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โปรแกรมการเดนิทาง 

Smart series 

Italy 7 Days 

ที่สุดกับอารยธรรมโลกตะวันตก 

 

7 

18 – 24 พ.ค. 62, 13 – 19 ก.ค. 62, 27 ก.ค. – 2 ส.ค. 62,  = 73,000 บาท 
21 – 27 ก.ย. 62, 12 – 18 ต.ค. 62, 19 – 25 ต.ค. 62,   = 77,000 บาท 
23 – 29 พ.ย. 62        = 77,000 บาท 



 

Banner 

ยนิดีต้อนรับสู่ปฐมบทแห่งการเดนิทางไปภายใต้โปรแกรม 
“Culminate of Spain 7 Days” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 30 วัน โดยซือ้ตั๋วเคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, จองท่ีพัก, 
ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมตา่ง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าช้า
ของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้า
เมือง ท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอ่ืน ๆ  ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มี
สิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จ่าย
ตา่ง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ  เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะ
เป็นสิ่งท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

ยนิดีต้อนรับสู่ปฐมบทแห่งการเดนิทางไปภายใต้โปรแกรม 

“Italy 7 Days” 
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วันที่ 5 |  

วันที่ 6 |  

วันที่ 7 |    

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการเดนิทางโดยสังเขป 

 

กรุงเทพมหานคร 

ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 

วันที่ 1 |  

นดัหมายคณะพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ชัน้ 4 
(ประตู 2) โดยมีเจ้าหน้าท่ีสิริ ทัวร์เซ็นเตอร์คอย
อ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 

วันที่ 3 |  

วันที่ 2 |  

วันที่ 4 |  

กรุงเทพ ฯ - โรม – โคลอสเซียม – มหาวิหาร
นักบุญเปโตร - เมืองเซียนา 

ออกเดินจากกรุงเทพฯด้วยสายการบินไทย ไปยงัท่า
อากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน TG944 
เวลา 00.20 – 06.50 น. (ณ เวลาท้องถ่ินประเทศ
อิตาลี) เดนิทางตอ่ไปยงัโคลอสเซียม 

- กรุงโรม เมืองหลวงแหง่ประเทศเทศอิตาลี 
- สนามกีฬากลางแจ้งโคลอสเซียม มรดกโลก

และเป็น 1 ในสิ่งมหศัจรรย์ของโลก 
- มหาวิหารนักบุญเปโตร สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิใน

คริสตจกัรโรมนัคาทอลิก   
- เ มือง เ ซียนา  เ มือง เก่ า ท่ี มี ช่ือ เ สียง ด้าน

สถาปัตยกรรมและศลิปะ 

เข้าสูท่ี่พกั  Hotel Four Points by Sheraton Siena 

หรือเทียบเทา่ 

เมืองฟลอเรนซ์ - เมสเตร – เกาะเวนิส  

- เมสเตร เมืองเก่าท่ีไม่ได้เป็นเพียงแคท่างผา่นสู ่
เวนิส 

- เกาะเวนิสหรือเวเนเซีย ยลโฉม "ราชินีแห่ง
ทะเลเอเดรียตกิ"  

- ล่องเรือกอนโดล่า สัมผัสถึงความเป็นราชินี
แหง่เอเดรียตกิ 
เข้าสูท่ี่พกั  Smart Hotel Holiday Venice หรือ

เทียบเทา่ 

เมสเตร - มิลาน - อิสระช้อปป้ิง  

- เมืองมิลาน เมืองท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดเร่ืองแฟชั่น
และงานศลิปะ  

- อิสระช้อปปิง้จใุจแกลเลอร่ี วิคเตอร์ เอ็มมานเูอล 
เข้าสูท่ี่พกั Double Tree by Hilton Hotel Milan 

