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Beautiful North Italy 9 Day 
วันที  กรุงเทพฯ – ดูไบ (แวะเปลยีนเครือง) - มิลาน (อิตาลี)  

.  น. พร้อมคณะที สนามบินสวุรรณภมู ิอาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T ประต ู
สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ เจ้าหน้าทคีอยอํานวยความสะดวกในเรืองสมัภาระและการ
เช็คอนิ 

 

.  น. ออกเดินทางสู่ ดไูบ โดยเทียวบินที EK 375 Airbus 380 
13.00 น. ถึง สนามบินดไูบ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์  รอเปลียนเทียวบิน  

.  น. ออกเดินทางสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเทียวบินที EK 091 Airbus 380 
20.30 น. ถึง สนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง 

และศลุกากรแล้ว นําท่านเข้าสู่ทีพกัโรงแรม 
พกัค้างคืน ณ โรงแรมระดบั  ดาว (มิลาน) 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน  วัน โดยซือตวัเครืองบิน, เช่า
รถโค้ช, จองทีพกั, ร้านอาหาร สถานทีเข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที
เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเทียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาด
เทียวบิน (ขึนเครืองไม่ทนั), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธ
การเข้าเมือง ทําให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสดุวิสยัอืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงั
จุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิในการเปลียนโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีชําระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอืน ๆ เกิดขึนนอกจากในรายการทัวร์ 
หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิงททีางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

วันที 2 มิลาน - เจนัว - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา  
07.  น. อาหารเช้าแบบบฟุเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนนัเดินทางสู่ เมืองเจนัว (Genoa) ซึงเป็นหนึงในเมืองทีใหญ่ทีสดุของประเทศ
อิตาลี เมืองบ้านเกิดของคริสโตเฟอร์ โคลมับสั นกัเดินเรือผู้บกุเบิกและเป็นชาวยโุรป
คนแรกทีค้นพบทวีปอเมริกา ถึงแม้เมืองเจนัวจะถูกบดบังรัศมีจากเมืองอืนทีมี
ชือเสียงมากกว่าอย่างกรุงโรม หรือเวนิส แต่อย่าง ไรก็ตามเจนัว ก็เปรียบดังไข่มุก
ของประเทศอิตาลี เมืองสุดคลาสสิคแห่งนีประดับประดาไปด้วยตึกรามบ้านช่อง 
ตกแต่งด้วยสีสไตล์พาสเทล โบสถ์เก่า แก่ดมูีมนต์ขลงั ถนนบางสายบ่งบอกถึงอารย
ธรรมเก่ายุคโรมัน เมืองแห่งนีเป็นดังศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ สะท้อนให้เห็น
วัฒนธรรมจากยุคอดีตมาสู่ ปัจจุบัน เริมต้นการเดินเทียวชมเมืองจาก Galata 
Museo del Mare พิพิธภัณฑ์ทางทะเลแห่งแรกของเมดิเตอเรเนียน, Porto Antico 
ท่าเรือเก่าเป็นทีตงัของพิพิธภัณฑ์สัตว์นํา (Aquarium) ทีใหญ่ทีสดุในยุโรป, เครือง
เล่น Lift Bigo ที ท้าทายความหวาดเสียว. Palazzo San Giorgio งดงามด้วย
ภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้บนผนงัอาคาร เล่าเรืองราวเกียวกบันกับญุเซนต์จอร์จปราบ
มังกร, Loggia di Banchi ตลาดแลกเปลียนสินค้าแห่งแรกของอิตาลี, Cathedral 
สร้างในคริสต์ศตวรรษที  และ  แด่นกับุญจอห์นเดอะแบบติสต์ ด้านหน้าเป็น
สถาปัตยกรรมแบบกอธิค ผสม ผสานกบัสถาปัตยกรรมแบบโรมนัเนสก์อย่างลงตวั, 
Porta Soprana ประตูสู่เมืองฝังตะวันออกทีจะพาท่านไปสู่ บ้านของโคลัมบัส, 
Palazzo Ducale ทปีระทบัของดอทจ์ ผู้ปกครองสาธารณรัฐเจนวั, Palazzi dei Rolli 
ได้รับการดูแลให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.  และ Strada Nuova หรือถนนสาย
ใหม่ มีกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง ดัดแปลงมาจากพระราชวังเก่า ซึงได้ขึน
ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้  

 (146 ก.ม.) 

