
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

กาแซร์ตา - พระราชวงักาแซร์ตา(มรดกโลก) - นาโปล ี- เปียสซา เดล เพลิบิสซิโต  
 คาสเตล นัวร์โว - เกาะคาปรี - ถ า้บลูกรอตโต้ - อามาลฟี โคสต์  - ซอร์เรนโต - เมืองปอมเปอ ี

ช้อปป้ิงที่ La Reggia Designer Outlet - โรม - วาตกินั - วหิารเซนต์ปีเตอร์ 
น า้พุเทรว ี- วหิารเพนธีออน - ช้อปป้ิงย่านบันไดสเปน             



 

ก าหนดการเดนิทาง 
01-07 พ.ย.//08-14 พ.ย.//20-26 พ.ย.//01-07 ธ.ค.//05-11 ธ.ค. 61//16-22 ม.ค.//17-23 ม.ค. 

31 ม.ค-06 ก.พ.//06-12 ก.พ.//12-18 ก.พ.//21-27 ก.พ.//07-13 มี.ค.//15-21 มี.ค.//23-29 มี.ค. 62 
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1  สนามบินสุวรรณภูมิ 
17.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 แถว Q เคาน์เตอร์สายการบินเอทิฮัด แอร์ไลน์ส 

ประตูทางเข้าที ่8-9 โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
20.45 น. เหิรฟ้าสู่กรุงโรม ประเทศอติาล ีโดยสายการบินเอทฮัิด เทีย่วบินที ่EY401 
วนัที่2  โรม – กาแซร์ตา – พระราชวงักาแซร์ตา(มรดกโลก) – นาโปล ี– ชมเมือง 
00.05 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐ อาหรับ อมิิเรสท์ น าท่านต่อเคร่ือง 
02.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม ประเทศอติาล ีโดยสายการบินเอทฮัิด เทีย่วบินที ่EY085 
06.20 น. เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติกรุงโรม ประเทศอิตาลีน าท่านผ่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว น ำท่ำน

เดินทำงสู่เมืองกำแซร์ตำ “Caserta”(198 กม.)เมืองหลวงแห่งจงัหวดักำแซร์ตำ แห่งแควน้คมัปำเนียของอิตำลี  
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

http://bit.ly/2NMk5YE


 

บ่าย น าท่านเข้าชมพระราชวังกาแซร์ตา (Palace of Caserta) อดีตพระรำชวงัท่ีประทบัของกษตัริยแ์ห่งเนเปิลส์แห่ง
รำชวงศบู์ร์บง หน่ึงในพระรำชวงัแบบบำโรกท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีสร้ำงข้ึนในยุโรปในคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 พระรำชวงั
แห่งน้ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก ในปี 
ค.ศ.1997 ในฐำนะท่ีเป็นงำนช้ินเลิศของยุคบำโรก  
จำกนั้น เดินทำงสู่เมืองเนเปิลส์ “Naples” หรือ นำ
โปลี “Napoli” (35 กม.) เมืองท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของโลก โดยเฉพำะบริเวณใจกลำงของเมืองเนเปิลส์
ยงัเป็นศูนยก์ลำงเมืองทำงประวติัศำสตร์ท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในยุโรป และได้รับกำรข้ึนทะเบียนจำกองค์กำร
ยูเนสโก (Unesco) ให้เป็นมรดกโลก ในปี 1995 ชม 
เปียสซำ เดล เพิลบิสซิโต (Piazza del Plebiscito) 
หน่ึงในจตุัรัสท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในเมืองเนเปิลส์  
ถู กล้อม รอบ ไปด้วย เห ล่ ำอ ำค ำรสถำน ท่ี ท่ี มี
ควำมส ำคัญของเมือง เช่น พระบรมมหำรำชวัง 
(Royal Palace of Naples) อดีตท่ีพ  ำนักของกษัตริย์
แห่งรำชวงศ์บู ร์บง ชมคำสเตล นัวร์โว (Castel 
Nuovo) หรือ นิวคำสเซ่ิล (New Castle) ปรำสำทยุค
กลำงท่ีมีช่ือเสียงของเมืองเนเปิลส์ โดยปรำสำทถูก
สร้ำงข้ึนในปี 1282 ชม เคียซำดิฟรำนเชสโกดิเปำลำ (Chiesa di San Francesco di Paola) เป็นคริสตจกัรท่ีสร้ำง
ข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแด่ เซนต์ฟรำนซิสแห่งเปำลำ (Saint Francis of Paola) สร้ำงแล้วเสร็จในปี 1816 ตวัอำคำร
สร้ำงเลียนแบบวหิำรแพนทีออน (Pantheon) ในกรุงโรม โดยมีโดม สูงประมำณ 53 เมตร 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  HOLIDAY HOTEL NAPOLI หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่3  นาโปล ี– น่ังเรือเที่ยวเกาะคาปรี – ถ า้บลูกรอตโต้ – นาโปล ี
เช้า บริการอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านเดินทางสู่ เกาะคาปรี CAPRI โดยเรือเจ๊ตฟรอย / น ำท่ำน ล่องเรือ ชมทิวทศัน์อนัสวยงำมของเกำะคำปรี 

