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GRAND ITALY 9 DAY 

 
วนัที ่1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - มลิาน (อติาล)ี  
07.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมเิรสต์ 

แอร์ไลน์ เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 
 

09.55 น. ออกเดินทางสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเท่ียวบินท่ี EK 375 / EK 091 แวะเปลีย่นเคร่ืองทีดู่ไบ  
20.30 น. ถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร

แลว้ น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
 

หมายเหต ุ ทางบริษทัไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 30 วนั โดยซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโคช้, จอง
ท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเขา้ชมต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร์ กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ อาทิ 
การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน (ข้ึนเคร่ืองไม่ทนั), การนดั
หยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตุ
สุดวสิยัอ่ืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได ้ หวัหนา้ทวัร์ มีสิทธ์ิในการ
เปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีช าระแลว้ เพราะทางบริษทัฯ ไดช้ าระ
ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เกิดข้ึนนอกจากในรายการทวัร์ หวัหนา้
ทวัร์จะแจง้ใหท่้านทราบ เพราะเป็นส่ิงท่ีทางบริษทั ฯ มิอาจรับผิดชอบได ้

 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Novotel Milano Malpensa Airport **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
วนัที ่2 มลิาน – ดูโอโม่ – เวอโรน่า - เวนิสเมสเตร้  
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม Buffet 
09.00 น. เดินทางเขา้สู่จุดศูนยก์ลางอนัศกัด์ิสิทธ์ิคือ ดูโอโม (DUOMO) มหาวหิารแบบกอธิคท่ีใหญ่เป็น

อนัดบัสามในยโุรป สร้างในปี 1386 ดา้นนอก มีหลงัคายอดเรียวแหลมจ านวน 135 ยอด และมี
รูปป้ันหินอ่อนจากทุกยคุทุกสมยักวา่ 2,245 ช้ิน บนสุดมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มา
ดอนน่าเป็นสง่าอยู ่ อิสระใหท่้านไดถ่้ายภาพเป็นท่ีระลึก แลว้ผา่นชมแกลลอเรีย วคิเตอร์ เอม็
มานูเอล็ อาคารกระจกท่ีเก่าแก่และมีความสวยงาม หลงัจากนั้นน าท่านชมโรงละครโอเปร่า ลา
สกาล่า ชมรูปป้ันของ ลีโอนาโด ดาวนิชี จิตรกรเอกท่ีโด่งดงั 

(31 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local  
13.00 น. เดินทางสู่เมืองเวอโรน่า เมืองตน้ก าเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจูเลียต ท่ีเล่าขานกนัมากวา่ 

700 ปีโดยท่านเชคเปียร์ น าชมบา้นเลขท่ี 23 ของจูเลียต คาปูเลต ์ กบัภาพของระเบียงแห่ง
เร่ืองราวโรแมนติก ท่ีจูเลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค ่าคืน ผา่นชม Arena หรือ Amphitheatre  
โรงละครกลางแจง้ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลก  

(165 ก.ม.) 

 
16.00 น. เดินทางสู่จงัหวดัเวเนเซีย เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เป็นแควน้ท่ีมีความมัง่คัง่ และเป็นแหล่ง

อุตสาหกรรมมากท่ีสุดในประเทศอิตาลี และยงัเป็นแควน้หน่ึงท่ีมีนกัท่อง เท่ียวมามากท่ีสุดแห่ง
หน่ึงอีกดว้ย มีนกัท่องเท่ียวมาเยอืนไม่ต ่ากวา่ 60 ลา้นคนในทุกๆ ปี 

(85 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั NOVOTEL MESTRE HOTEL**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
วนัที ่3 เทีย่วเกาะเวนิสอนัแสนโรแมนตกิ – ล่องเรือกอนโดล่า – เดนิทางสู่เมืองฟลอเร้นซ์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านลงเรือทศันาจรขา้มสู่เกาะเวนิส (เมืองท่ีไม่มีรถยนตว์ิง่ผา่น) เกาะเวนิส มีเกาะนอ้ยใหญ่