หรือเทียบเทา่ 
 

เมืองเซียนา - เมืองปิซ่า – เมืองฟลอเรนซ์  

- เมืองปิซ่า ชมมรดกโลกหอเอนเมืองปิซา 
- เ มื อ งฟลอ เรน ซ์  ด่ืมด ่ าความล า้ค่ากับ

ศลิปะวฒันธรรมหลากสิ่งท่ีเมืองหลวงเก่า  
เข้าสูท่ี่พกั  Hotel Best Western Plus CHC หรือ

เทียบเทา่ 

มิลาน  - กรุงเทพมหานคร 

- ท่าอากาศยานมัลเพนซ่า เพ่ือเดินทางไปท่า
อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการ
บินไทย เ ท่ียวบิน ท่ี  TG941  เวลา  14.05 –
05.55 (+1) น. (ณ เวลาท้องถ่ินประเทศไทย) 
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วันที่ 1 | นัดพบเพื่อท าการเชค็อนิที่สนามบนิสุวรรณภมู ิ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นัดหมายท่ีท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  
อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ชัน้ 4 
(ประตู 2) โดยมีเจ้าหน้าท่ีสิ ริ  ทัวร์เซ็นเตอร์คอย
อ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 
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วันที่ 2 | กรุงเทพ ฯ – โรม – โคลอสเซียม – มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ - เมืองเซียนา 

 เดนิทางจากกรุงเทพฯ โดยการบนิไทยเท่ียวบินท่ี TG944 เวลา 
00.20 – 06.50 น. (ณ เวลาท้องถ่ินประเทศอิตาลี) เดินทางถึง
กรุงโรม เมืองหลวงแห่งประเทศอิตาลี  เม่ือผ่านพิธีการทุก
อย่างเรียบร้อย รถโค้ชน าท่านมุ่งหน้าสู่สนามกีฬาโบราณ
กลางแจ้ง โคลอสเซียม (Colosseum) ท่านจะได้ใกล้ชิดและ
สมัผสัถึงความยิ่งใหญ่ของสิ่งก่อสร้างในยุคโบราณ ท่ียงัไม่มี
สิ่งอ านวยความสะดวกในการก่อสร้าง อดีตท่ีแห่งนีคื้อลาน
ประลองท่ีมี ชีวิตเ ป็นเดิมพัน แต่ในปัจจุบัน กลายเป็น
สัญลักษณ์แห่งการต่อต้านการประหารชีวิต และได้รับการ
คดัเลือก ให้เป็นหนึง่ในเจ็ดสิ่งมหศัจรรย์ของโลกยคุใหม ่ 
หลังจากนัน้ให้ท่านได้สัมผัสกรุงโรม โดยมุ่งตรงไปยังย่าน
ศู น ย์ ก ล า ง ข อ ง ก า ร ช้ อ ป ปิ ้ง  คื อ ย่ า น บั น ไ ด ส เ ป น  
ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวยอดนิยม ท่ีผู้คนมาเพื่อพบปะสงัสรรค์ นดั
พบ เดินเล่น ช้อปปิง้  และชมความอลงัการของน า้พุเทรวีท่ีมี
ความงดงามท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก ถูกสร้างในรูปแบบบาโรก
ท าให้มีความอลังการและวิจิตรงดงาม จากนัน้อิสระละลาย
ทรัพย์ บนถนนคอนดอตต ิ

รับประทานอาหากลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดินทางไปรัฐอิสระท่ีเล็กท่ีสุดแต่ยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของ
คริสต์ศาสนิกชนทัว่โลก นครวาติกัน  เพ่ือเข้าชม มหาวิหาร
เซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) มหาวิหารท่ีส าคญัทาง
ศาสนา ท่ีมีประวตัิเก่าแก่ยาวนาน โดยโบสถ์หลงัปัจจุบันถูก
สร้าง จากชา่งผีมือขัน้บรมครูแหง่ยคุ อาทิ แบร์นีนี มิเกลนัเจโล 
เป็นต้น โดยด้านในของโบสถ์มีความส าคญัและมีงานศิลปะ
ล า้ค่าอีกมากมาย โดยสิ่งท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดคือรูปแกะสลักหิน
อ่อนของ มิเกลันเจโล ท่ีมีความละเอียดอ่อน รอยยับของผ้า 
พลิว้ไหวจนลืมไปว่า น่ีคือ รูปแกะปัน้แกะสลัก เป็นรูปปัน้ท่ี
ส ม จ ริ ง ท่ี สุ ด ทุ ก อ ณู  มี ช่ื อ ว่ า  เ ปี ย ต้ า  ( Pieta)  
อิสระให้ทา่นถ่ายภาพมมุท่ีถกูใจ 
จากนัน้ท าท่านเดินทางไปยัง  เ มือง เ ซียนา  (Siena)  
(223 ก.ม./ 2.21 ชม.)  

** หากมีพิธีทางศาสนา ขอสงวนสิทธ์ิในการเข้าชมภายใน 
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ** 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 เข้าสู่ที่พัก Hotel Four Points bySheraton Siena หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
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วันที่ 3 | เมืองเซียนา - เมืองปิซ่า – เมืองฟลอเรนซ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

มุ่งหน้าสู่เมืองปิซ่า (Pisa) (122 ก.ม./ 2.10 ชม.) ให้
ท่านได้ใกล้ชิดกับสิ่งก่อสร้างท่ีไม่น่าเช่ือว่ามนุษย์เราจะ
รังสรรค์ได้งดงามเพียงนี ้บริเวณจตัรัุสมหาวิหาร ประกอบ
ไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมนัเนสผสมกอธิก อยู่ 3 สิ่ง 
ท่ีส าคญัได้แก่ 1.หอศลิป์จุม่ 2.มหาวิหารแหง่เมืองปิซา่ 3.
หอระฆงั หรือท่ีทกุท่านรู้จกัในนาม หอเอนแห่งเมืองปิซ่า 
ให้ท่านได้พักผ่อน หรือเดินส ารวจ และหามุมเหมาะๆ 
เ พ่ื อ ถ่ า ย ภ า พ ร่ ว ม เ ฟ ล ม กั บ ห อ เ อ น ปิ ซ่ า 
แลนด์มาร์คแหง่นี ้ 

 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ถึงเวลาท่ีทุกท่านจะมุ่งหน้าต่อไปยงัเมืองแห่งศิลปะของ
โลก เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) ภาคเหนือของประเทศ 
แคว้นทสัคานี น าท่านชมบรรยากาศของเมืองหลวงเก่าท่ี
มีประวัติมากกว่า 3,000 ปี ของชาวอีทรัสคัน และชาว
โรมนั มีศิลปะวฒันธรรมท่ีล า้ค่าอยู่หลายสิ่ง ได้แก่ มหา
วิหารแห่งเมืองฟลอเรนซ์ หอศิลป์จุ่มและหอระฆัง  ท่ีมี
ความวิจิตรงดงามมาก ซึ่งท่านต้องเห็นด้วยตาของท่าน
เอง หลงัจากนัน้เดินไปยงับริเวณจตัรัุสกลางเมืองซินญอ
เรียท่ีมีศาลาว่าการ “ปาราซโซ เวคคิโอ”ตัง้อยู่ และเดิน
ตอ่ไปยงัริมแม่น า้อาร์โนเพ่ือชมสะพานข้ามแม่น า้ท่ีแปลก
ตาท่ีสดุในโลก อยา่งสะพานเวคคโิอ  

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

เข้าสู่ที่พัก Hotel Best Western Plus CHC หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
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วันที่ 4 | เมืองฟลอเรนซ์ – เมสเตร – เกาะเวนิส  