ท่ำมกลำงทอ้งฟ้ำสีครำม น ำท่ำนชมควำมงำมของถ ้ำบลูก
รอตโต ้(Grotto Azzurra)) ถ ้ำน้ีถูกคน้พบเม่ือปี 1826 เป็น
ถ ้ำท่ีเกิดจำกกำรกดัเซำะของน ้ ำทะเล มีควำมยำประมำณ 
60 เมตร ทำงเขำ้ถ ้ ำสูงจำกระดบัน ้ ำทะเลเพียงเมตรเศษๆ 
(ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเท่ียวถ ้ ำบลูกรอตโต ใน
กรณีท่ีสภำพอำกำศไม่อ ำนวยหรือเหมำะสมกบัล่องเรือ
เพื่อควำมปลอดภยัของทุกท่ำน) 



 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านได้เดินเล่นชมเมืองคาปรี สถานที่ตากอากาศของชนช้ันสูงมาตั้งแต่สมัยโรมันเรืองอ านาจ และยงัคงไวซ่ึ้ง

มนต์เสน่ห์แห่งควำมงำมมำจนถึงทุกวนัน้ี ส่ิงสะทอ้นควำมงดงำมของเกำะคำปรี เขำ้สู่จตุัรัสอุมแบร์โต (Piazza 
Umberto) ศูนยก์ลำงของเมืองคำปรีท่ีสวยงำมมีถนนแคบ หรือตรอกซอกซอยต่ำงมำกมำย มีร้ำนคำ้แบรนด์เนม 
ร้ำนพิซซ่ำ ร้ำนไอศกรีม ร้ำนขำยน ้ ำผลไม ้อิสระกบักำรเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซ้ือสินคำ้ท่ีระลึกตำมอธัยำศยั 
จนกระทัง่ไดเ้วลำอนัสมควรเดินทำงกลบัสู่ฝ่ังนำโปลีโดยเรือโดยเรือเจต๊ฟรอย 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที่:  HOLIDAY HOTEL NAPOLI หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่4  นาโปล ี– ชายฝ่ังอามาลฟี โคสต์ – ซอร์เรนโต – นาโปล ี
เช้า บริการอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านเดินทางสู่ แคว้นแคมพาเนีย (CAMPANIA) แควน้ทำงตอนใต้ของประเทศอิตำลี เพื่อน ำท่ำน เลียบ