กวา่ 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกนักวา่ 400 แห่ง ข้ึนฝ่ังท่ีซานมาร์โค ศูนยก์ลางของเกาะ   
เวนิส ผา่นชม Doge Palace อนัเป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีตและมีความรุ่งเรือง 
เม่ือคร้ังท าการคา้กบัตะวนั ออกไกล สะพานถอนหายใจท่ีมีเร่ืองราวน่าสนใจในอดีต การเป่า
แกว้มูราโน่งานฝีมือตั้งแตค่ร้ังบรรพบุรุษท่ีมีช่ือเสียง แลว้ไปชมความสวยงามของจตุรัสซาน
มาร์โค ท่ีกวา้งขวางรายลอ้มไปดว้ยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทนท่ี์แมแ้ตน่โปเลียน
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ยงัหลงใหล รายลอ้มไปดว้ยโบสถน์กับุญเซนตม์าร์ค, หอระฆงั, เสาแห่งนกับุญ ท าใหดู้งามสง่า
ยิง่นกั อิสระใหท่้านไดเ้ดินเท่ียวชมเกาะอนัแสนโรแมนติก หรือชอ้ปป้ิงสินคา้ของเมืองอาทิ 
ผา้ลูกไม ้หรือจิบกาแฟในร้าน Café Florian ท่ีเปิดใหบ้ริการมาตั้งแต่ปี 1720 น าท่านเท่ียวชมล า
คลองนอ้ยใหญ่ สลบัดว้ยบา้นเรือนท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ดว้ยการล่องเรือกอนโดล่า เพ่ือชม
มนตเ์สน่ห์แห่งนครเวนิสสู่แกรนดค์าแนล คลองท่ีกวา้งท่ีสุดของเกาะ และงานก่อสร้างท่ีแสดง
ใหเ้ห็นถึงความเป็นอจัฉริยะดา้นสถาปัตยกรรมท่ีสะพานเรียลอลัโต ้

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 
15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ นครฟลอเร้นซ ์ เมืองตน้ก าเนิดของศิลปะในยคุเรอเนสซองส์ และมีเสน่ห์มาก

ท่ีสุดในแควน้ทสัคานี 
(266 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั STARHOTEL VESPUCCI ****  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
วนัที ่4 เทีย่วหอเอนปิซ่า – นครฟลอเร้นซ์ – จตุรัสซินญอเรีย   
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองปิซ่า อนัเป็นท่ีตั้งของหอเอนปิซ่า เป็นส่ิงมหศัจรรย ์1 ใน 7 ของโลก น าเขา้สู่

จตุรัสกมัโป เดย ์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลวา่ "จตุรัสอศัจรรย"์ หรือท่ีไดรั้บ
ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในช่ือ จตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า คือบริเวณท่ีลอ้มรอบดว้ยก าแพงใจกลาง
เมืองปิซ่า ประกอบไปดว้ยส่ิงก่อสร้างไดแ้ก่ มหาวหิารปิซ่า (Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุ่ม 
(Baptistery)  เร่ิมสร้างปีค.ศ.1173 ค.ศ. แลว้เสร็จในปี 1372 ปัจจุบนัยเูนสโกประกาศใหเ้ป็น
มรดกทางวฒันธรรมในปีค.ศ. 1987 อิสระใหท่้านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

(88 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Chinese 
13.00 น. น าคณะเขา้สู่เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางแห่งศิลปะในยคุเรอเนสซองส์ 

และเป็นเมืองท่ีไม่อนุญาตใหร้ถโคช้เขา้ไปในเขตเมือง มีมหาวหิารซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรือ 
Duomo แห่งนครฟลอเร้นซ์เป็นศูนยก์ลาง ใกลก้นัเป็นจตุรัสซินญอเรีย เดิมเป็นท่ีตั้งรูปป้ันเดวดิ
ของแทม้านานกวา่ 3 ศตวรรษ ในปัจจุบนัถูกเก็บรักษาไวใ้นแกลลอเรีย อะเคเดมี ผา่นชม
พิพิธภณัฑอุ์ฟฟิซี ท่ีเก็บงานศิลปะล ้าค่าในยคุกลางใกล ้ ชมสะพานอนัเก่าแก่เวคคิโอ สะพาน
แห่งแรกท่ีขา้มแม่น ้ าอาร์โน จากนั้นรถโคช้น าท่านชมววิทิวทศัน์ของเมืองแบบพาโนรามา ณ 
จตัุรัส ไมเคิลแองเจโล 