 
 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
14.00 น. ออกเดินทางสู่ ปอร์โตฟิโน (Portofino) ซงึเป็นเมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ทีมีชือเสียงระดับโลกในเขตจังหวัดเจนัว ล้อมรอบด้วยท่าเรือเล็กๆ จนได้รับการ
ขนาดนามว่าเป็น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” สําหรับนักท่องเทียว ทีนีเป็นเมืองเล็กๆ 

(35 ก.ม.) 
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น่ารักประกอบด้วยบ้านเรือนหลากสีสนั ตังเบียดเสียดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่ม
โอบล้อมอ่าวทมีีท่าเรือยอร์ชจอดเต็มไปหมด จนได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่
เมืองซานตา มาร์เกริตา (Santa Margherita) อีกหนึงเมอืงสวยริมฝังทะเลของแคว้น
ลิกเูรีย  

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นําท่านเข้าสู่ทีพกั PARK HOTEL SUISSE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.parkhotelasuisse.com 

 

วันที 3 อิตาเลียนริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอติาลี  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทโีรงแรม Buffet 
09.00 น. นําท่านเทียวชมความงามริมชายฝังทะเลของแคว้นลิกูเรีย ทีเป็นย่านตากอากาศ

และรีสอร์ต ทีนีงดงามจนได้สมญาว่า อิตาเลียนริเวียร่า มีลักษณะภูมิประเทศที
สวยงามแปลกตา มีภูเขาสูงชันขนาบอยู่ชายหาด ซึงบางจุดสูงชัน  องศา บาง
ตอนของภเูขาลาดเทมาจนถึงชายหาด มีทงัหาดทรายขาวสวยและหาดกรวดทีงาม
แปลกตา มีภูมิทัศน์ทีงดงามตามธรรมชาติ ผสมผลานกันของภูเขา ทะเล เมืองท่า
คึกคัก และหมู่ บ้านทีห่างไกลความเจริญ เป็นภาพทีมีเสน่ห์ประทับใจของนัก
เดินทางทุกคนทีได้มาเยือนอิตาเลียนริเวียร่า ขนาดทีนักประพันธ์เอกชาวอังกฤษ 
ชาร์ล ดิกเกนส์ กล่าวว่า ชายทะเลระหว่างเจนวักับสเปเชียนนัเป็นอิตาลีทีสวยทีสดุ  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย นําท่านเทียว ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre)  หมู่บ้านสวยติดทะเลในแคว้นลิกเูรีย ซึง

ทงัหมดอยู่ในเขตจังหวดัสเปเซีย (Province La Spezia) ชายหาด ทะเล ภูเขา ใน
แถบนนัเป็นพืนทีอนุรักษ์ของประเทศอิตาลี และได้รับการประกาศให้เป็น มรดกโลก
จากองค์การยูเนสโก้ Cinque Terre แปลว่า  แผ่นดิน หรือ แผ่นดินทัง  ใน
ภาษาอังกฤษ  Five Lands ป ระกอบด้วย หมู่ บ้ านมอนเตรอสโซ อัล  มาเร 
(Monterosso al Mare) / เวร์นาซซา (Vernazza) / คอร์นีเลย (Corniglia) / มานาโร
ลา (Manarola) และ ริโอมจัจอร์เร (Riomaggiore)  

 

     
19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารในโรงแรม Chinese 
 นําท่านเข้าสู่ทีพกั PARK HOTEL SUISSE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.parkhotelsuisse.com 