ชำยฝ่ัง AMALFI COAST ชำยฝ่ังทำงตอนใตข้องคำบสมุทรซอร์เรนตีเนของอิตำลี ซ่ีงไดรั้บกำรยกย่องว่ำเป็น
ชำยฝ่ังท่ีสวยท่ีสุดในยุโรปและไดรั้บกำรยกยอ่งจำกองคก์ำร
ยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก เดินทำงถึงเมืองชำยฝ่ังอำมำลฟี 
AMALFI เป็นเมืองท่ีเคยมีอ ำนำจทำงทะเล สมญำนำมว่ำ 
QUEEN OF MEDITERRANEAN ชมด้ำนนอกวิหำรแห่ง
นักบุญแอนเดรีย ซ่ึงเป็นวิหำรท่ีมีควำมส ำคญัเพรำะเป็นท่ี
ประทับของบิชอป ด้ำนหน้ำของวิหำรตกแต่งด้วยสีสัน
สวยงำม และบนัไดท่ีมีขนำดใหญ่ อนัเป็นผลงำนศิลปะแบบ
ลอมบำร์ด – นอร์แมน (LOMBARD-NORMAN STYLES) 
หอระฆงัสร้ำงในปี ค.ศ.1276 และไดรั้บกำรบูรณะในปี ค.ศ. 1768 อิสระให้ท่ำนเดินเล่นชมเมือง และซ้ือของท่ี
ระลึกตำมอธัยำศยั 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซอร์เรนโต (SORRENTO) (15 กิโลเมตร) ท่ีมำของเพลง “คมัแบค ทู ซอร์เรนโต” และ

เป็นบ้ำนเกิดของ เอนริโก คำรูโซ (ENRICO CARUSO) นักร้องโอเปรำช่ือดงั เป็นเมืองในฝันท่ีงดงำมล ้ ำเลิศ 
เมืองท่ีมีทศันียภำพสวยงำม โดยเฉพำะเวลำตอนท่ีพระอำทิตยจ์ะลบัขอบฟ้ำ เดินทำงถึงเมืองซอร์เรนโต 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  HOLIDAY HOTEL NAPOLI หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่5 ปอมเปอ ี– ช้อปป้ิงเอาท์เลท – โรม 

เช้า บริการอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านเดินทางสู่ “ เมืองปอมเปอี ” น าชมเมืองโบราณ 

2,000 ปี ท่ีถูกท ำลำยโดยลำวำของภูเขำไฟ วโิซเวียส ซ่ึง
ภูเขำไฟลูกน้ีระเบิดเอำดินโคลนเถำ้ถ่ำน และหินละลำย



 

ทบัถมจมลงไปในดินในชัว่เวลำไม่ก่ีนำทีเม่ือ ค.ศ.119  ต่อมำไดมี้กำรฟ้ืนฟูศึกษำประวติัศำสตร์โบรำณปอมเปอี
ข้ึน และในปี ค.ศ.1748 ไดพ้บร่องรอยของซำกเมือง เม่ือร้ือดินท่ีทบัถมออกมำหมดแลว้ก็พบซำกเมืองท่ีใหญ่โต 
และสร้ำงดว้ยหินอย่ำงแข็งแรง บำงแห่งพบ “ ซำกชำวปอมเปเอียน และสัตวเ์ล้ียงของเขำท่ีตำยกลำยเป็นหิน
ยงัคงสภำพเดิมทุกประกำร จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ La Reggia Designer Outlet 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 อิสระให้ท่ำนไดช้้อปป้ิงท่ี La Reggia Designer Outlet ศูนยเ์อำทเ์ล็ทท่ีใหญ่และมีสินคำ้หลำกหลำยท่ีสุด มีเวลำ

ให้ท่ำนชอ้ปป้ิงสินคำ้แบรนด์เนม อำทิเช่น Burberry, Calvin Klein, D&G, DKNY, Bally Mulberry, Paul Smith, 
POLO ฯลฯ  จำกนั้นเดินทำงกลบัสู่กรุงโรม 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :  NOVOTEL HOTEL / MERCURE HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6 โรม - วาตกินั – วหิารเซนต์ปีเตอร์ – น า้พุเทรว ี– วหิารเพนธีออน – ย่านบันไดสเปน 
เช้า บริการอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ นครรัฐวาติกัน “ประเทศเอกราช” หรือ “รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก” ชมมหำวิหำรเซนต์ปี