(ฟล ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั STARHOTEL VESPUCCI ****  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
วนัที ่5 ฟลอเร้นซ์ - น า้พุทโิวล ี- นาโปล ี  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองแห่งน ้ าพ ุ ท่ีเรียกกนัวา่ ทิโวลี เป็นเมืองท่ีอยูบ่นเนินเขาไม่ไกลจากกรุงโรม

มากนกั เป็นเมืองตากอากาศของผูม้ ัง่คัง่ชาวโรมนั มีสถานท่ีท่ียเูนสโกข้ึนทะเบียนไวเ้ป็นมรดก
โลกและควรค่าแก่การเยีย่มชมคือ  The Villa d'Este  

(269 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเขา้ชม The Villa d'Este ทั้งวงัและสวนออกแบบโดยสถาปนิกชาว  อิตาเลียน ตกแต่ง

อยา่งหรูหรา สมกบัวลีเด็ดท่ีวา่ “หากท่านไม่ใหข้า้สร้างวงัในกรุงโรม ขา้ก็จะสร้างกรุงโรมในวงั
ของขา้” สวนท่ีงดงามท่ีออกแบบมาเพ่ือสร้างความประทบัใจใหก้บัผูม้าเยอืน จนไดรั้บค า
กล่าวถึง “น ้ าพรุ้อยสาย” เสียงน ้ าพท่ีุพุง่ออกมาอยา่งสม ่าเสมอ ใหเ้สียงคลา้ยเสียงดนตรี 

 

 เดินทางสู่เมืองนาโปลี หรือ เมืองเนเป้ิล ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่และเป็นเมืองท่าเรือท่ีส าคญัทางตอน
ใต ้อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่าของเรือส าราญท่องเท่ียวในเขตเมดิเตอร์เรเนียนท่ีส าคญั 

(212 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั STARHOTELS TERMINUS ****หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
วนัที ่6 นาโปล ี- พพิธิภัณฑ์ปอมเปอ ี– นั่งเรือสู่เกาะคาปรี - ถ า้บลูกร็อตโต้ (พกับนเกาะคาปรี)  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านสู่เมืองปอมเปอี เขา้ชมเขตเมืองเก่าท่ีไดรั้บการจดัตั้งเป็น พิพิธภณัฑเ์มืองปอมเปอี 

(POMPEI) เมืองท่ีถูกทบัถมจมอยูใ่ตดิ้นกวา่ 1,500 ปี เน่ืองจากการระเบิดของภูเขาไฟวชูิเวยีส 
(28 ก.ม.) 
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ชมสภาพของเมืองท่ีขดุคน้ข้ึนมา ดว้ยความมหศัจรรยข์องปอมเปอี ท าใหเ้มืองแห่งน้ีไดรั้บการ
ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก เม่ือปี 1997 นอกจากน้ี ท่ีน่ียงัเป็นหน่ึงใน
จุดหมายปลายทางยอดนิยมของประเทศอิตาลี ท่ีมีผูม้าเยอืนมากกวา่ 2 ลา้นคนต่อปี  

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 
 เดินทางสู่ท่าเรือเมืองนาโปลี เพ่ือลงเรือสู่เกาะคาปรี เกาะเลก็ๆท่ีมีธรรมชาติท่ีสวยงามเป็น

สถานท่ีตากอากาศของบุคคลส าคญัมาชา้นาน ซ่ึงรายไดห้ลกัของเกาะน้ีมาจากอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว   

 

 น าคณะเปล่ียนลงเรือเลก็ไปชมถ ้าบลูกร็อตโต ้ ท่ีมีความงดงามอยา่งมากและมีอยูเ่พียงไม่ก่ีแห่ง
ในโลก ถ ้าน ้ าลอดท่ีมีการกระทบของแสงกบัน ้ าทะเลสีคราม ท าใหภ้ายในบริเวณถ ้าประกายไป
ดว้ยแสงสีน ้ าเงินจึงเป็นท่ีมาของช่ือดงักล่าว (ทั้งน้ีการเขา้ชมภายในถ ้าข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ
ในแต่ละวนั)   