วันที 4 ซานตา มาร์เกริตา - โมเดนา - พิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี - เวอโรน่า  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะออกเดินทางสู่  เมืองโมเดนา ซึงเป็นทีตังของ พิพิธภัณฑ์ Enzo Ferrari 

Museum (MEF) เปิดตวัอย่างเป็นทางการเมือวนัที 18 กุมภาพนัธ์ 2014 ซงึตรงกับ
วันเกิดของ Enzo Ferrari ผู้ก่อตังแบรนด์ Ferrari ซึงเกิดเมือวันที 18 กุมภาพันธ์ 
1898 หรือเมือกว่า 118 ปีทีแล้ว  

(283 ก.ม.) 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย นําคณะเข้าชม Enzo Ferrari Museum (MEF) ซึงพิพิธภัณฑ์แห่งนีจัดแสดงยนตร

กรรมทีมีความสําคัญทีสดุในประวตัิศาสตร์ของ Ferrari ส่วนใหญ่เป็นรถสปอร์ตท ี
Enzo Ferrari ออกแบบ และผลิตขึนมาตลอดช่วงเวลาทีเขามีชีวิตอยู่ พร้อมกับจัด
แสดงวีดีโอบอกเล่าเรืองราวความเป็นมาของแบรนด์ม้าลําพองอย่างละเอียดทุก
แง่มุม MEF ถือเป็นพิพิธภณัฑ์ Ferrari แห่งทีสองในโลก โดยแห่งแรกตงัอยู่ในเมือง
มาราเนลโล เปิดทําการเมืองเดือนกุมภาพันธ์ปี 1990  แล้วเดินทางต่อสู่ เวอโรน่า 

 
(115 ก.ม.) 
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เมืองต้นกําเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจูเลียต ทีเล่าขานกันมากว่า 700 ปีโดย
ท่านเชคเปียร์ 

 
20.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Asian 
 นําท่านเข้าสู่ทีพกั CROWNE PLAZA VERONA หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกัน www.crowneplazaverona.com 

 

วันที 5 เวอโรน่า - ซีร์มิโอเน่ - ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า - โดโลไมท์   
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet 
09.00 น. นําคณะออกเดินทางสู่ เมืองซีร์มิโอเน่ (Sirmione) ซงึเป็นเมืองเก่าแก่อายนุบั 2,000 

ปี ด้วยลักษณะภมูิประเทศทีเป็นแหลมยืนเข้าไปในทะเลสาบการ์ดา (Lake Garda) 
ทีสวยงาม ก่อนศตวรรษที 15 ซีร์มิโอเน่ อยู่ภายใต้การปกครองของเมืองเวนิส หรือ
จะเรียกได้ว่าเป็นอาณาบริเวณหนงึของเมืองเวนิสนนัเอง เพราะสมยันนัเมืองต่างๆ 
ในประเทศอิตาลียังไม่ได้รวมตัวกัน ต่างเป็นเอกเทศปกครองกันเอง แถมมีการทํา
สงครามเพือแย่งชิงเมือง ซีร์มิโอเน่เลยเป็นเมืองทีมีประวัติความเป็นมาอนัยาวนาน 
ทสํีาคญัมีหลกัฐานและร่องรอยทางประวตัิศาสตร์ตงัแตย่คุสมยัโรมนัทงักําแพงเมือง
ทีถูกสร้างขึนเพือป้องกันสงคราม ในอดีตเคยเป็นเมืองทีมีผู้คนทีมีฐานะในยุคสมัย
โรมนัใช้เป็นทีพักผ่อนหย่อนใจและปัจจุบันก็เป็นเมืองพักผ่อนริมทะเลสาบ และนํา
ท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบการ์ดา ชมความสวยงามของวิวทิวทศัน์ของทะเลสาบ ซีง
เป็นทะเลสาบนําจืดทีเกิดจากนําแข็งละลายจากเทือกเขาแอลป์ ดงันนัซีร์มิโอเน่ จึง
ถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบทังสองด้าน ถึงแม้ซีร์มิโอเน่จะเป็นแค่เมืองเล็กๆ แต่ก็มี
เสน่ห์ดึงดูดใจนกัท่องเทียวได้ตลอดทงัปี แล้วนําท่านเดินเทยีวชมเมือง และถ่ายภาพ
ด้านหน้าปราสาทเก่าแก่ของเมือง The Scaliger of Sirmione สร้างในปี 1277 ซึง
เมืองนเีคยอยู่ในการปกครองของตระกลู Scaliger  