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าคณะเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองเมสเตร(Mestre) ท่ีเต็ม
ไปด้วยสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความงดงาม เก่าแก่ ให้ท่าน
ได้สมัผสัถึงความเป็นอิตาเล่ียนขนานแท้ 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ถึงเวลาท่ีหลายๆท่านรอคอย คือการนัง่เรือ ย้อนถึงการ
คมนาคมในอดีต เพ่ือเดินทางสู่ เกาะเวนิส (Venice) 
หรือ เวเนเซีย (Venizia) เมืองท่ีใช้การสญัจรโดยเรือเป็น
หลัก มีสมญานามว่า  "ราชิ นีแห่งทะเลเอเดรียติก"  
ประกอบไปด้วยเกาะกว่า 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือม
ถึงกนักวา่ 400 แหง่ ศนูย์กลางเมืองอยูท่ี่ “จตัรัุสซานมาร์
โค” รายล้อมรอบจัตุรัสเป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบ
เวเนเชียน “พระราชวังเก่า”(PALAZZO DUCALE) เคย
เป็นท่ีประทับของเจ้าผู้ ครองนครเวนิสในอดีต  “มหา
วิหารเซนต์มาร์ก” งดงามอลังการด้วยสถาปัตยกรรม
แบบไบแซนไทน์  “แกรนด์คาแนล” เป็นคลองท่ีกว้างท่ีสุด
ของเกาะ สะพานเรียลอลัโต้ เป็นงานก่อสร้างท่ีแสดงให้
เห็นถึงความเป็นอจัฉริยะด้านสถาปัตยกรรมอย่างท่ีสุด 
และเพิ่มความหรูหราสัมผัสถึงบรรยากาศความเป็น
ราชินีแห่งเอเดรียติกด้วยการล่องเรือกอนโดล่า ให้ได้
เ ป็ น ช า ว เ ว นิ ส อ ย่ า ง เ ต็ ม ท่ี  ชิ ล ล์ ไ ป กั บ ก า ร 
เท่ียวชม เช็คอินเก๋ หรือ ไลฟ์สด ให้คนอ่ืนได้ชมแบบ
ใกล้ชิดเหมือนมาด้วย ถ่ายรูปมมุสวยๆ ท่ีทา่นปราถนาว่า
สกัครัง้ฉันต้องมา พร้อมช้อปปิง้สินค้าของพืน้เมือง งาน
ฝีมือตัง้แตค่รัง้บรรพบรุุษท่ีมีช่ือเสียง อาทิ เคร่ืองแก้วมูรา
โน ่หน้ากากเปเปอร์มาเชร์ เป็นต้น  

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ได้เวลาลงเรือกลบัสูภ่าคพืน้ดนิฝ่ังเมืองเมสเตร 

เข้าสู่ที่พัก Smart Hotel Holiday Venice หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
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วันที่ 5 | เมสเตร – มิลาน – อสิระช้อปป้ิง  

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

อ าลาเมืองเมสเตร มุ่งหน้าสู่ เมืองมิลาน (Milan) เพ่ือ
เท่ียวชมเมืองหลวงของแคว้นลอมบาร์ดี เป็นเมืองหลวง
ทางแฟชัน่ของโลกคู่แข่งกับกรุงปารีส เร่ิมต้นการส ารวจ
เมืองมิลาโน ่ท่ี ปราสาทสฟอร์ซ่า (Sforza Castle) ปอ้ม
ปราการแห่งมิลานท่ีถือว่าใหญ่ท่ีสุดในยุโรป สร้างขึน้ 
โดยฟรานเซสโก้ สฟอร์ซาดยุคแห่งมิลาน น าท่านเดินชม
จตัรัุสสกาล่าและรูปแกะสลกั “ลีโอนาโด ดาวินชี” จิตรกร
เอกท่ีโด่งดงัจากภาพโมนาลิซ่า และน าท่านถ่ายรูปและ
ชมความยิ่งใหญ่ของ “มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน” 
(Duomo di Milano) มหาวิหารหินอ่อนแบบกอธิคท่ีใหญ่
เป็นอนัดบั 3 ในยุโรป สร้างในปี ค.ศ.1386 ใช้เวลาสร้าง
นานถึง 500 ปี มีความวิจิตรงดงามและประดบัประดาไป
ด้วยรูปปัน้นบักว่า 3,000 รูป บนสดุของมหาวิหารมีรูปปัน้
ทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ ลาน
กว้างด้านหน้าของมหาวิหาร มีอนสุาวรีย์พระเจ้าวิกเตอร์
เอมมานเูอลท่ี 2 ทรงม้า  

