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บริษทัฯ ขอนําทานเดนิทางขามขอบฟาสูประเทศอิตาลี ประทับใจกับดินแดนอันยิ่งใหญและ
เคยรุงเรืองมาในอดีตกับจกัรวรรดิ์โรมันอันแสนศักดิส์ทิธ์ิบนคาบสมุทรอิตาลี พบกับวัฒนธรรม, 
ศิลปะ และสถาปตยกรรมอันงดงามตางๆ มากมายหลายแหง และยังเปนประเทศท่ีเปนศูนยกลาง
แหงคริสตศาสนาโลกแหงนครวาติกันกับเมืองตาง ๆ ดังน้ี:- 
โรม เมืองหลวงท่ีย่ิงใหญของจักรวรรดิโรมันมีอายุเกาแกกวา 2,000 ป ชมเมืองและ

สถานท่ีท่ีเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกและนครวาติกัน มหาวิหารท่ีเปน
ศูนยกลางแหงคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิคของโลก 

เนเปล  หรือ นาโปลี  เมืองทาท่ีสําคัญทางตอนใตของอิตาลี เมืองใหญอันดับ 3 ของประเทศ 
และเปนเมืองใหญและมีความสําคัญทางดานเศรษฐกจิของอิตาลีตอนใต ตัวเมือง
ต้ังอยูริมอาวนาโปลี  

Mono Italy 8 Days 
โดยสายการบินไทย (TG) 



 
 

2 
 

คาปรี เกาะท่ีมีช่ือเสียงเกาะหนึ่งของอิตาลีเนื่องจากมีสถานท่ีท่ีเปนเอกลักษณอยางถ้ําบลู
กอตโต (Blue Grotto) ซึ่งดึงดดูนักทองเท่ียวจํานวนมากไปสมัผัสกบัความสวยงาม
ของถ้ําเรืองแสงแหงน้ี 

เวนสิ เมืองทองเท่ียวยอดนิยมท่ีนักทองเท่ียวเดินทางมาเยือนเปนจํานวนมากมายในแตละป 
อดีตเมืองท่ีเคยรํ่ารวยท่ีสุดแหงหน่ึงในยุคกลางเกาะเวนิสประกอบไปดวยเกาะนอย
ใหญกวา 118 เกาะ ลองเรือพรอมสัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติค 

ปซา เมืองทองเท่ียวช่ือดังของประเทศอิตาลี  อดตีเมืองทาเรือชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
และเปนท่ีต้ังของหอเอนปซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก 

ฟลอเรนซ เมืองศูนยกลางแหงศิลปะในยุคเรอแนสซองสและเปนเมืองท่ีไมอนุญาตใหรถโคชเขา  
ไปในเขตเมืองเกา  ท่ีต้ังรูปปนเดวิดตัวจริง ปจจุบนัถูกเก็บรกัษาไวในพิพิธภัณฑ  

มิลาน เมืองใหญและมีจํานวนประชากรสงูที่สุดในอติาลี และยังไดชื่อวาเปนศูนยรวมของ
แฟช่ันดีไซนเนอรช่ือดงัของอิตาลี  

 

กําหนดการเดินทาง      
วันที่ 24 ก.ย.-01 ต.ค. 60     ราคาทานละ 48,900 บาท 

วันที่ 12-19 พ.ย. /19-26 พ.ย.60   ราคาทานละ 46,900 บาท 

วันแรก  กรุงเทพฯ  

21.30 น.  นัดคณะพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  ช้ัน 4 ประตูทางเขาหมายเลข 2-3 เคานเตอร D  
 สายการบินไทย  เจาหนาที่คอยใหความสะดวกเร่ืองเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ 
 

วันท่ีสอง  กรุงเทพฯ-โรม (อิตาลี) –ปอมเปอี – เนเปล 

00.20 น.  นําทานออกเดินทางสูกรุงโรม ประเทศอิตาลี  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG944 
06.50 น. เดินทางถึงสนามบินลีโอนารโด ดารวินชี ประเทศอิตาลี หลังผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง และตรวจรับสัมภาระ