(148 ก.ม.) 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย นําคณะเดินทางสู่ บริเวณเทือกเขาโดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ซึงเป็นส่วน

หนึงของเทือกเขาแอลป์ทีทอดตวัอยู่ในเขตอิตาลีตอนเหนือ มีอาณาเขตครอบคลุม
บริเวณแคว้นทิโรลใต้ และแคว้นเนเนโต้ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชือว่าเป็นแนวเขาที
งดงามทีสุดแห่งหนึงของโลก เนืองจากลักษณะของยอดเขาต่างๆ ทีแทงยอดสูง
เสียดฟ้า มีทศันียภาพงดงาม จดัเป็นสถานทีท่องเทียวอีกแห่งของนกัท่องเทียวทีไม่
ควรพลาด ทงัในช่วงฤดูหนาว ทีมีสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนกัสกี และในฤดรู้อน ทีนียงั
มีทุ่งหญ้าทีมดีอกไม้สวยตลอดชว่งเทือกเขา นําท่านพกัทีเมืองโบลซาโน ซงึเป็นเมือง
ทีถือเป็นประตูสู่เทือกเขาโดโลไมท์ เมืองยุคกลางเชิงเทือกเขาแอลป์ทีรุ่งเรืองตงัแต่
ยคุโรมนั งดงามด้วยจตัรัุส โบสถ์ และวิหาร 

(159 ก.ม.) 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําท่านเข้าสู่ทีพัก FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO HOTEL หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.fourpointsbolzano.co
m  

วันที 6 ทะเลสาบเบรียส - ทะเลสาบมิซูริน่า – เซนต์มักดาเลนา  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะเดินทางสู่ ทะเลสาบ Braies ( Lago di Braies ) ไข่มกุเม็ดงามแห่งโดโลไมท์ 

ทะเลสาบนําสีฟ้าเขียวมีอีกชือว่า Prager Wildsee ซึงองค์กรยูเนสโกจัดให้เป็น
มรดกโลกทางรรมชาติ ติดอนัดบัทะเลสาบทีสวยทีสดุในโลกอิสระให้ท่านได้มีเวลา
ถ่ายภาพเก็บความประทับใจ สมควรแก่เวลานําคณะเดินทางสู่ ทะเลสาบมิซูริน่า 
(Lake Misurina) ซึงเป็นทะเลสาบนาํจืดขนาดใหญ่ นําใสราวกระจก มีเวลาให้ท่าน
ได้เดินเล่นถ่ายภาพตามอัธยาศัย ในฤดูหนาวทะเลสาบทุกแห่งจะกลายเป็น
ทะเลสาบนาํแข็ง ให้ท่านได้สมัผสักบักบัความเป็นธรรมชาติทีแปลกตา 
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเซนต์มักดาเลนา (Saint Maddalena) หมู่บ้านเล็กๆ ที

แทรกตวัอยุ่ในหุบเขาส่วนหนึงของอุทยานแห่งชาติ Puez-Odle  โดยมีชือเสียงจาก
ทิวทัศน์หุบเขาซึงได้ชือว่างดงามทีสดุในแคว้นทิโรลใต้ มีจุดชมวิวทีมองเห็น Odle 
Group หรืออีกชอืหนึงเรียกว่า Geisler Group ซงึเป็นกลุ่มยอดเขาแหลมเหมือนฟัน
ฉลาม เป็นทีนกัเดินทางต้องมาเยือนมียอดเขาหลกัคือ Sass Rigais และ Furchetta 
ทงัสองยอดสงู 3,025 เมตรเท่ากนั  