เตอร์ St.Peter's Basilica สถำนท่ีศักด์ิสิทธ์ของ
พระศำสนจกัรโรมนัคำทอลิกท่ีมีขนำด “ใหญ่
ท่ีสุดในโลก” ได้รับกำรออกแบบโดย “ไมเคิล
แองเจลโล” ภำยในมหำวิหำรประดบัประดำไป
ดว้ยงำนศิลปะช้ินเอกมำกมำย อำทิเช่น “ปิเอตำ้” 
(The Pieta) ซ่ึงเป็นผลงำนของไมเคิล แองเจโล 
จำกนั้นชมดำ้นนอก “สนำมกีฬำโคลอสเซียม” 1 
ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลก ท่ีน้ีไดรั้บกำรยกยอ่ง
ใหเ้ป็นมรดกของชำวโรมนัโบรำณ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเข้าสู่ย่านเขตเมืองเก่าชมความสวยงามของ “น ้าพุเทรวี”่ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของกรุงโรม น ้ ำพุแห่ง

น้ี เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัและมีช่ือเสียงจำกภำพยนตร์
เร่ือง "Three Coins in the Fountain" ชมวิหำร
แพนธีออน สถำปัตยกรรมจำกยุคโรมนัท่ีเก่ำแก่
ท่ีสุดของประเทศอิตำลี มีอำยุเก่ำแก่ประมำณ 
2 ,000 กว่ำปี  จำกนั้ น เดินทำงสู่  “ย่ำนบันได
สเปน” สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และเป็น
สัญลกัษณ์อีกอย่ำงหน่ึงของกรุงโรม ซ่ึงบริเวณ
น้ีเต็มไปดว้ยสถำปัตยกรรมโรมนัท่ีสวยงำมและ



 

ร้ำนขำยของท่ีระลึกแบรนด์เนมช่ือดงันำนำชนิด มีเวลำให้ท่ำนได้เดินเท่ียวชมเมือง หรือช้อปป้ิงสินค้ำตำม
อธัยำศยั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
....... น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบินฟูมิชิโน่ 
22.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองอาบู ดาบี ประเทศอมิิเรสต์ โดยสายการบินเอทฮัีด แอร์ไลน์ส เทีย่วบินที ่EY084 
วนัที่7  สนามบินสุวรรณภูมิ 
06.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงอาบู ดาบี ประเทศอมิิเรสต์ 
08.55 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทฮัีด แอร์ไลน์ส เทีย่วบินที ่EY408 
18.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
*** หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน

ต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดนิทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

พ.ย. 2561-ม.ีค. 2562 48,900 48,900 48,900 14,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

ราค่าบริการนี้รวม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โรม-กรุงเทพฯ 
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิ
ต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำล เทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำใหต้อ้งมีกำร
ปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ** ตำมเง่ือนไขกรมธรรม*์* หำกท่ำนอำยเุกิน 75 ปี ท่ำนตอ้งซ้ือประกนั
เพ่ิม  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  

 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  

 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 



 

 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำใน

โรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา  และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณา

หรือไม่กต็าม (ทางบริษัทฯคดิค่าบริการย่ืนวซ่ีา 3,500.-) 

 ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรป โดยเฉลีย่ 2 ยูโร / ท่าน / วัน 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ โดยเฉลีย่ 100 บาท / ท่าน / วัน 
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 25,000  บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั และ
ค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และหรือ ผูร่้วม
เดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือ
จดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุ
งำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศไม่
วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือ
วำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำกบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเตม็ ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวซ่ีำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยืน่วีซ่ำ
ดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะ
ยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋

เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 45-
60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรกของกำร
เดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยดึค่ำหอ้ง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ใหท่้ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจง
ใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋เคร่ืองบิน 

หรือพำหนะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดท่ีใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยท่ี
นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

 
เง่ือนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลและกรุ๊ปทีต้่องการันตมีดัจ ากบั    
สายการบิน หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย 20,000 บำท    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  50 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  20 วนั – เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อ

แต่ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกด

ช่ือใหต้รงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนั
ท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวซ่ีำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำง
บริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำน
จดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำใน
แต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  
ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น กำรปฏิเสธวี
ซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน 
โดยจะหักค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำม
เหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