 น าท่านข้ึนสู่ชุมชนคาปรีอนัเก่าแก่ตั้งรกรากมาแต่บรรพบุรุษ จนกลายเป็นศูนยก์ลางของเกาะ ท่ี
มีช่ือเสียงในเร่ืองการท่องเท่ียวและตากอากาศ ร้านรวงเปิดใหบ้ริการนกัชอ้ปป้ิงไดเ้ลือกสรร 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL SYRENE CAPRI****หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
วนัที ่7 เกาะคาปรี - ซอเรนโต้ - กรุงโรม – สนามกฬีาโคลอสเซียม   
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
09.05 น. ไดเ้วลาน าคณะลงเรือ Jet น าท่านกลบัสู่ฝ่ังท่ีเมืองซอเรนโต ้ (Sorrento) เมืองชายทะเลท่ีมีตวั

เมืองเรียงรายตามแนวของผาหินสูง ทิวทศัน์สวยงามเหล่าน้ีไดส้ร้างความประทบัใจใหก้บั
นกัท่องเท่ียว จนเป็นเมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียง  

 

 แลว้ออกเดินทางต่อสู่กรุงโรม เมืองหลวงท่ียิง่ใหญ่ของจกัรวรรด์ิโรมนัมีอายเุก่าแก่กวา่ 2,000 ปี  (246 ก.ม.) 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
14.00 น. น าท่านเข้าชมสนามกฬีาโคลอสเซียม ส่ิงก่อสร้างท่ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 ส่ิง

มหศัจรรยข์องโลก ซ่ึงเป็นสนามกีฬายกัษท่ี์จุคนไดก้วา่ 50,000 คน แลว้พาท่านไปบนัทึกภาพ
กบัประตูชยัคอนสแตนติน สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะ  ผา่นชมอนุสาวรียพ์ระเจา้วคิเตอร์ เอม็มานู
เอล็ หรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน ชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรด์ิโรมนัท่ีโรมนัฟอร่ัม   

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั A.Roma Lifestyle Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
วนัที ่8 พพิธิภัณฑ์วาตกินั - น า้พุเทรว ี- บันไดสเปน - เดนิทางสู่สนามบิน  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านสู่นครวาติกนั ซ่ึงเป็นรัฐอิสระ และศูนยก์ลางของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก เขา้

ชมพิพิธภณัฑว์าติกนั ซ่ึงเป็นท่ีรวบรวมผลงานทางศิลปะท่ีหาชมไดย้าก นอกจากน้ียงัมีหอ้ง
แสดงศิลปะการตกแตง่ฝาผนงัรูปสลกัแบบคลาสสิค และงานของนกัวาดภาพคนส าคญัๆ ของ
อิตาลีในสมยักลางและสมยัเรอเนสซองส์ อาทิ จ็อตโต (Giotto), ฟรา แองเจลิโก (Fra Angelico), 
ฟิลิปโป ลิปปี (Filippo Lippi) และโบสถซิ์สทีน (Sistine Chapel) ซ่ึงเป็นผลงานของไมเคิลแอง
เจโลท่ีวาดภาพเขียนสีเฟรสโกท่ี้โด่งดงัท่ีสุดของโลกคือ The Last Judgement แลว้ไปชมความ
อลงัการของ มหาวหิารเซนตปี์เตอร์ ไดรั้บการตกแต่งอยา่งโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปป้ันแกะสลกั 
เฟียตา้ ผลงานช้ินเอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลบัพลาท่ีออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดม
ขนาดใหญ่ท่ีหาชมไดย้าก ซ่ึงปัจจุบนัลว้นแต่เป็นส่ิงท่ีส าคญัล ้าค่าคูบ่า้นคูเ่มืองของอิตาลี 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Thai 
14.00 น. น าคณะไปชมน ้ าพเุทรวี ่ ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลาส ซลัว ี ท่ีมาของเพลง “ทรีคอยน์ออฟ

เดอะฟาวดเ์ท่น” ท่ีโด่งดงัในอดีต ซ่ึงนกัท่องเท่ียวมีความเช่ือวา่หากโยนเหรียญอธิฐานไวจ้ะได้
กลบัมากรุงโรมอีกคร้ังหน่ึง เขา้สู่จตุรัสบนัไดสเปน แหล่งพบปะของหนุ่มสาวชาวอิตาเลียนยาม
วา่ง จนกลายเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัเรียงรายไปดว้ยสินคา้แบรนดเ์นมของอิตาลี 

 