19.00 รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําท่านเข้าสู่ทีพัก FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO HOTEL หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.fourpointsbolzano.co
m  

วันที 7 โดโลไมท์ – โคโม่ - ทะเลสาบโคโม่ - เบลลาจิโอ  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางเข้าสู่ เมืองโคโม่ เป็นเมืองในแคว้นลอมบาร์เดีย ประเทศอิตาลี ตังอยู่

บริเวณพรมแดนติดกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองทีตงัอยู่ในเทือกเขาแอลป์ 
ทิศเหนือของเมืองติดกบัทะเลสาบโคโม่  

(315 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย นําคณะล่องเรือทะเลสาบโคโม่  สู่  เมืองเบลลาจิโอ (Bellagio) เมืองเล็กๆ ริม

ทะเลสาบโคโม่ ซึงได้ชือว่าเป็นทะเลสาบทีสวยงามทีสุดของอิตาลี ทางตอนเหนือ
ของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ อันเปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ที
สร้างฉากหลงัอนังดงามอลังการให้กับดินแดนแห่งนี เพลิดเพลินตลอดเส้นทางไป
ด้วยบ้านเรือนสไตล์อิตาเลียนริมทะเลสาบ และวิลล่าเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผู้
ครอบครอง เน้นความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ และต้นไม้ 
ดอกไม้ สวนนํา นาํพ ุทะเลสาบ เนินเขา ทีล้อมรอบทําให้ดโูดดเด่น  

 
19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําท่านเข้าสู่ทีพกั HOTEL COMO หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hcomo.it 

วันที 8 โคโม่ - มิลาน – กรุงเทพฯ  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทโีรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน นําท่านเข้าสู่จุดศูนย์กลางอันศักดิสิทธิ ชม ดูโอโม 

(DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคทีใหญ่เป็นอนัดบัสามในยโุรป สร้างในปี 1386 ด้าน
นอก มีหลงัคายอดเรียวแหลมจํานวน 135 ยอด และมีรูปปันหินอ่อนจากทุกยุคทุก
สมยักว่า 2,245 ชิน บนสดุมีรูปปันทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่า
อยู่ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นทีระลึก แล้วผ่านชมแกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานู
เอ็ล อาคารกระจกทีเก่าแก่และมีความสวยงาม หลงัจากนนันําท่านชมโรงละครโอเป
ร่า ลาสกาล่า ชมรูปปันของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอกทีโด่งดงั 

(168 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิงสินค้าแบรนด์เนมชือดังของโลก ที ห้างแกลลอเรีย วิคเตอร์ 

เอ็มมานูเอ็ล อย่างจุใจ อาทิ เช่น LV, Prada, Gucci, Tod’s ทีนับว่าเป็นห้างที
สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ทีสุดในมิลาน และยังเป็นทีตงัของร้าน Prada ร้านแรก
ของโลก หรือเดินเล่นตามอธัยาศยั 

 

18.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Thai 
19.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินมลัเพนซ่า เพือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทํา 

TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
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22.20 น. ออกเดินทางสู่ ดไูบ โดยเทียวบินที EK 092 Airbus 380 

วันที 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  
06.25 น. ถึง สนามบินดไูบ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์  รอเปลียนเทียวบิน  
09.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทียวบินที EK 372 Airbus 380 
19.15 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนําเสนอโปรแกรมท่องเทียว ซงึอาจมีการเปลียนแปลงเนืองจากการจดัโปรแกรมของแต่ละ
วันเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเทียวทีสมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน  วันก่อนการเดินทางเท่านนั) 

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 
Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL USED 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

