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โปรแกรมการเดินทาง 

Smart series 

Italy 7 Days 

ทีสุ่ดกับอารยธรรมโลกตะวันตก 
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ยินดีต้อนรับสู่ปฐมบทแห่งการเดินทางไปภายใต้โปรแกรม 
“Culminate of Spain 7 Days” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวรก์่อน 30 วัน โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน , เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, 
รา้นอาหาร สถานที่เขา้ชมต่าง ๆ ไวล้่วงหนา้ใหก้บักรุ๊ปทัวร ์กรณีที่เกิดเหตุการณ ์อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าชา้
ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เครื่องไม่ทนั), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูกปฏิเสธการเขา้
เมือง ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตสุดุวิสยัอ่ืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได ้หวัหนา้ทวัร ์มี
สิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่ช  าระแลว้ เพราะทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่าย
ต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร ์หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะ
เป็นสิ่งที่ทางบรษิัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

ยินดตี้อนรับสู่ปฐมบทแหง่การเดนิทางไปภายใต้โปรแกรม 

“Italy 7 Days” 

 



 

 

วันที ่5 |  

วันที ่6 |  

วันที ่7 |    

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการเดนิทางโดยสังเขป 

 

กรุงเทพมหานคร 

ถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

วันที ่1 |  

นดัหมายคณะพรอ้มกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์D ชัน้ 4 
(ประตู 2) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวก
ในเรื่องสมัภาระและการเช็คอิน 

วันที ่3 |  

วันที ่2 |  

วันที ่4 |  

กรุงเทพ ฯ - โรม – โคลอสเซียม – มหาวิหาร
นักบุญเปโตร - เมืองเซียนา 

ออกเดินจากกรุงเทพฯดว้ยสายการบินไทย ไปยงัท่า
อากาศยานเลโอนารโ์ด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน TG944 
เวลา 00.20 – 06.50 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศ
อิตาล)ี เดินทางต่อไปยงัโคลอสเซียม 

- กรุงโรม เมืองหลวงแห่งประเทศเทศอิตาล ี
- สนามกีฬากลางแจ้งโคลอสเซียม มรดกโลก

และเป็น 1 ในสิ่งมหศัจรรยข์องโลก 
- มหาวิหารนักบุญเปโตร สถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ใน

ครสิตจกัรโรมนัคาทอลิก   
- เมื อ งเซี ยน า  เมื อ ง เก่ าที่ มี ชื่ อ เสี ย งด้าน

สถาปัตยกรรมและศิลปะ 

เขา้สูท่ี่พกั  Hotel Four Points by Sheraton Siena 

หรือเทียบเท่า 

เมืองฟลอเรนซ ์- เมสเตร – เกาะเวนิส  

- เมสเตร เมืองเก่าที่ไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่ทางผ่านสู ่
เวนิส 

- เกาะเวนิสหรือเวเนเซีย  ยลโฉม "ราชินีแห่ง
ทะเลเอเดรียติก"  

- ล่องเรือกอนโดล่า สัมผัสถึงความเป็นราชินี
แห่งเอเดรียติก 
เขา้สูท่ี่พกั  Smart Hotel Holiday Venice หรือ

เทียบเท่า 

เมสเตร - มิลาน - อิสระช้อปป้ิง  

- เมืองมิลาน เมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดเรื่องแฟชั่น
และงานศิลปะ  

- อิสระชอ้ปป้ิงจใุจแกลเลอรี่ วิคเตอร ์เอ็มมานเูอล 
เขา้สูท่ี่พกั Double Tree by Hilton Hotel Milan 

หรือเทียบเท่า 
 

เมืองเซียนา - เมืองปิซ่า – เมืองฟลอเรนซ ์ 

- เมืองปิซ่า ชมมรดกโลกหอเอนเมืองปิซา 
- เมื อ งฟลอ เรนซ์  ด่ื ม ด ่ าความล ้า ค่ ากับ

ศิลปะวฒันธรรมหลากสิ่งที่เมืองหลวงเก่า  
เขา้สูท่ี่พกั  Hotel Best Western Plus CHC หรือ

เทียบเท่า 

มิลาน  - กรุงเทพมหานคร 

- ท่าอากาศยานมัลเพนซ่า เพื่อเดินทางไปท่า
อากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ โดยสายการ
บิน ไทย เที่ ยวบินที่  TG941  เวลา  14.05 –
05.55 (+1) น. (ณ เวลาทอ้งถิ่นประเทศไทย) 