เรียบรอยแลว จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองปอมเปอี เมืองเกาแกกอตั้งข้ึนเม่ือประมาณ 550 ปกอนคริสตศักราช จนกระทั่ง 
80 ปกอนคริสตศักราช ปอมเปอีไดเปนเมืองของอาณาจักรโรมัน ชาวโรมันผูม่ังค่ังพากันสรางบานพักตากอากาศตามชายฝง
ทะเลของปอมเปอีและบริเวณลาดเขาของภูเขาไฟวิสุเวียส ไมนานปอมเปอีก็กลายเปนศูนยกลางการคาอันม่ังค่ัง (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 3.45 ชั่วโมง) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บาย นําทานชมซากเมืองเกาปอมเปอี ที่ไดถูกลาวาของภูเขาไฟวิสุเวียสถลมทับเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ.79 ชมรานคา ตลาด หอง

อาบนํ้าโรมันโบราณ วิหารเทพอพอลโล จัตุรัสกลางเมือง และซองโสเภณี รวมถึงซากศพที่ถูกเถาถานของภูเขาไฟวิสุเวียสทับ
ถม ท่ียังคงสภาพเปนรูปเปนรางอยูไดดวยการนําปูนพลาสเตอรฉีดเขาไปในซากศพน้ัน จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูภูมิภาค
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ทางตอนใตของคาบสมุทรอิตาลีอันมีเสนหเรื่องทัศนียภาพ พืชผลทองถิ่น และอาหารพ้ืนเมืองรสจัดจาน สู เมืองเนเปล หรือ 
นาโปลี  เมืองทาที่สําคัญทางตอนใตของอิตาลี เมืองเนเปลหรือนาโปลี เปนเมืองใหญอันดับ 3 ของประเทศ และเปนเมืองใหญ
และมีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจของอิตาลีตอนใต ตัวเมืองตั้งอยูริมอาวนาโปลี  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 

ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
  จากนั้นนําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม Holiday Inn Naples หรือระดับเทียบเทา 
 

วันท่ีสาม  เนเปล-เกาะคาปรี-ถํ้าบลูกร็อตโต- กรุงโรม 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม   
  จากนั้นนําทาน โดยสารเรือเจทฟอยลสู เกาะสวรรคคาปรี ซ่ึงเปนสถานที่ตากอากาศยอดนิยมมาแตสมัยโบราณ นําทาน

เปล่ียนพาหนะเปนเรือเล็ก เพ่ือเดินทางไปชม ถํ้าบลูกร็อตโต ซ่ึงอยูตอนเหนือของเกาะ ปากถํ้ามีรูปรางคลายรูกุญแจ ซ่ึงสวน
ใหญจะอยูใตน้ํา สวนท่ีอยูเหนือนํ้าจะสูงกวาผิวน้ําเพียง 4 ฟุตเทานั้น ซ่ึงเรือเล็กจะเขาไปในถํ้าไดเฉพาะเวลาน้ําทะเลลด 
แสงอาทิตยท่ีสองผานน้ําเขามาจากปากถ้ํา จะทําใหน้ําในถ้ํามีสีฟาแปลกตาจึงไดชื่อวา บลูกรอตโต 

   หมายเหตุ การเขาชมชมถ้ํา Blue Grotto ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ และระดับนํ้าทะเลในวันน้ันๆ  
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางกลับสูเมืองเนเปล และเดินทางตอสู กรุงโรม นครหลวงแหงสาธารณรัฐอิตาลี อดีตแหงจักรวรรดโิรมนั 

อาณาจักรที่ย่ิงใหญมาเมื่อกวา 2,000 ป (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นําทานชมและถายรูปภายนอกของสนามกีฬา
โคลอสเซี่ยม ส่ิงกอสรางที่เปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลก ซ่ึงเปนสนามกีฬายักษที่จุคนไดกวา 50,000 คน  กอนนําทานสู
บริเวณ น้ําพุเทรวี่ Trevi Fountain หนึ่งในสัญลักษณที่สําคัญของกรุงโรม สถานที่นักทองเท่ียวมาโยนเหรียญเสี่ยงทายตาม
เรื่องราวจากภาพยนตรเรื่องThree Coins in The Fountain ใหเวลาทานไดเก็บภาพเปนที่ระลึก  

ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน 
  จากนั้นนําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม Novotel Roma Est Hotel  หรือระดับเทียบเทา 
 

วันท่ีส่ี  โรม- The Mall Outlet-ฟลอเรนซ-พราโต 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม   
 จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองเลคชิโอ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  เพื่อนําทานมีเวลาชอปปงที่เดอะมอลลเอาทเลต 

The Mall Outlet ใหทานเลือกซ้ือสินคาชั้นนําของอิตาลีในราคายอมเยาภายในเอาทเลตมีรานคา แบรนดเนมมากมายอาทิ 
Armani, Balenciaga, Burberry, Dior, Fendi, Gucci, Tod’s, Valentino เปนตน  (เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคาของ
ทาน อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย)  

บาย สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู เมืองฟลอเรนซ นครท่ีรุงเรืองสุดในชวงยุคทองของศิลปะอิตาลี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
45 นาที)  นําทานเขาสู เขตเมืองเกา ของฟลอเรนซ ที่ไดรับเลือกโดยองคการยูเนสโกใหข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลก เมื่อป ค.ศ. 
1982 เดินชมความสวยงามบริเวณ จัตุรัสดูโอโม ทีตั้งของ มหาวิหารแหงเมืองฟลอเรนซ ที่สวยงามและยิ่งใหญ ชมจัตุรัสซิก
นอเรีย, สะพานเกาเวคคิโอ ที่ทอดขามแมน้ําอารโน ซ่ึงอดีตเปนแหลงขายทองคําท่ีเกาแกของฟลอเรนซและยังคงอนุรักษ 
บรรยากาศแบบดั่งเดิมไวไดอยางดี ชมทัศนียภาพของตัวเมืองที่มีแมน้ําอารโน ไหลผานนครที่ยังคงรักษาสถาปตยกรรม
โบราณไวอยางนาชื่นชม ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู เมืองพราโต Prato (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมือง
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สําคัญอีกเมืองหนึ่งในแควนทัสคานี ตั้งอยูบนระดับความสูง 768 เมตรจากระดับนํ้าทะเล และเปนเมืองใหญเปนอันดับ 2 ใน
แควนทัสคานี และใหญเปนอันดับ 3 รองจากกรุงโรมและฟลอเรนซ   

ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน 
  จากนั้นนําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม Charme Hotel หรือระดับเทียบเทา 
 

วันท่ีหา  พราโต- ปซา- เวนิส 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
 จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองปซา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) อีกหนึ่งเมืองทองเที่ยวชื่อดังของประเทศอิตาลี  นํา

ทาน ชมเมืองปซา  อดีตเมืองทาเรือชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน และเปนที่ตั้งของหอเอนปซา นําทานชม 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรยของโลก “หอเอนปซา” ใหเวลาทานเดินเลนถายรูปกับหอเอนปซา ที่สรางข้ึนเพ่ือเปนหอระฆังแหงวิหารประจํา
เมือง แตเพียงการเร่ิมตนของการสรางถึงบริเวณชั้น 3 ก็เกิดการทรุดตวัและตองหยุดการกอสรางจนถัดมาอีกรวม 100 ป ถึง
ไดสรางตอจนเสร็จสมบูรณและยังเปนสถานที่กาลิเลโอ เคยมาพิสูจนเรื่องแรงโนมถวงของโลก และการตกของวัตถุดวย   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน 
บาย นําทานเดินทางตอสู เมืองเวนิส เมืองทองเที่ยวยอดนิยมที่นักทองเที่ยวเดินทางมาเยือนเปนจํานวนมากมายในแตละป (ใชเวลา

เดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง)  
ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน  
  นําทานเขาสูท่ีพักโรงแรม Russott Hotel หรือระดับเทียบเทา 
 

วันท่ีหก  เวนิส-มิลาน 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม   
 นําทานเดินทางสู ทาเรือทรอนเชตโต เพื่อขามสู เกาะเวนิส อดีตเมืองที่เคยร่ํารวยที่สุดแหงหนึ่งในยุคกลางเกาะเวนิสประกอบ

ไปดวยเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวา 400 แหงที่ศูนยกลางอยูที่ จัตุรัสเซนตมารค หรือ ซานมาร
โค ชุมชนที่ใหญที่สุดบนเกาะตางๆ ของเมืองเวนิสท่ีมีคลองตางๆ มากมายนบัรอยแหง นับเปนบรรยากาศที่ไมมีที่ใดเหมือน
และเปนเอกลักษณเฉพาะเมือง ชมสะพานสะอ้ืนที่เชื่อมระหวางคุกหลวงและพระราชวังดอรดจชมวิหารเซนตมารคที่งดงาม
ดวยการประดับดวยโมเสคหลายลานชิ้น เดินชมตัวเมืองจนถึงสะพานริอัลโตท่ีทอดขามแกรนดคาเนลอีกหนึ่งสัญลักษณ
ของเวนิส นําทานถายรูปกับพระราชวังดอจส Doge's Palace พระราชวังดอจส เปนท่ีทําการของรัฐบาลเวนิสและที่พํานักของ
ผูดํารงตําแหนงเจาเมืองในอดีต ตัวอาคารกะทัดรัดในแบบโกธิค เปนส่ิงกอสรางที่เกาแกมากวา 800 ปมาแลว เม่ือสมัยเวนิส
ยังเปนสาธารณรัฐอิสระ ซ่ึงเคยร่ํารวยและมีอํานาจมหาศาลและเคยสงใหมารโคโปโลเดินทางไปเมืองจีน อิสระใหทานชม
และเลือกซ้ือสินคาข้ึนชื่ออาทิ เคร่ืองแกวเวนีเซีย หรือ หนากากเทศกาลคารนิวัล ทานอาจใชเวลานั่งจิบกาแฟตามรานกาแฟ 
ที่ตั้งอยูรอบจัตุรัสเซนตมารค เพื่อดื่มด่ํากับบรรยากาศที่แสนโรแมนติก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมืองลิ้มรสกับสปาเก็ตตี้หมึกดําสไตลอิตาเล่ียน 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองมิลาน หรือมิลาโน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) ชมจัตุรัสสกาลาและรูปปนดาวินชี และให

ทานถายรูปและชมความยิ่งใหญภายนอกของ มหาวิหารแหงเมืองมิลานหรือมิลานดูโอโม มหาวิหารหินออนแบบกอธิคที่
ใหญเปนอันดับ 3 ในยุโรป สรางในป ค.ศ.1386 ดวยศิลปะแบบนีโอโกธิคผสมผสานกันเปนสถาปตยกรรมแบบตะวันตก
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สมัยฟนฟูศิลปวิทยาการ ใชเวลาสรางนานถึง 500 ป มีความวิจิตรงดงามและประดับประดาไปดวยรูปนนับกวา 3,000 รูป มี
หลังคายอดเรียวแหลมจํานวน 135 ยอด บนสุดมีรูปปนทองขนาด 4 เมตรของพระแมมาดอนนาเปนสงาอยู มีลานกวาง
ดานหนาดูโอโมที่มีอนุสาวรียพระเจาวิกเตอรเอมมานูเอลที่ 2 ทรงมาคือสถานที่จัดงานสําคัญตางๆ ในบริเวณเดียวกันยังเปน
ที่ตั้งของ 

 แกลเลอร่ี วิคเตอร เอ็มมานูเอล ที่นับวาเปนชอปปงอาเขตที่สวยที่สุดในอิตาลี มากวา 100 ป พรอมถายรูปกับอนุสาวรียของ ลิ
โอนารโด ดารวนิชี จิตรกรเอกท่ีโดงดังจากภาพโมนาลิซา   

ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน 
 จากนั้นนําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม Bedbank Hotel หรือระดับเทียบเทา 
 

วันท่ีเจ็ด  มิลาน 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม  
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินกรุงมิลาน 

13.05 น.  นําทานออกเดินทางจากสนามบินมาเพนซา เมืองมิลาน โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินที่ TG941 
 

วันท่ีแปด  กรุงเทพฯ 

05.55 น.  ดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ..  
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

รายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณอื่นๆ  
ที่ไมคาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร  ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของคณะเปนสําคญั 

 
 

**ไมรวมคาบริการดานวีซาและคาบริการทานละ 3,500 บาท //  
คาทิปคนขับและคาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 1,800 บาท  ชําระพรอมคาทัวรกอนเดินทาง ** 

โมโนอิตาลี 8 วัน (TG) 
ราคารวมตั๋วเครื่องบิน 

24 ก.ย.-1 ต.ค.60 12-19 พ.ย./19-26 พ.ย.60

ผูใหญ ทานละ 48,900 46,900

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 1 ทาน 47,900 45,900

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน เสริมเตียง 44,900 42,900

พักเด่ียว เพ่ิมทานละ 6,900 5,900

ราคาไมรวมตัว๋ 30,900 28,900
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*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามัน  ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมภายหลัง *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม *** 
หมายเหตุ 
 อัตราคาเดินทางน้ีตองมีจํานวนผูโดยสารท่ีเปนผูใหญจํานวนไมต่ํากวา 25 ทาน และจะตองชําระมัดจํา หลังจากยืนยันการจองทัวรทันที 
 การดําเนินการขอวีซาจะตองใชเวลาพิจารณาวีซาโดยรวมประมาณ 15วัน ดังนั้นจึงขอความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารสําหรับการย่ืนขอ

วีซาใหครบถวนและสมบูรณ ทั้งน้ีเพ่ือเปนผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการขอวีซาและทุกทานจะตองไปแสดงตัวตอเจาหนาที่
สถานทูตพรอมถายภาพและสแกนนิ้วมือ 

 กรณีทานที่ตองการอยูตอ ชําระคาธรรมเนียมในการทําตั๋วอยูตอที่สนามบินเดิมไดไมเกิน 7 วัน นับจากวันที่เดินทางออกจากตนทาง 
คาธรรมเนียม 4,500 บาทตอทาน แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับในวันนั้นๆ จะสามารถยืนยันการเดินทางได และการย่ืนวีซาจะตองแยกย่ืนวีซาเด่ียว 
ประกันตางๆ ผูเดินทางจะตองซ้ือเพ่ิมเติมเพ่ือใหครอบคลุมกับวันท่ีเดินทาง ซ่ึงคาใชจายเหลาน้ีไมรวมในราคาทัวร 

 กรณีทานที่มีตั๋วโดยสารแลว แลวเดินทางไมพรอมหมูคณะ ตรวจสอบตารางการเดินทางของทานวามีการพํานักอยูในประเทศอื่นมากกวาใน
ประเทศอิตาลีหรือไม หากมีและระยะเวลาในการพํานักนานกวาในเขตประเทศอิตาลี ทานจะตองดําเนินการย่ืนวีซาที่ประเทศนั้นๆ แทน โดย
ทานจะตองดําเนินการดวยตนเอง โดยคาธรรมเนียมและคาบริการในการย่ืนวีซาประเทศน้ันๆ ไมไดรวมในราคาทัวรเชนเดียวกัน 

อัตรานี้รวมบริการ 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด  เสนทาง กรุงเทพฯ-โรม // มิลาน-กรุงเทพฯ 
 คาโรงแรมที่พักตามรายการท่ีระบุ (2-3 ทานตอหน่ึงหอง) 
 คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการที่ระบุ, คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
 คารถรับสงระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบุและคาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี 
 คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินสูงสุดไมเกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ํากวา 1 ป และผูใหญอายุเกิน 75 ปไดรับ

ความคุมครอง 500,000 บาท (ทั้งน้ีเปนไปตามเง่ือนไขของบริษัทประกัน) 
 คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเปนอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 

28 เม.ย.2560  และทานตองชําระเพ่ิม หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน 
อัตรานี้ไมรวมบริการ 
 คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทานตอ 1 ใบเทานั้น) 
 คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 
 คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาเชงเกน ทานละ 3,500 บาท (ชําระพรอมคาทัวร) 
 คาทิปพนักงานขับรถในระหวางการเดินทาง, คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินตามเขตพระราชวังและเขตเมืองเกาและคาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 