-  ก.พ.  115,000.- 103,500- 92,000.- 15,500.- 14,500.- 26,000 / 
19,500.- 

-  มี.ค.  115,000.- 103,500- 92,000.- 15,500.- 14,500.- 26,000 / 
19,500.- 

-  เม.ย.  120,000.- 108,000- 96,000.- 15,500.- 14,500.- 28,000 / 
21,000.- 

 เม.ย. –  พ.ค.  
120,000.- 108,000- 96,000.- 15,500.- 14,500.- 28,000 / 

21,000.- -  พ.ค.  
คา่ทัวร์รวม :  

 ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิมของนาํมนัเชือเพลิง ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 
 ค่ารถโค้ชมาตรฐานยโุรป ท่องเทียวตามโปรแกรมทีระบ ุ
 ค่าเข้าชมสถานทีตามทรีะบไุว้ในรายการ 
 ค่าโรงแรมทีพกัระดับ  ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียดแนบ

ท้ายในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
 ค่าอาหารตามทีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถินในแต่ละประเทศ 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเทียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอตัรา  ยโูรต่อท่าน / วนั 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาธารณรัฐอิตาลี (เชงเก้น) 
 ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสียชีวิต/อวยัวะ/สายตา

หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผู้ เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่า
รักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนืองหลงัจากกลับถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท 
ทงันคีรอบคลมุถึงประกนัสุขภาพทีไม่ได้เกิดจากโรคประจําตวั 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ  ใบ นําหนกัไม่เกิน  กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน  กิโลกรัม  

 

ค่าทวัร์ไม่รวม   

 ค่าภาษีมลูค่าเพิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 
 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิน 
 ค่าทําหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครืองดืมในห้องพัก และค่าอาหารทีสงัมาในห้องพกัค่าอาหารและเครืองดืมทีสงั

พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากทีทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียง
อย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม 

 

การจองทวัร์ (How to make your reservation)  

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางในนาม EUROPEAN HOLIDAY กรุณาชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 60,000 บาทต่อผู้เดินทาง
หนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึงเงินมดัจําดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ
ล่วงหน้า  วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชําระเงินส่วนทีเหลือตามวันทีกําหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เงอืนไข 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนอืงจากสถานทีท่องเทียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เออือาํนวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทวัร์สําหรับลกูค้าดงัต่อไปนี 
1. เด็กทีมีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง  ขวบ 
2. ผู้สูงอายทุีมีความจําเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครืองมือต่างๆ ในการพยงุตัว 
3. ผู้ เดินทางทีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านทีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
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5. บุคคลทีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ทีดืมสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พูดจาหยาบคาย สร้างความ
รําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ทีไม่ยอมรับเงอืนไขระหว่างทวัร์ ทีมีระบุอยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ทีก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ ร่วม
เดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซงึบางครังอาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอืนหรือโปรแกรม
ท่องเทียวได้   

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการทีชําระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 
    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเทยีวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัทีนําเทียว                 
          ให้คืน 100% ของเงินค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัทีนําเทียว 
         ให้คืน 50% ของเงินค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัทีนําเทียว  
          ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ 

. ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวทีได้จ่ายจริง เพอืการเตรียมการจดัการนําเทียวต่อไปนี ให้นํามาหกัจากเงิน  
    คา่บริการทีต้องจ่ายตามข้อ  แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสงูกว่าเงินค่าบริการทีได้ชําระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวจะเรียกจาก 
    นกัท่องเทียวไม่ได้ ทงันผีู้ประกอบธุรกิจนําเทียว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเทียวทราบ ดงัต่อไปนี 
    .  ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
    .  ค่ามดัจําของบตัรโดยสารเครืองบิน 