 

 

วันที ่1 | นัดพบเพือ่ท าการเช็คอินทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นัดหมายที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์D ชัน้ 4 
(ประต ู2) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกใน
เรื่องสมัภาระและการเช็คอิน 

 



 

 

วันที ่2 | กรุงเทพ ฯ – โรม – โคลอสเซียม – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์- เมืองเซียนา 

 เดินทางจากกรุงเทพฯ โดยการบินไทยเที่ยวบินที่ TG944 เวลา 
00.20 – 06.50 น. (ณ เวลาทอ้งถิ่นประเทศอิตาลี) เดินทางถึง
กรุงโรม เมืองหลวงแห่งประเทศอิตาลี  เมื่อผ่านพิธีการทุก
อย่างเรียบรอ้ย รถโค้ชน าท่านมุ่งหน้าสู่สนามกีฬาโบราณ
กลางแจง้ โคลอสเซียม (Colosseum) ท่านจะไดใ้กลช้ิดและ
สมัผัสถึงความยิ่งใหญ่ของสิ่งก่อสรา้งในยุคโบราณ ที่ยังไม่มี
สิ่งอ านวยความสะดวกในการก่อสรา้ง อดีตที่แห่งนีคื้อลาน
ประลองที่ มี ชี วิต เป็น เดิมพัน  แต่ในปัจจุบัน  กลายเป็น
สัญลักษณ์แห่งการต่อต้านการประหารชีวิต และได้รบัการ
คดัเลือก ใหเ้ป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหศัจรรยข์องโลกยคุใหม่  
หลังจากนั้นให้ท่านได้สัมผัสกรุงโรม โดยมุ่งตรงไปยังย่าน
ศู น ย์ ก ล า ง ข อ งก า รช้ อ ป ป้ิ ง  คื อ ย่ า น บั น ได ส เป น  
ชมสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ที่ผูค้นมาเพื่อพบปะสงัสรรค ์นดั
พบ เดินเล่น ชอ้ปป้ิง  และชมความอลงัการของน ้าพุเทรวีที่มี
ความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถูกสรา้งในรูปแบบบาโรก
ท าใหม้ีความอลังการและวิจิตรงดงาม จากนั้นอิสระละลาย
ทรพัย ์บนถนนคอนดอตติ 

รบัประทานอาหากลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดินทางไปรัฐอิสระที่ เล็กที่สุดแต่ยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของ
คริสตศ์าสนิกชนทั่วโลก นครวาติกัน  เพื่อเขา้ชม มหาวิหาร
เซนตปี์เตอร์ (St. Peter’s Basilica) มหาวิหารที่ส  าคัญทาง
ศาสนา ที่มีประวัติเก่าแก่ยาวนาน โดยโบสถ์หลังปัจจุบันถูก
สรา้ง จากช่างผีมือขัน้บรมครูแห่งยคุ อาทิ แบรน์ีนี มิเกลนัเจโล 
เป็นตน้ โดยดา้นในของโบสถม์ีความส าคัญและมีงานศิลปะ
ล า้ค่าอีกมากมาย โดยสิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดคือรูปแกะสลักหิน
อ่อนของ มิเกลันเจโล ที่มีความละเอียดอ่อน รอยยับของผ้า 
พลิว้ไหวจนลืมไปว่า นี่ คือ รูปแกะป้ันแกะสลัก เป็นรูปป้ันที่
ส ม จ ริ ง ที่ สุ ด ทุ ก อ ณู  มี ชื่ อ ว่ า  เ ปี ย ต้ า  (Pieta)  
อิสระใหท้่านถ่ายภาพมมุที่ถกูใจ 
จากนั้ น ท าท่ าน เดิ นท างไปยั ง  เมื อ งเซี ยน า  (Siena)  
(223 ก.ม./ 2.21 ชม.)  

