมเนยีมใหมท่กุครั�ง

หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และโปรดแต่งกาย

สภุาพ ทั�งนี�บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที�ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ�มเติม ทางบรษัิทฯ

ใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กัน

กรณีที�ท่านยกเลิกการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แล้ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวซีา่ของท่าน เนื�องจากการ

ขอวซีา่ในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป�นสถิติในนามของบรษัิทฯ 

ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคืนค่าธรรมเนยีมวซีา่ใหกั้บผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป�นเหตผุลใดก็ตาม ท่านไม่

สามารถเรยีกรอ้งคืนค่าวซีา่ได้

หลังจากการจองทัวรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแล้ว ทางบรษัิท ฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรบัในขอ้ตกลง
และเงื�อนไขที�บรษัิทได้ระบุไวข้า้งต้นทกุประการ