    .  ค่าใช้จ่ายทีจําเป็นอืนๆ 
หมายเหต ุ
หลกัเกณฑ์ทีนาํมาใช้นี เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบญัญัติธุรกิจนาํเทียวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.  โดยประกาศใช้
นบัตงัแตว่นัท ี  มถินุายน  เป็นต้นไป 
ตวัเครืองบิน (Air Ticket) 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้องชาํระคา่ใช้จ่ายส่วน
ต่างทีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัทีนงัของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กําหนด ซงึทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  
และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการออกตวัเครืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการ
บินเท่านนั และหากทา่นไม่แนใ่จในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าทีฯ เพอืยืนยนัในกรณีทตีวัเครืองบินสามารถทํา 
REFUND ได้หรือไม่ก่อนทีทา่นจะชําระเงินค่าทวัร์ส่วนทเีหลือ 
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim) 
การเดินทางเป็นหมู่คณะของ Emirates Airline ในกรณีตวักรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ One World ขึนอยู่กบัเงือนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนนั ๆ ซงึการเปลียนแปลงเงือนไขบางส่วนหรือทงัหมดเป็นสิทธิของสายการบินเทา่นนั 
ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมนํามนัเชือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
คิดตามอตัราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 การเปลียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นค่า
ทวัร์ส่วนเพิมทีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัทีออกตวั 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
 ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัทมีีเตียงเดยีวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนงึห้อง / สําหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัทีมเีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สําหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัทีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / สําหรับผู้พกั 3 ท่าน 

(ทงันีขึนอยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมทีแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัทีมีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึงห้อง / สําหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัทีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สําหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ  ท่าน /  เตียง (Triple Room) 

ขึนอยู่กบัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึงมักมีความแตกต่างกัน ซึงอาจจะทําให้ท่านไม่ได้
ห้องติดกนัตามทีต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอุณหภูมิตํา เครืองปรับอากาศทีมีจะให้บริการในช่วงฤดู
ร้อนเท่านนั   

 ในกรณีทีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน -  เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการปรับเปลียน 
หรือย้ายเมืองเพอืให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปทีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเป็นห้องเดียวอาจเป็นห้องทีมีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบนํา ซึง
ขึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนนั ๆ  และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบาย
และห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิมเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิมเติมได้ 

สถานทีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
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 การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทงัปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีสถานทีเข้าชมนนั ๆ ปิดทําการ หรือ ปิด
โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัทีคณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได้ ทางบริษัท
ฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามทีระบุไว้ในเอกสารของสถานทีนนั ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพือให้ท่านได้เข้าชมสถานทีดังกล่าวได้ แต่
หากมีการล่าช้า หรือเหตหุนึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มี
การคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนืองจากได้ชําระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเข้าชมจากเจ้าหน้าทีในช่วง
วนัเดินทางของท่านก่อนชําระเงนิ 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสัมภาระ (Porter) 
 ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสมัภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ  ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิมเติม ท่านจะถกูเรียกเก็บ

โดยผู้ ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึนลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืน
ได้  ยโูร / ใบ / ครัง 

 สําหรับนําหนักของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครืองบิน คือ  กิโลกรัม (สําหรับผู้ โดยสารชันประหยัด / 
Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางนําหนกัเพมิเป็นสิทธิของสายการบินทีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

 สําหรับกระเป๋าสมัภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้นําขึนเครืองได้ ต้องมีนําหนกัไม่เกิน  กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่
เกิน  เซนติเมตร หรือ  เซนติเมตร ( .   นิว) x  เซนติเมตร ( .  นิว) x  เซนติเมตร (  นวิ) 

 ในบางรายการทัวร์ ทีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ตํากว่ามาตรฐานได้ ทังนี
ขึนอยู่กบัข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนําหนกัส่วนทเีกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระทีมีล้อเลือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนบนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร อนัเกิดจากสายการ

บิน ทางสายการบินผู้ ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึงจะรับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสียหายของ
สมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน ,  บาท / ท่าน 

การสบูบุหรี (Smoking Area) 
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรืองการงดสบูบุหรี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมีข้อกําหนดทีชดัเจนในเรืองการสบู
บหุรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสําหรับผู้สบูบหุรี ทงันเีนอืงจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และ
ผู้สงูอาย ุ มีโรคประจําตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า  -  ชวัโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มคีวามจาํเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทงัหมด 