** หากมีพิธีทางศาสนา ขอสงวนสิทธิ์ในการเขา้ชมภายใน 
มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์** 

รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 เข้าสู่ทีพ่ัก Hotel Four Points bySheraton Siena หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
 



 

 

วันที ่3 | เมืองเซียนา - เมืองปิซ่า – เมืองฟลอเรนซ ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

มุ่งหน้าสู่เมืองปิซ่า (Pisa) (122 ก.ม./ 2.10 ชม.) ให้
ท่านไดใ้กลช้ิดกับสิ่งก่อสรา้งที่ไม่น่าเชื่อว่ามนุษยเ์ราจะ
รังสรรค์ได้งดงาม เพี ยงนี ้  บริ เวณ จัตุ รัสมหาวิหาร 
ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสผสมกอธิก 
อยู่ 3 สิ่ง ที่ส  าคัญได้แก่ 1.หอศิลป์จุ่ม 2.มหาวิหารแห่ง
เมืองปิซ่า 3.หอระฆัง หรือที่ทุกท่านรูจ้ักในนาม หอเอน
แห่งเมืองปิซ่า ใหท้่านไดพ้ักผ่อน หรือเดินส ารวจ และหา
มุมเหมาะๆ เพื่ อถ่ายภาพร่วมเฟลมกับหอเอนปิซ่า 
แลนดม์ารค์แห่งนี ้ 

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ถึงเวลาที่ทุกท่านจะมุ่งหนา้ต่อไปยังเมืองแห่งศิลปะของ
โลก เมืองฟลอเรนซ ์(Florence) ภาคเหนือของประเทศ 
แควน้ทสัคานี น าท่านชมบรรยากาศของเมืองหลวงเก่าที่
มีประวัติมากกว่า 3,000 ปี ของชาวอีทรสัคัน และชาว
โรมัน มีศิลปะวัฒนธรรมที่ล  า้ค่าอยู่หลายสิ่ง ไดแ้ก่ มหา
วิหารแห่งเมืองฟลอเรนซ ์หอศิลป์จุ่มและหอระฆัง ที่มี
ความวิจิตรงดงามมาก ซึ่งท่านตอ้งเห็นดว้ยตาของท่าน
เอง หลงัจากนัน้เดินไปยงับริเวณจัตรุสักลางเมืองซินญอ
เรียที่มีศาลาว่าการ “ปาราซโซ เวคคิโอ”ตั้งอยู่ และเดิน
ต่อไปยงัริมแม่น า้อารโ์นเพื่อชมสะพานขา้มแม่น า้ที่แปลก
ตาที่สดุในโลก อย่างสะพานเวคคิโอ  

รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

เข้าสู่ทีพ่ัก Hotel Best Western Plus CHC หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่4 | เมืองฟลอเรนซ ์– เมสเตร – เกาะเวนิส  

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าคณะเดินทางมุ่งหนา้สู่เมืองเมสเตร(Mestre) ที่เต็ม
ไปดว้ยสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความงดงาม เก่าแก่ ใหท้่าน
ไดส้มัผสัถึงความเป็นอิตาเลี่ยนขนานแท ้

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ถึงเวลาที่หลายๆท่านรอคอย คือการนั่งเรือ ยอ้นถึงการ
คมนาคมในอดีต เพื่อเดินทางสู่  เกาะเวนิส (Venice) 
หรือ เวเนเซีย (Venizia) เมืองที่ใชก้ารสญัจรโดยเรือเป็น
หลัก  มีสมญานามว่า  "ราชินีแห่ งทะเลเอเดรียติก"  
ประกอบไปดว้ยเกาะกว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อม
ถึงกนักว่า 400 แห่ง ศนูยก์ลางเมืองอยู่ที่ “จตัรุสัซานมาร์
โค” รายล้อมรอบจัตุรสัเป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบ
เวเนเชียน “พระราชวังเก่า”(PALAZZO DUCALE) เคย
เป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต  “มหา
วิหารเซนต์มารก์” งดงามอลังการด้วยสถาปัตยกรรม
แบบไบแซนไทน ์ “แกรนดค์าแนล” เป็นคลองที่กวา้งที่สดุ
ของเกาะ สะพานเรียลอัลโต ้เป็นงานก่อสรา้งที่แสดงให้
เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะดา้นสถาปัตยกรรมอย่างที่สุด 
และเพิ่มความหรูหราสมัผสัถึงบรรยากาศความเป็นราชินี
แห่งเอเดรียติกด้วยการล่องเรือกอนโดล่า ให้ได้เป็น
ช า ว เ ว นิ ส อ ย่ า ง เ ต็ ม ที่  ชิ ล ล์ ไ ป กั บ ก า ร 
เที่ยวชม เช็คอินเก๋ หรือ ไลฟ์สด ให้คนอ่ืนได้ชมแบบ
ใกลช้ิดเหมือนมาดว้ย ถ่ายรูปมมุสวยๆ ที่ท่านปราถนาว่า
สกัครัง้ฉันตอ้งมา พรอ้มชอ้ปป้ิงสินคา้ของพืน้เมือง งาน
ฝีมือตัง้แต่ครัง้บรรพบุรุษที่มีชื่อเสียง อาทิ เครื่องแกว้มรูา
โน่ หนา้กากเปเปอรม์าเชร ์เป็นตน้  

รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาลงเรือกลบัสูภ่าคพืน้ดินฝ่ังเมืองเมสเตร 

เข้าสู่ทีพ่ัก Smart Hotel Holiday Venice หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่5 | เมสเตร – มิลาน – อิสระช้อปป้ิง  

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

อ าลาเมืองเมสเตร มุ่งหน้าสู่ เมืองมิลาน (Milan) เพื่อ
เที่ยวชมเมืองหลวงของแควน้ลอมบารดี์ เป็นเมืองหลวง
ทางแฟชั่นของโลกคู่แข่งกับกรุงปารีส เริ่มตน้การส ารวจ
เมืองมิลาโน่ ที่ ปราสาทสฟอรซ์่า (Sforza Castle) ป้อม
ปราการแห่งมิลานที่ ถือว่าใหญ่ที่สุดในยุโรป สรา้งขึน้ 
โดยฟรานเซสโก ้สฟอรซ์าดยุคแห่งมิลาน น าท่านเดินชม
จตัรุสัสกาล่าและรูปแกะสลกั “ลีโอนาโด ดาวินชี” จิตรกร
เอกที่โด่งดังจากภาพโมนาลิซ่า และน าท่านถ่ายรูปและ
ชมความยิ่งใหญ่ของ “มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน” 
(Duomo di Milano) มหาวิหารหินอ่อนแบบกอธิคที่ใหญ่
เป็นอันดับ 3 ในยุโรป สรา้งในปี ค.ศ.1386 ใชเ้วลาสรา้ง
นานถึง 500 ปี มีความวิจิตรงดงามและประดบัประดาไป
ดว้ยรูปป้ันนบักว่า 3,000 รูป บนสดุของมหาวิหารมีรูปป้ัน
ทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ ลาน
กวา้งดา้นหนา้ของมหาวิหาร มีอนุสาวรียพ์ระเจา้วิกเตอร์
เอมมานเูอลที่ 2 ทรงมา้  

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ถึงเวลาของขาชอ้ป ไดม้าละลายทรพัย ์กันอย่างจุใจ ไม่
ว่าจะตามหากระเป๋าแบรนดเ์นมยี่หอ้ดังที่ตอ้งมีก่อนเขา้
เมืองไทย รองเทา้แฟชั่น นาฬิกาสุดหรู ท่านสามารถตาม
หาสิ่งที่ท่านปราถนาได ้ที่ แกลเลอร่ี วิคเตอร ์เอ็มมานู
เอล ที่ นับว่าเป็นแหล่งช้อปป้ิงหรืออาคารอาเขตที่
สวยงามที่สดุของอิตาลี หากคิดไม่ออกว่าจะชอ้ปอะไร ขอ
แน ะน าแบ รนด์ดั ง ๆ  ดั งนี ้  GUCCI, BALLY, HUGO 
BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, 
CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, 
OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย 

รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

เข้าสู่ทีพ่ัก Hotel DoubleTree by Hilton Milan หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
 



 

 

วันที ่6 | มิลาน – กรุงเทพมหานคร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยังท่าอากาศยานมัลเพนซ่า เพื่อท า
การเช็คอิน การคืนภาษีส าหรบัการชอ้ปป้ิง จากนั้นเดินทางกลับโดย
สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG941 เวลา 14.05 – 05.55 (+1) น.(ณ 
เวลาทอ้งถิ่นประเทศไทย) 

 



 

 

วันที ่7 | กรุงเทพมหานคร  

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

ถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

“ขอขอบพระคณุส ำหรบัควำมสนใจ และควำมไวว้ำงใจ
ในกำรร่วมเดนิทำงไปเปิดประสบกำรณ์กบัเรำ แลว้พบ
กนัใหม่กบักำรเดนิทำงในภำคต่อไป ขอบคณุครบั/ค่ะ” 