1,800 บาท (ชําระพรอมคาทัวร) 
 คาพนักงานยกกระเปาทุกแหง 
 คาใชจายสวนตัวหรืออาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารท่ีส่ังเพิ่มเองคาโทรศัพท คาซักรีดฯลฯ 
 คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 
 คาประกันการเดินทางท่ีนอกเหนือจากรายการทัวร 
การชําระเงิน  
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 20,000 บาทตอผูโดยสารหน่ึงทาน สําหรับการจองทัวร โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร 
สวนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย 21 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคามัดจําท้ังหมด 
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การยกเลิก 
o หากมีการยกเลิกจะตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 45 วันทํางาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
o หากผูโดยสารทานใด ย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ ผูโดยสารตองชําระคามัดจํา 20,000.- บาท และคาวีซาตามที่สถานทูตเรียกเก็บ 
o หากผูโดยสารทานใด วีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนออกตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา 

มัดจํา หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาทัวรท้ังหมด  
หมายเหตุ  
 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมที่พักในตางประเทศ เหตุการณทาง

การเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณตางๆ เกิดข้ึนและมีเหตุทําใหการเดิน

ทาไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน จนกวาจะไดรับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือ
หนวยงานจากตางประเทศท่ีบริษัททัวรตดิตอวาสามารถคืนเงินได 

 บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหามนําเขาประเทศ  เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสีย  หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว  ทางบริษัทฯ
ไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง 
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานัก

อยูในประเทศไทย 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน 

ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซ่ึงจะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบ
ใหญในวงเงินตามที่สายการบินกําหนด 

 ในบางรายการทัวร ท่ีตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
ขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในนํ้าหนักสวนที่เกิน 

 ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชดัเจนในเรื่องการสูบ
บุหรี่ และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทั้งน้ีเนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม 

 กรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair), เดก็, และ
ผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 การจัดโปรแกรมทัวร เปนการกําหนดตลอดทั้งป หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันท่ีสถานท่ีเขาชมนั้นๆ 
ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทางออนไลน โดยในวันท่ีคณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาว
ได ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวใหได หรือ คืนเงินคาเขาชมนั้น ๆ ตามเง่ือนไขราคาที่ไดรับจากทาง 
บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แตหากมีการลาชา หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่
ดงักลาวได ทางบริษัทฯ จะไมมีการคืนเงินใดๆ ใหแกทาน เนื่องจากไดชําระคา Reservation Fee ไปแลว  

 ชวงอีสเตอรคริสมาสตหรือปใหม เปนชวงวันหยุดของชาวยุโรป รานคาปดเปนสวนใหญ ดังนั้นขอใหพิจารณากอนการจองทัวร 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1.เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพัก
แบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญ
กับ 1 เตียงพับเสริม หรือแยกพักแบบ 1 หองคู และ 1 หองเดี่ยว โดยทานจะตองชําระคาพักเดี่ยวเพิ่ม ประมาณ 1,500 บาทหรือแลวโรงแรมเรียก
เก็บของคืนที่พักนั้นๆ  
2.โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา  
3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน
หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
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4.โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้า ซ่ึงข้ึนอยูกับการ
ออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน  

o โดยนับวันเริ่มเดนิทางเปนหลัก หากนับแลวเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถใชได แตหากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทาง
จะตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหมที่กองหนังสือเดินทาง  

o หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรับวีซาอยางนอยไมต่ํากวา 3 หนา   
o หากทานเปล่ียนหนังสือเดินทางเลมใหม กรุณาเตรียมเลมเกาใหดวยเน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางย่ิงใน

การย่ืนคํารองขอวีซา  
o ทานที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไมจําเปนตองสงใหกับบริษัททัวร หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก

หนังสือเดินทางนั้นๆ  
2. รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป เนนรูปหนาขนาดเทารูปถายในหนาหนังสือเดินทาง   

- ฉากหลังสีขาวเทานั้น เนื่องจากสถานทูตจะตองสแกนรูปลงบนวีซา   
- รูปถายหนาตรงหามใสแวน, หามคาดผมและหามใสหมวกและ 