เอกสารในการยืนวีซ่าของประเทศอิตาลี ใช้เวลายืนประมาณ  วันทาํการ 
(การขอวีซา่ประเทศอิตาลีผู้ เดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนวิมือด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคําร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี)   

จามจุรี สแควร์ ชนัท ี  ยนูติท ี  ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  
 พาสปอร์ตทียงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุมต่ํากว่า  เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศ

เชงเก้นหรือประเทศอืน ควรนาํไปแสดงด้วยเพือเป็นการง่ายต่อการอนมุตัิวีซา่ 
 รูปถ่ายสีขนาด  นวิ จาํนวน  ใบพนืหลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดําและห้ามสแกน) มีอายไุมเ่กิน  เดือนและเหมือนกนัทงั  รูป 
 สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / สําเนาใบเปลียนชือ-สกลุ / สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า  
 สําเนาสตูิบตัร ในกรณีอายุไม่ถึง  ปีบริบูรณ์  และกรณีทีผู้ เดินทางอายเุกิน  ปีบริบรูณ์ แต่ยงัคงสถานะเป็นนกัเรียน/นกัศกึษา 

และมีบิดาหรือมารดาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 
 หนงัสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สงักัดทีท่านทาํงานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเท่านนัโดยระบุตําแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน

ปัจจบุนั, วนัเดือนปีทีเริมทาํงานกบับริษัทนีและชว่งเวลาทีขอลางานเพอืเดินทางไปท่องเทียว หลงัจากนนัจะกลบัมาทํางานตามปกติ
หลงัครบกําหนดลา (หนังสอืรับรองการทาํงานทียนืในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกิน  วนั ก่อนการไปยนืวีซ่าในแต่ละ
ประเทศ)   

 กรณีทีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า , ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัททีคดัไว้ไม่เกิน 1  เดือน พร้อม
วตัถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั  เดือน 

 หนังสือรับรองทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) มีอายุไม่เกิน  วนัจากวนัยืนคําร้องวซ่ีา พร้อมสําเนาสมุด
บัญชีเงนิฝากทีแสดงยอดเงนิล่าสุดไม่เกิน  วนั โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทังสนิ  ทงันคีวรเลือกเล่มทีมีการเข้าออกของเงิน
สมาํเสมอ และมีจาํนวนไม่ตาํกว่า  หลกั เพอืให้เห็นวา่มฐีานะการเงินเพียงพอทีจะครอบคลมุกับค่าใช้จา่ยได้อย่างไม่เดือดร้อนเมอื
กลบัสู่ภมูิลําเนา ในกรณีทีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึงในการยืนขอวีซา่ ต้องออกหนงัสือรับรองค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัวด้วย ***สถานทตูไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีทีบริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทงัหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ – แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอกีหนึงฉบบัเพอืแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน โดยระบชืุอผู้ เดินทางและ
เหตผุลทจีดัการเดินทางนีในจดหมายด้วย 

 กรณีทีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน พร้อมสําเนาบตัร
นกัเรียน/นกัศกึษา   
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 กรณีทีเด็กอายตุํากว่า  ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึง จะต้องทาํจดหมายยนิยอม โดยทีบิดา, มารดา จะต้อง
ไปยืนเรืองแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บุตรเดินทางไปกบัอกีท่านหนึงได้ ณ ทวี่าการอาํเภอหรือเขต โดยมีนายอาํเภอ หรือ
ผู้อํานวยการเขตลงลายมือชือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิห้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าทา่นจะถกูปฏิเสธวซ่ีา 
สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมทีได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่ กต้็องชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด
แต่งกายสภุาพ ทงันบีริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิมเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเชน่กนั 

 กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วซี่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซา่ของท่าน เนืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไว้เป็นสถติิในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผา่นการพจิารณาวีซ่าไมว่่าจะเป็นเหตผุลใดกต็าม 
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซี่าได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงนิมัดจาํแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง    
และเงือนไขทีบริษทัได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