17.30 น. รับประทานอาหารค า่ ณ  ภัตตาคาร Local 
 ออกเดินทางสู่สนามบินลีโอนาร์โด ดาวนิชี เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาใหท่้านไดท้ า  
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TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
22.20 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต ์แอร์ไลน์  โดยเท่ียวบินท่ี EK 092 / EK 372 แวะเปลีย่น

เทีย่วบินทีน่ครดูไบ 
 

วนัที ่9 เดนิทางกลบัถึงกรุงเทพฯ  
19.15 น. สายการบินเอมิเรสต ์แอร์ไลน์ น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหตุ โปรแกรมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการจดัโปรแกรมของแต่ละ
วนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์ครบถว้น จะส่งใหท่้าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น) 

PPEERRIIOODD  
TToouurr  FFaarree  

AAdduullttss  
CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

21 – 29 มกราคม 2566 
118,000.- 106,000.- 94,000.- 16,500.- 14,500.- -32,000.- 

-24,000.- 11 – 19 กมุภาพนัธ์ 2566 
18 – 26 มีนาคม 2566 

08 – 16 เมษายน 2566 125,000.- 113,000.- 100,000.- 16,500.- 14,500.- -33,000.- 
-24,750.- 

29 เม.ย. – 07 พ.ค. 2566 118,000.- 106,000.- 94,000.- 16,500.- 14,500.- -32,000.- 
-24,000.- 06 – 14 พฤษภาคม 2566 

ค่าทวัร์รวม :       
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพ่ิมของน ้ ามนัเช้ือเพลิง ณ วนัที ่11 กรกฎาคม 2565 
 ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
 **ค่าเขา้พิพธิภณัฑป์อมเปอี, ค่าเรือท่องเท่ียวเกาะคาปรี, ค่าเรือท่องเท่ียวถ ้าบลูกร็อตโต,้ ค่าเขา้พิพิธภณัฑว์าติกนั** 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียดแนบทา้ย

ในหวัขอ้  “โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation)” 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอตัรา 2 ยโูรต่อท่าน / วนั 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาสาธารณรัฐอิตาลี (เชงเกน้) 
 ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสูญเสียชีวติ/อวยัวะ/สายตา

หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบติัเหตุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่า
รักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทั้งน้ี
ครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  
ค่าทวัร์ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ และไกดท์อ้งถ่ิน 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ

ในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่ง
เดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพ่ิม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
เพ่ือเป็นการยนืยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 60,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหนึ่งท่ำน ภำยใน 1 วนันับจำก
วนัทีจ่อง ซ่ึงเงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หาก
ท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอ้ืออ านวยต่อบุคคลดงัต่อไปน้ี 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 
1. เด็กท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูสู้งอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บุคคลท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผูท่ี้ด่ืมสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบคาย สร้างความ

ร าคาญใหแ้ก่ผูร่้วมคณะ, ผูท่ี้ไม่ยอมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบุอยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผูท่ี้ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร่้วม
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เดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัร์ตอ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซ่ึงบางคร้ังอาจจะมีผลกระทบกบัผูร่้วมคณะท่านอ่ืนหรือโปรแกรม
ท่องเท่ียวได ้  

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
การยกเลิกและขอเงินค่าบริการท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั คืนเงินค่ามดัจ า โดยหกัคา่ด าเนินการในการท าวซ่ีา + ค่าบริการ  

1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวนั ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว ให้คืน 100% 
ของเงนิค่าบริการ 

1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวนั ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว ให้คืน 50% 
ของเงนิค่าบริการ 

1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบน้อยกว่าสิบห้าวนั ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว ไม่ต้องคืนเงนิ
ค่าบริการ 

2 ค่าใชจ่้ายของผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวท่ีไดจ่้ายจริง เพ่ือการเตรียมการจดัการน าเท่ียวต่อไปน้ี ใหน้ ามาหกัจากเงิน ค่าบริการท่ีตอ้งจ่าย
ตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ่้ายสูงกวา่เงินค่าบริการท่ีไดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวจะเรียกจากนกัท่องเท่ียวไม่ได ้ทั้งน้ีผูป้ระกอบธุรกิจ
น าเท่ียว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเท่ียวทราบ ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวซ่ีา 
2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
2.3 ค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ 