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ถึงเวลาของขาช้อป ได้มาละลายทรัพย์ กันอย่างจุใจ ไม่
ว่าจะตามหากระเป๋าแบรนด์เนมย่ีห้อดงัท่ีต้องมีก่อนเข้า
เมืองไทย รองเท้าแฟชัน่ นาฬิกาสดุหรู ท่านสามารถตาม
หาสิ่งท่ีท่านปราถนาได้ ท่ี แกลเลอร่ี วิคเตอร์ เอ็มมานู
เอล ท่ีนับว่าเป็นแหล่งช้อปปิง้หรืออาคารอาเขตท่ี
สวยงามท่ีสดุของอิตาลี หากคดิไมอ่อกวา่จะช้อปอะไร ขอ
แนะน าแบรนด์ดัง ๆ  ดัง นี  ้GUCCI, BALLY, HUGO 
BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, 
CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, 
DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

เข้าสู่ที่พัก Hotel DoubleTree by Hilton Milan หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
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วันที่ 6 | มิลาน – กรุงเทพมหานคร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เม่ือได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยังท่าอากาศยานมัลเพนซ่า เพ่ือท า
การเช็คอิน การคืนภาษีส าหรับการช้อปปิง้ จากนัน้เดินทางกลับโดย
สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG941 เวลา 14.05 – 05.55 (+1) น.(ณ 
เวลาท้องถ่ินประเทศไทย) 

 



 

Banner 

วันที่ 7 | กรุงเทพมหานคร  

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 

“ขอขอบพระคณุส ำหรับควำมสนใจ และควำมไวว้ำงใจ
ในกำรร่วมเดินทำงไปเปิดประสบกำรณ์กบัเรำ แลว้พบ
กนัใหม่กบักำรเดินทำงในภำคต่อไป ขอบคณุครับ/ค่ะ” 
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หมายเหตุ : โปรแกรมนีท้างบริษัทได้จดัเตรียม น า้พริกแห้ง น า้จิม้ตา่งๆ บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป หรือขนม บริการให้

ระหวา่งการเดนิทาง โดยมิได้รวมอยูใ่นคา่ทวัร์ 

เงื่อนไขและค าแนะน าส าหรับการซือ้ทวัร์ 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-12 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

SGL 
SUP 

DBL 
SUP 

NO TKT 
ADL 

❖ 18 - 24 May 19 73,000.- 65,700.- 58,400 10,500 12,400 สอบถาม 
❖ 22 - 28 Jun 19 73,000.- 65,700.- 58,400 10,500 12,400 สอบถาม 

❖ 13 - 19 Jul 19 73,000.- 65,700.- 58,400 10,500 12,400 สอบถาม 

❖ 27 Jul - 2 Aug 19 73,000.- 65,700.- 58,400 10,500 12,400 สอบถาม 

❖ 10 - 16 Aug 19 73,000.- 65,700.- 58,400 10,500 12,400 สอบถาม 

❖ 21 - 27 Sep 19 77,000.- 69,300.- 61,600 10,500 12,400 สอบถาม 

❖ 12 - 18 Oct 19 77,000.- 69,300.- 61,600 10,500 12,400 สอบถาม 

❖ 19 - 25 Oct 19 77,000.- 69,300.- 61,600 10,500 12,400 สอบถาม 

❖ 23 - 29 Nov 19 77,000.- 69,300.- 61,600 10,500 12,400 สอบถาม 

ค่าทัวร์ต่อท่านรวม : 
✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบนิสายการบนิไทย ไป-กลบั รวมคา่ภาษีสนามบนิ 
✓ คา่พาหนะทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบ ุตามมาตรฐานยโุรป 
✓ คา่เข้าชมสถานท่ีตามท่ีระบใุนโปรแกรม โคลอสเซียม, เกาะเวนิส, ล่องเรือกอนโดล่า 
✓ โรงแรมท่ีพกัตามระบใุนรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยโุรป หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 