เครื่องประดับ ** 
 

3. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
- กรณีเปนเด็ก อายุต่ํากวา 20 ป  
- ใชสําเนาสูติบัตร พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายุต่ํากวา 20 ป และยังศึกษาอยูถึงแมมีบัตรประชาชนแลว ทางสถานทูตขอ

สําเนาสูติบัตรดวยและกรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 

หลักฐานการยื่นวีซาสถานทูตอิตาลี 
***การยื่นวีซาอิตาลี ทุกทานตองแสดงตัวทุกครั้งท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศูนยยื่น VFS ITALY *** 

ใชเวลาพิจารณาอนุมัติวีซา 15 วันทําการ  
เอกสารในการขอวีซา  (กรุณาจัดสงภายใน 30 วันกอนวันเดินทาง) 

 

***ส่ิงท่ีทานควรทราบกอนยื่นวีซา*** 
1. สถานทูตอิตาลีไมอนุญาตใหผูสมัครดึงเลมพาสปอรตระหวางที่สถานทูตพิจารณาวีซา  
2. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยู

เทานั้น 
3. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณาของสถานทูต

งายข้ึน 
หมายเหต ุ กรณีลูกคาทานใดมีการใชพาสปอรตเดินทางระหวางกรุปย่ืนวีซา ลูกคาตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนใน
การขอวีซาของทาน

สัดสวนใบหนา 90%
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4. หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดทั้งเบอรที่ทํางาน, เบอรบานและเบอรมือถือ  
5. สําเนาทะเบียนสมรส กรณีทานท่ีสมรสแลว  
6. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีทานที่มีการเปลี่ยนช่ือ 
7. สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีทานที่มีการเปล่ียนนามสกุล 
8. สําเนาใบหยา กรณีทานท่ีหยาแลว  
 
9. หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบงช้ีการมีอาชีพและมีรายไดของผูเดินทาง 

 *** การสะกดช่ือ นามสกุลของผูย่ืนคํารองขอวีซาในเอกสารการงาน ตองสะกดใหตรงตามหนังสือเดินทาง มิเชนนั้น สถานทูตจะไมรับ
พิจารณา (สําคัญมาก) *** 
- กรณีลูกจาง ใชใบรับรองการทํางานของบริษัทที่ทํางานอยูเปนภาษาอังกฤษเทานั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเขาทํางาน, อัตรา

เงินเดือน, ตําแหนงงาน (หนังสือรับรองการทํางานออกมาไมเกิน 1 เดือนนับจากวันย่ืนวีซา) เปนตน 
- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใชหนังสือรับรองการทํางานจะตองคัดเปนภาษาอังกฤษเทานั้น (ตัวจริง) โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนใน

ปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับหนวยงาน หรือ องคกร พรอมใบลาและ สําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการ
ทํางานออกมาไมเกิน 1 เดือนนับจากวันย่ืนวีซา) 

- กรณีเปนเจาของกิจการ ใชสําเนาทะเบียนการคา หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือ สําเนาหนังสือรับรองความเปนเจาของกิจการ 
โดยจะตองคัดมาไมต่ํากวา 3 เดือน พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 

- กรณีทานท่ีเปนแมบาน   
 หากไมมีอาชีพหรือเปนแมบาน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจดทะเบียน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม แสดงสําเนาทะเบียนสมรสพรอมแสดงสําเนาสูติ

บตัรบุตร ท้ังนี้เพื่อแสดงความสัมพันธการเปนสามี-ภรรยา   หากไมมีบุตรดวยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจงเก่ียวกับความสัมพันธการ
เปนสามี-ภรรยากัน โดยมิไดจดทะเบียน     

 
- กรณีทานท่ีวางงาน ไมมีรายได  จะตองมีผูสนับสนุนคาใชจาย พรอมแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐานทางดานการเงินของผู

รับรอง พรอมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเปนลายลักษณอักษร ชี้แจงการรับรองคาใชจายใหแกผูเดินทางพรอมแสดงความสัมพันธ 
โดยเบื้องตน ควรมีความสัมพันธใกลชิด หรือญาติใกลชิด  (กรณีนี้หากความสัมพันธไมสามารถสืบได หรือไมเปนความจริง ทานอาจ
ถูกปฏิเสธการย่ืนคํารองขอวีซานี้)   

- กรณีเปนเด็กนักเรียนและนักศึกษา  ใชหนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา  จากโรงเรียน
หรือจากสถาบัน  เปนภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)  
 

10. หลักฐานการเงิน   
- ใชหนังสือรับรองจากธนาคารออกมาไมเกิน 14 วันกอนย่ืนพรอมสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยสวนตัวอัพเดทไมเกิน 7 วันกอน

ย่ืนพรอมถายสําเนายอนหลัง 6 เดือนแสดงช่ือเจาของบัญชี  โดยช่ือและนามสกุลตองสะกดใหถูกตองตามหนาพาสปอรต 
- หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาสําเนาหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชีของเลมเกาที่ตอ พรอมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเปนปจจุบัน 
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของทานมีบางเดือนหายไป ขอใหออกเปน statement จากธนาคารยอนหลังไมต่ํากวา 6 เดือนและปรับยอด

ใหลาสุด ไมต่ํากวา 7 วันนับจากวันนัดหมายย่ืนวีซา แตหากใช statement แลวยังคงไมมีการเคลื่อนไหวทุกเดือน ขอใหทําหนังสือหรือ
จดหมายเปนลายลักษณอักษรชี้แจงเปนภาษาอังกฤษ ตามความเปนจริง อาทิ ไมมีการเคล่ือนไหวเนื่องจากไมไดติดตอธนาคารเปน
ระยะเวลานานหรือเหตุผลอ่ืนๆ ตามแตละบุคคล เปนตน  

- กรณีมีเงินฝากในบัญชีนอยเกินไปใน 1 เลม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอ่ืนแนบดวย อาทิ เชน บัญชีเงินฝากประจํา เปนตน 
- กรณีรับรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัว ตองขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทําจดหมายรับรองคาใชจายใหบุคคลใน

ครอบครัวเปนภาษาอังกฤษพรอมระบุความสัมพันธเพ่ือชี้แจงตอสถานทูตอีก 1 ฉบับดวย  โดยเฉพาะคูสามี-ภรรยา จะตองมีสําเนาสมุด
บัญชีการเงินสวนตัวประกอบดวยแมวาจะจดทะเบียนสมรสแลวก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีนอย ฝายที่มีการเงินมากกวาตองขอ
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หนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทําจดหมายรับรองคาใชจายพรอมระบุชื่อและความสัมพันธชี้แจงตอสถานทูตเปนลายลักษณ
อักษรดวย 

 
*** สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ท้ังนี้เพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยาง
ไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา  

 
11. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป (กรณีไมไดเดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หยาราง)  

- จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา

โดยมีการรับรองคาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกดิข้ึนโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปน
ภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมท้ังแนบสถานะทางการงานและ
การเงินของมารดาเพ่ือรับรองแกบุตรดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา   โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดย
มีการรับรองคาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปน
ภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและ
การเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย 

- หากเด็กไมไดเดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการ
รับรองคาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ 
หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือ
รับรองแกบุตรดวย 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเปนผูดูแลบุตร พรอมฉบับแปล
เปนภาษาอังกฤษ 

 
*** การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวี
ซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัท ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ 
ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใครขอ
รบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
***    กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจาก
การขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ 
***   เม่ือทานไดชําระเงินคามัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือวาทาน
รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตาง ๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 
 

** กรณีมีการขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการย่ืนวีซา ทานสามารถจะตองแจงความจํานงแกบริษัททัวรใหทราบลวงหนา แตหาก
กรณีทานที่ตองใชหนังสือเดินทางกอนกําหนดวันย่ืนวีซาและทานไมสามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงไดทัน ทานน้ันจะตองมาย่ืนเดี่ยวและ
แสดงตัวที่สถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเชนเดียวกัน  ** 

 
 ***   ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเทานั้น 

การปฏิเสธวีซาอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรอกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก          