หลกัเกณฑท่ี์น ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์ พ.ศ.2551 โดยประกาศใช้
นบัตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน 2553 เป็นตน้ไป 
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วน
ต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการ
บินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยนืยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า 
REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim) 
การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้ 50%, ส่วนสายการบิน ออสเตรียน
แอร์ไลน์, ฟินแอร์, ลุฟฮนัซ่า, สแกนดิเนเวยีนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์ เอมิเรสต ์แอร์ไลน์ ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขการสะสมไมลข์องสายการ
บินนั้น ๆ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น 
ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน ้ ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที ่ 11 กรกฎาคม 2565 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์
ส่วนเพ่ิมท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 
 ห้องพกัแบบ Twin คือหอ้งพกัท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหน่ึงหอ้ง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพกัแบบ Double คือหอ้งพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพกัแบบ Triple Room คือหอ้งพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / ส าหรับผูพ้กั 3 ท่าน (ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมท่ีแตกต่างกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพกัแบบ Single คือหอ้งพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหน่ึงหอ้ง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ข้ึนอยู่

กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้ง
ติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วงฤดู
ร้อนเท่านั้น   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน 
หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึง
ข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบาย
และหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพ่ิมเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมได ้

สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
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 การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนั้น ๆ ปิดท าการ หรือ 
ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ ทาง
บริษทัฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้
แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ ทางบริษทัฯจะ
ไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ท่ีในช่วง
วนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสมัภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพ่ิมเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บ

โดยผูใ้หบ้ริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถใหบ้ริการในการยกกระเป๋าข้ึนลงได ้  ท่านสามารถเรียกร้องเงิน
คืนได ้2 ยโูร / ใบ / คร้ัง 

 ส าหรับน ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / 
Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 
115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้ าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกิดจากสายการ

บิน ทางสายการบินผูใ้หบ้ริการจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซ่ึงจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
สมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์ร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมีขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองการสูบ
บุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และ
ผูสู้งอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

เอกสารในการย่ืนวซ่ีาของประเทศอติาล ีใช้เวลาย่ืนประมาณ 16 วนัท าการ 
(การขอวซ่ีาประเทศอิตาลีผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง 

ณ ศูนยรั์บค าร้องขอวซ่ีาประเทศอิตาลี)  อาคารสีลมคอมเพล็ก  ชั้น 15  ถนนสีลม (ใกลส้ถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง) 

 พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวซ่ีาในกลุ่มประเทศเชง
เกน้หรือประเทศอ่ืน ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวซ่ีา 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบพ้ืนหลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน)ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หยา่  
 ส าเนาสูติบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  และกรณีท่ีผูเ้ดินทางอายเุกิน 20 ปีบริบูรณ์ แต่ยงัคงสถานะเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และ

มีบิดาหรือมารดาเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั/ สงักดัท่ีท่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นโดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั

,วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ีและช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบ
ก าหนดลา (หนังสือรับรองการท างานทีย่ื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกนิ 30 วนั ก่อนการไปย่ืนวซ่ีาในแต่ละประเทศ) 

 ในกรณีทีม่หีนังสือรับรองจากบริษัท ต้องมสี าเนาสัญญาจ้างงาน และสลปิเงนิเดือนย้อนหลงั 3 เดือน   
 กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์ และหนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 1  เดือน พร้อม

วตัถปุระสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 
 หนังสือรับรองทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) บัญชีออมทรัพย์ส่วนตวั มอีายุไม่เกนิ 15 วนัจากวนัย่ืนค าร้องวซ่ีา พร้อม

ส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากทีแ่สดงยอดเงนิล่าสุดไม่เกนิ 7 วนั โดยไม่มข้ีอยกเว้นใดๆทั้งส้ิน  ทั้งน้ีควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงิน
สม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อนเม่ือ
กลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยืน่ขอวซ่ีา ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายใน
ครอบครัวดว้ย ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีบริษทัของท่าน เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1–6แลว้ ทางบริษทั
จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและ
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เหตผุลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 
 กรณีท่ีเป็นนกัเรียนนกัศึกษาจะตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน 

กรณีท่ีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยท่ีบิดา, มารดา จะตอ้งไป
ยืน่เร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทาง
บริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวซ่ีาของท่าน เน่ืองจาก
การขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซ่ีาใหก้บัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได ้

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษทั ฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรับในขอ้ตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
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 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

 หรือโทร 02-234-5936 
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