 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมนีท้างบรษิัทไดจ้ดัเตรียม น า้พรกิแหง้ น า้จิม้ต่างๆ บะหมี่กึ่งส  าเรจ็รูป หรือขนม บรกิารให้

ระหว่างการเดินทาง โดยมิไดร้วมอยู่ในค่าทวัร ์(Complimentary) 

เงือ่นไขและค าแนะน าส าหรับการซือ้ทัวร ์

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-12 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

SGL 
SUP 

DBL 
SUP 

NO TKT 
ADL 

❖ 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 

ค่าทัวรต์่อท่านรวม : 
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย ไป-กลบั รวมค่าภาษีสนามบิน 
✓ ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุตามมาตรฐานยโุรป 
✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามที่ระบใุนโปรแกรม โคลอสเซียม, เรือข้ามเกาะเวนิส, ล่องเรือกอนโดล่า 
✓ โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 

ท่าน)  
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท้่านไดล้ิม้รสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีที

ท่ำนมีขอ้จ ำกดัในกำรรบัประทำนอำหำรบำงชนิด กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดล่วงหนำ้เพือ่ควำมเหมำะสม 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาล ี(เชงเกน้) **พกัในประเทศอติำล ี4 คนื** 
✓ ค่าธรรมเนียมภาษีนกัท่องเที่ยว ( City tax ) 
✓ น า้ด่ืม 1 ขวด / ท่าน / วนั 
✓ ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท 

MSIG  Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.คุม้ครองการสญูเสียชีวิต/อวยัวะจากอบุติัเหต ุ, ค่ารกัษาพยาบาลใน
ต่างประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม ์ทัง้นีค้รอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตัว (หากมีความ
ประสงคจ์ะเพิ่มความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ชา้ของสมัภาระและ
เที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบจองทวัร)์ 

✓ ค่าทปิคนขบัรถ 2 ยโูรต่อคนต่อวนั 
ค่าทัวรไ์ม่รวม : 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % ของค่าบรกิาร 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าขนสัมภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม หากท่านต้องการใช้บริการ ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้

ใหบ้รกิารในแต่ละโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยโูร / ใบ / ครัง้ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องด่ืมในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก 

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็น



 

 

กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านอาจตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) : 
เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร ์ และ ช ำระเงนิมดัจ ำล่วงหนำ้ 20,000 บำทต่อผูเ้ดินทำง
หนึ่งท่ำน ภำยใน 7 วนันบัจำกวนัทีจ่อง ซึ่งเงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระ
ค่าทวัรส์ว่นที่เหลือลว่งหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินสว่นที่เหลือตามวนัที่ก าหนด ทางบรษิัท
ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวรต์่อบุคคลดังต่อไปนี ้(Cannot make your reservation) : 
ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบับคุคลดงัต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายใุนระหว่างแรกเกิด ถึง 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มีความจ าเป็นตอ้งใช ้วีลแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บ่งบอกถึงการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถที่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทางท่องเที่ยว 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์และตอ้งการแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง หรือกลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร ์อาทิ ผูท้ี่ ด่ืมสุราบนรถ , ไม่รกัษาเวลา, เสียงดัง, พูดจา

หยาบคาย, สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้่วมคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหว่างทัวร ์ที่มีระบุอยู่ชัดเจนใน
โปรแกรมทัวร ,์ ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู ้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวรต์้องท าการนอกเหนือ
โปรแกรมทวัร ์ซึ่งบางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอ่ืนหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้

การยกเลิกการจองทัวร ์(Cancellation Charge) 
High Season = เทศกาลสงกรานต ์(5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสตม์าส 

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

• ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 60 วนั คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
• ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 30 วนั หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
• ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 15 วนั หกั 50% ของค่าทวัร ์
• ยกเลิกในวนัเดินทาง 7 วนั หรือ NO SHOW หกั 100% ของค่าทวัร ์

***เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง*** 
• หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง และสามารถหาบุคคลมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวี

ซ่าได้ทันตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใชจ้่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น (แต่
จะตอ้งไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่เป็น NON-CHANGE NAME & NON-REFUND) 

• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ไดร้บัการพิจารณา
อนมุติัวีซ่า ตามหลกัการพิจารณาของสถานทตูทกุประการ  ใหน้บัการยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิกพรอ้ม
กนัทัง้หมด เป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวนัเวลาดงักลา่วขา้งตน้ หากในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะ
ไดร้บัการพิจารณาอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบรษิัทขอแนะน าใหท้่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผ้ล
เรว็กว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจง้ให้ผู ้
เดินทางทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 15 วนั (โดยจะคืนค่าทวัรใ์หแ้ก่ผูเ้ดินทางเต็มจ านวน ยกเวน้ค่าวีซ่า



 

 

ในกรณีที่มีการยื่นแลว้) 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการท่องเท่ียวใหเ้หมาะสมกับช่วงเวลาการเดินทาง 

รวมทัง้ไม่สามารถรบัผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอันไดแ้ก่ การล่าชา้ของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รบัจากการซือ้
ป ร ะ กั น เพิ่ ม เ ติ ม แ บ บ  TRAVELLER OASIS PLAN ข อ ง  บ . Allianz Global Assistance Service 
(Thailand) Co., Ltd. หรือ บรษิัท MSIG  Co., Ltd. ที่ระบคุวามรบัผิดชอบไวใ้นกรมธรรมเ์ท่านัน้ ทัง้นีบ้รษิัท
ฯ จะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละจะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หไ้ดม้ากที่สดุ  

• ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนื่องมาจากการกระท าที่
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่มีการคืนเงินค่าทัวรท์ี่ท่านช าระมาแลว้
ทัง้หมด 

การขอเปล่ียนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) :  
• หากท่านประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาวนัเดินทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้ก่อนการเดินทางจรงิ 30 วนั 

โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย  

ตั๋วเคร่ืองบิน (Air Ticket) : 
• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั 

ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป โดยจะเป็นไปตามสาย
การบินซึ่งเป็นผูก้  าหนด และทางบรษิัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  

• กรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตั๋ วเครื่องบินไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ 
REFUND เงินตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณา
สอบถามกบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินนัน้สามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim ) : 
❖ การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้50%, 

ออสเตรียนแอรไ์ลน ์100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอรไ์ลน,์ สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ 
ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการสะสมไมลข์องสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็น
สิทธิของสายการบินเท่านัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) : 
• หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin/Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ง
มกัมีความแตกต่างกนั และอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนักบักลุม่คณะของท่านตามที่ตอ้งการ 

• โรงแรมหลายแห่งในยุโรปและทวีปอ่ืนในเขตโซนเหนือหรือใตส้ดุ โดยเฉพาะโรงแรมที่อยู่ในบริเวณอทุยาน
แห่งชาติ หรือเขตพืน้ที่เมืองที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยไม่เกิน 18 องศาเซลเซียสต่อปี จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศใน
หอ้งพกั โดยมกัจะมีเครื่องปรบัอากาศหรือพดัลมใหบ้รกิารเฉพาะในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

• ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้ 3 -4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมในช่วงเวลาดงักลา่ว 

• โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรดั 
และไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะ
แตกต่างกันดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งที่ใหญ่กว่าเดิม ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเติม 
เพื่อใหเ้ป็นหอ้งพกัแบบ DOUBLE SINGLE USE ได ้

สถานทีเ่ข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) : 
• การจดัโปรแกรมทัวร ์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวันที่สถานที่เขา้

ชมนั้น ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหน้า หรือการเปิดรบัจองผ่านทาง Online ซึ่งหากในช่วงวัน
เวลาเดินทางดังกล่าวที่คณะจะเขา้ชมและไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได ้ทางบริษัทฯจะคืนเงินค่า 
Entrance Fee ตามที่ระบุไวใ้นเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่
ดงักลา่วได ้ 

• และหากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง ที่ เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชม
สถานที่ดงักลา่วได ้ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้ 
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) : 
• ค่าทัวรน์ีไ้ม่ได้รวมค่าขนสัมภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม หากท่านตอ้งการใชบ้ริการ ท่านจะถูก

เรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยโูร / ใบ / ครัง้ 
• ส าหรบัน า้หนักของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรมั (ส ำหรบั

ผูโ้ดยสำรชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger) และการเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หากสมัภาระของท่านมีน า้หนกัเกินกว่าที่ก าหนด 

• ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมี
ความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 
46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

• กระเป๋า สมัภาระที่มีลอ้เลื่อน และมีขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดมาตรฐาน ไม่เหมาะแก่การเป็นกระเป๋าถือขึน้
บนยานพาหนะในการเดินทาง ไดแ้ก่ เครื่องบิน รถโคช้ รถไฟ เป็นตน้ โปรดพิจารณาในการใชง้านดงักลา่ว 

• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของกระเป๋าและสัมภาระของ
ผูโ้ดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน โดยทางสายการบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย ์ซึ่งสายการบินจะรบัผิดชอบต่อการสญูหาย หรือสญูเสียของสมัภาระในกระเป๋าใบใหญ่ที่โหลดขึน้
เครื่อง ตามการพิจารณาการชดเชยเงินตามแต่กฎของสายการบินนัน้ ๆ 



 

 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) : 
▪ ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป หรืออเมริกา มีการรณรงคเ์รื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช้ , โรงแรม และสถานที่

ต่าง ๆ จะมีขอ้ก าหนดที่ชดัเจนในเรื่องการสบูบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี่ ทัง้นีเ้นื่องจาก
สขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) : 
❖ หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 
ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศอิตาลี  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 15 วันท าการ 
(ในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านมาสแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศูนยรั์บค าร้องขอวีซ่าประเทศอิตาล)ี 

อาคารจามจุรีสแควร ์ชั้น 4  ถนนพญาไท (สถานีรถไฟใต้ดินสถานีสามย่าน ทางออกประตูที ่2) 
1. พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอรต์เล่มเก่าไม่ว่าจะ

เคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเกน้หรือประเทศอ่ืน ท่านจะตอ้งน าไปแสดงดว้ย เพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติั
วีซ่า 

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

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล /ส าเนาทะเบียน
สมรส, หย่า / ส  าเนาสติูบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 18 ปีบรบิรูณ ์ 

4. หนังสือรบัรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักัดที่ท่านท างานอยู่ ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 
โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เริ่มท างานกบับรษิัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อ
เดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา  โดยมีอายุไม่เกิน 1 เดือน
นบัจากวนัที่ออกเอกสาร 

5. กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอหนงัสือรบัรองบริษัทที่ คดัไวไ้ม่เกิน 3  เดือน พรอ้มวตัถปุระสงค ์ 
6. กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะตอ้งมี “หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษา” (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ อายไุม่

เกิน 1 เดือนนบัจากวนัที่ออกเอกสาร 
7.  Statement บัญชีเงินฝากออมทรพัย์ส่วนตัวของผู้เดินทางย้อนหลัง 3 เดือน รายการล่าสุดไม่เกิน 7 วัน 

(สามารถ ใช ้Copy จาก bookbank ไดห้ากมีการปรบัสมุดอย่างต่อเนื่องทุกเดือน) ควรเลือกเล่มที่มีการเขา้
ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุม
กบัค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเมื่อกลบัสูภ่มูิล  าเนา เพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุติัวีซ่า 

***สถานทูตไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั*** 
8. กรณีที่บริษัทของท่าน ท่านเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจาก

เอกสารขอ้ 1 – 6 แลว้ ทางบริษัทจะตอ้งออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย 
และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบชุื่อผูเ้ดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

9. กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม 
โดยที่บิดา, มารดา จะตอ้งไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได ้
ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจาก



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือท่านได้ท าการจอง ทัวร์ยุโรป กับ ไทยฟลาย ทราเวล จ ากดั จากนั้น เจ้าหน้าทีจ่ะติดต่อกลบั 

                    เพ่ือแจ้งรายละเอียดการช าระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าค่ะ 

 

 

 

 

ทางราชการอย่างถกูตอ้ง 
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และ

ถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค า
รอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

11. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์
ตามวันและเวลานัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าที่ไปอ านวยความสะดวก
และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่ง
เอกสารดงักลา่วดว้ยเช่นกนั 

12. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง้สถานทตู ยกเลิก
วีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถิติในนามของบรษิัทฯ  

หมายเหต ุ: ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้บัผูร้อ้งขอทุกกรณี 
หลังจากการจองทัวรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า 

ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงือ่นไข ทีบ่ริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 
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