ทา่น)  
✓ คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ท่านได้ลิม้รสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ ในกรณีที

ท่ำนมีข้อจ ำกดัในกำรรับประทำนอำหำรบำงชนิด กรุณำสอบถำมรำยละเอียดล่วงหนำ้เพือ่ควำมเหมำะสม 
✓ คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศอิตาลี (เชงเก้น) **พกัในประเทศอิตำลี 4 คืน** 
✓ คา่ธรรมเนียมภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( City tax ) 
✓ น า้ด่ืม 1 ขวด / ทา่น / วนั 
✓ ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท 

MSIG  Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.คุ้มครองการสญูเสียชีวิต/อวยัวะจากอบุตัิเหต ุ , คา่รักษาพยาบาลใน
ตา่งประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม์ ทัง้นีค้รอบคลุมถึงสขุภาพท่ีไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตวั (หากมีความ
ประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความล่าช้าของสมัภาระและ
เท่ียวบนิกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์) 

✓ คา่ทปิคนขบัรถ 2 ยโูรตอ่คนตอ่วนั 
ค่าทัวร์ไม่รวม : 
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 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % ของคา่บริการ 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ 
 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าขนสัมภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม หากท่านต้องการใช้บริการ ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้

ให้บริการในแตล่ะโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยโูร / ใบ / ครัง้ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพัก และค่าอาหารท่ีสั่งมาในห้องพัก 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็น
กรณีพิเศษ เชน่ หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นอาจต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิ 

การจองทัวร์ (How to make your reservation) : 
เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และ ช ำระเงินมดัจ ำล่วงหน้ำ 20,000 บำทต่อผู้เดินทำง
หน่ึงท่ำน ภำยใน 7 วนันบัจำกวนัทีจ่อง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระ
คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดนิทาง หากทา่นไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัท
ฯถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยไมมี่เง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทัวร์ต่อบุคคลดังต่อไปนี ้(Cannot make your reservation) : 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับบคุคลดงัตอ่ไปนี ้
1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิด ถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจ าเป็นต้องใช้ วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่ง ๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดนิทางท่ีบง่บอกถึงการเป็นบคุคลไร้ความสามารถท่ีเก่ียวข้องกบัการเดนิทางท่องเท่ียว 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดนิทางกบัทวัร์ และต้องการแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง หรือกลางทาง 
5. บุคคลท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิ ผู้ ท่ีด่ืมสุราบนรถ , ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั, พูดจา

หยาบคาย, สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไม่ยอมรับเง่ือนไขระหว่างทัวร์ ท่ีมีระบุอยู่ชัดเจนใน
โปรแกรมทัวร์, ผู้ ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องท าการนอกเหนือ
โปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอ่ืนหรือโปรแกรมทอ่งเท่ียวได้ 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) 
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสต์มาส 

และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 
***เงือ่นไขกำรยกเลิกตำมระยะวนัเวลำ*** 

• ยกเลิกก่อนวนัเดนิทาง 60 วนั คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
• ยกเลิกก่อนวนัเดนิทาง 30 วนั หกัมดัจ า 20,000 บาท/ทา่น 
• ยกเลิกก่อนวนัเดนิทาง 15 วนั หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
• ยกเลิกในวนัเดนิทาง 7 วนั หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 

***เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดนิทาง*** 
• หากทา่นยกเลิกการเดนิทางในเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึง่ และสามารถหาบคุคลมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวี

ซ่าได้ทันตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เท่านัน้ (แต่
จะต้องไมอ่ยูใ่นเง่ือนไขของตัว๋ท่ีเป็น NON-CHANGE NAME & NON-REFUND) 

• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณา
อนมุตัวีิซา่ ตามหลกัการพิจารณาของสถานทตูทกุประการ  ให้นบัการยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิกพร้อม
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กนัทัง้หมด เป็นไปตามเง่ือนไขการยกเลิกตามระยะวนัเวลาดงักลา่วข้างต้น หากในกรณีท่ีทา่นไมแ่นใ่จวา่จะ
ได้รับการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านย่ืนขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึ่งจะรู้ผล
เร็วกวา่การย่ืนขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วนั (โดยจะคืนคา่ทวัร์ให้แก่ผู้ เดินทางเต็มจ านวน ยกเว้นคา่วีซ่า
ในกรณีท่ีมีการย่ืนแล้ว) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตารางเวลาการท่องเท่ียวให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการเดินทาง 
รวมทัง้ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสัยอนัได้แก่ การล่าช้าของสายการบิน, การนดั
หยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตัิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้
ประกนัเพิ่มเตมิแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) 
Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. ท่ีระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะ
ค านงึถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากท่ีสดุ  

• ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ี
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่มีการคืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแล้ว
ทัง้หมด 

การขอเปล่ียนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) :  
• หากทา่นประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงช่วงเวลาวนัเดนิทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดนิทางจริง 30 วนั 

โดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ย  

ตั๋วเคร่ืองบิน (Air Ticket) : 
• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกัน หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลบั 

ท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป โดยจะเป็นไปตามสาย
การบนิซึง่เป็นผู้ก าหนด และทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้   

• กรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้วนัน้ ผู้ เดินทางต้องรอ 
REFUND เงินตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณา
สอบถามกบัเจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบนินัน้สามารถท า REFUND ได้หรือไม ่

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) : 
❖ การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, 

ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  
ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็น
สิทธิของสายการบนิเทา่นัน้ 

โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) : 
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• ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin/Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 
เตียง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกั
มีความแตกตา่งกนั และอาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องตดิกนักบักลุม่คณะของท่านตามท่ีต้องการ 

• โรงแรมหลายแห่งในยุโรปและทวีปอ่ืนในเขตโซนเหนือหรือใต้สุด โดยเฉพาะโรงแรมท่ีอยู่ในบริเวณอุทยาน
แห่งชาติ หรือเขตพืน้ท่ีเมืองท่ีมีอุณหภูมิเฉล่ียไม่เกิน 18 องศาเซลเซียสต่อปี จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศใน
ห้องพกั โดยมกัจะมีเคร่ืองปรับอากาศหรือพดัลมให้บริการเฉพาะในชว่งฤดรู้อนเท่านัน้ 

• ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3 -4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในชว่งเวลาดงักลา่ว 

• โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด 
และไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องพกัแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะ
แตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องท่ีใหญ่กว่าเดิม ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเติม 
เพ่ือให้เป็นห้องพกัแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้ 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) : 
• การจดัโปรแกรมทวัร์ เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกับวนัท่ีสถานท่ีเข้า

ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือการเปิดรับจองผ่านทาง Online ซึ่งหากในช่วงวัน
เวลาเดินทางดงักล่าวท่ีคณะจะเข้าชมและไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงินคา่ 
Entrance Fee ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานท่ี
ดงักลา่วได้  

• และหากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง ท่ีเป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชม
สถานท่ีดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไมมี่การคืนเงินให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระคา่ Reservation Fee ไปแล้ว 
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในชว่งวนัเดนิทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) : 
• ค่าทวัร์นีไ้ม่ได้รวมค่าขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม หากท่านต้องการใช้บริการ ท่านจะถูก

เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยโูร / ใบ / ครัง้ 
• ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger) และการเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสาย
การบนิท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ หากสมัภาระของทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีก าหนด 

• ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 
46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

• กระเป๋า สมัภาระท่ีมีล้อเล่ือน และมีขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดมาตรฐาน ไม่เหมาะแก่การเป็นกระเป๋าถือขึน้
บนยานพาหนะในการเดนิทาง ได้แก่ เคร่ืองบนิ รถโค้ช รถไฟ เป็นต้น โปรดพิจารณาในการใช้งานดงักลา่ว 

• บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของกระเป๋าและสมัภาระของ
ผู้ โดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน โดยทางสายการบนิผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึ่งสายการบินจะรับผิดชอบตอ่การสญูหาย หรือสญูเสียของสมัภาระในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีโหลดขึน้
เคร่ือง ตามการพิจารณาการชดเชยเงินตามแตก่ฎของสายการบนินัน้ ๆ 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) : 
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▪ ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป หรืออเมริกา มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง 
ๆ จะมีข้อก าหนดท่ีชัดเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้ สูบบุหร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจาก
สขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) : 
❖ หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เดก็, และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 
ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 
 
 
 
❖  

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศอิตาลี  ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันท าการ 
(ในการยื่นค าร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านมาสแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับค าร้องขอวีซ่าประเทศอิตาล)ี 

อาคารจามจุรีสแควร์ ชัน้ 4  ถนนพญาไท (สถานีรถไฟใต้ดนิสถานีสามย่าน ทางออกประตูท่ี 2) 
1. พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะ

เคยมีวีซา่ในกลุม่ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอ่ืน ทา่นจะต้องน าไปแสดงด้วย เพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนุมตัิ
วีซา่ 

2. รูปถ่ายสีขนาด 2x2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด า และห้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 
เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ /ส าเนาทะเบียน
สมรส, หยา่ / ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 18 ปีบริบรูณ์  

4. หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัท่ีท่านท างานอยู่ ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 
โดยระบตุ าแหนง่, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทนี ้และชว่งเวลาท่ีขอลางานเพ่ือ
เดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา  โดยมีอายไุม่เกิน 1 เดือน
นบัจากวนัท่ีออกเอกสาร 

5. กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอหนงัสือรับรองบริษัทท่ี คดัไว้ไมเ่กิน 3  เดือน พร้อมวตัถปุระสงค์  
6. กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี “หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา” (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง อายไุม่

เกิน 1 เดือนนบัจากวนัท่ีออกเอกสาร 
7.  Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้ เดินทางย้อนหลัง 3 เดือน รายการล่าสุดไม่เกิน 7 วัน 

(สามารถ ใช้ Copy จาก bookbank ได้หากมีการปรับสมดุอย่างต่อเน่ืองทุกเดือน) ควรเลือกเล่มท่ีมีการเข้า
ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพ่ือให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุม
กบัคา่ใช้จา่ยได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเม่ือกลบัสูภ่มูิล าเนา เพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวีิซา่ 

***สถานทตูไมรั่บพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั*** 
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8. กรณีท่ีบริษัทของท่าน ท่านเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจาก
เอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย 
และการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบช่ืุอผู้ เดนิทางและเหตผุลท่ีจดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

9. กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม 
โดยท่ีบิดา, มารดา จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ 
ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจาก
ทางราชการอยา่งถกูต้อง 

10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า สถานทตูจะไม่คืนคา่ธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนค า
ร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

11. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์
ตามวนัและเวลานดัหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก
และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักลา่วด้วยเชน่กนั 

12. กรณีท่ีทา่นยกเลิกการเดนิทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลิก
วีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  

หมายเหต ุ: ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอทกุกรณี 
หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า 

ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 


