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วันแรก
21.30 น.

หมายเหตุ

วันที่ส อง
00.35 น.
07.10 น.

กรุงเทพฯ

อาทิตย

กรุงเทพฯ - มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร า - ปอรโตฟโน
ซานตา มารเกริตา

จันทร

พรอมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร D 16-19
สายการบินไทย เจาหนาที่ ในนาม EUROPEAN HOLIDAY คอยอํานวยความสะดวกใน
เรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
ทางบริษัทไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เชา
รถโคช, จองที่พัก, รานอาหาร สถานที่เขาชมตาง ๆ ไวลว งหนาใหกับกรุปทัวร กรณีที่
เกิดเหตุการณ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลาชาของสายการบิน, การพลาด
เที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไมทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัต,ิ การถูกปฏิเสธ
การเขาเมือง ทําใหการเดินทางลาชา หรือเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไมสามารถเดินทางไปยัง
จุดหมายตามโปรแกรมได หัวหนาทัวร มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม
สามารถคืนเงินคาใชจายตาง ๆ ที่ชําระแลว เพราะทางบริษัทฯ ไดชาํ ระคาใชจาย
ตาง ๆ ลวงหนาแลว และหากมีคาใชจายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร
หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ เพราะเปนสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได

ออกเดินทางสู มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเทีย่ วบินที่ TG 940
ถึง สนามบินมาเพลซา นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผานการตรวจคนเข า เมื อง
และศุลกากรแลว รถโคชปรับอากาศ พาคณะออกเดินทางสู เมืองเจนั ว (Genoa)
ซึ่งเปนหนึ่งในเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศอิตาลี เมืองบ า นเกิ ด ของคริ ส โตเฟอร
โคลัมบัส นักเดินเรือผูบุกเบิกและเปนชาวยุโรปคนแรกที่คนพบทวีปอเมริกา ถึ ง แม
เมืองเจนัวจะถูกบดบังรัศมีจากเมืองอื่นที่มีชื่อเสียงมากกวาอยางกรุงโรม หรือเวนิส
แตอยาง ไรก็ตามเจนัว ก็เปรียบดังไขมุกของประเทศอิตาลี เมืองสุดคลาสสิคแหงนี้
ประดับประดาไปดวยตึกรามบานชอง ตกแตงดวยสีสไตลพาสเทล โบสถเกา แกดมู ี
มนตขลัง ถนนบางสายบ ง บอกถึ ง อารยธรรมเก า ยุ ค โรมั น เมื องแห ง นี้ เ ป น ดั่ ง
ศูนยกลางทางประวัติศาสตร สะทอนใหเห็นวัฒนธรรมจากยุ ค อดี ต มาสู ปจ จุ บัน
เริ่มตนการเดินเที่ยวชมเมืองจาก Galata Museo del Mare พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ท างทะเล
แหงแรกของเมดิเตอเรเนียน, Porto Antico ทาเรือเกาเปนที่ตั้งของพิพิ ธ ภั ณ ฑ สั ต ว
น้ํ า (Aquarium) ที่ ใ หญ ที่ สุ ดในยุ โ รป, เค รื่ องเล น Lift Bigo ที่ ท า ทายควา ม
หวาดเสียว. Palazzo San Giorgio งดงามดวยภาพเขียนสี แ บบเฟรสโก บนผนั ง
อาคาร เลาเรื่องราวเกี่ยวกับนักบุ ญ เซนต จ อร จ ปราบมั ง กร, Loggia di Banchi
ตลาดแลกเปลี่ยนสินคาแหงแรกของอิตาลี, Cathedral สรางในคริสตศตวรรษที่ 12
และ 15 แดนักบุญจอหนเดอะแบบติสต ดานหนาเป น สถาป ต ยกรรมแบบกอธิ ค
ผสม ผสานกับสถาปตยกรรมแบบโรมันเนสกอยางลงตัว, Porta Soprana ประตู สู
เมืองฝงตะวันออกที่จะพาทานไปสูบานของโคลัมบั ส , Palazzo Ducale ที่ ประทั บ
ของดอทจ ผูปกครองสาธารณรัฐเจนัว, Palazzi dei Rolli ไดรับการดูแลใหเปนมรดก
โลกในป ค.ศ. 2006 และ Strada Nuova หรือถนนสายใหม มีกลุมอาคารพิพธิ ภัณฑ
หลายแหง ดัดแปลงมาจากพระราช วังเกา ไดรับการดูแลจากองคการยูเนสโกใหเปน
มรดกโลก
13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00 น.
นําคณะออกเดินทางสู เมืองปอรโตฟโน (Portofino) ซึ่งเปนเมืองทาแห ง ชายทะเล
เมดิเตอรเรเนียนที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเขตจังหวัดเจนัว ลอมรอบดวยทาเรือเล็กๆ
จนไดรับการขนาดนามวาเปน “สวรรคแหงเมืองทา” สําหรับนักทองเที่ ย ว ที่ นี่ เ ป น
เมืองเล็กๆ นารักประกอบดวยบานเรือนหลากสีสัน ตั้งเบียดเสียดกันไปตามเชิงเขา
เขียวชอุมโอบลอมอาวที่มีทาเรือยอรชจอดเต็มไปหมด จนได เ วลาอั น สมควร นํ า
คณะเดินทางสู เมืองซานตา มารเกริตา (Santa Margherita) อีกหนึ่งเมืองสวยริมฝง
ทะเลของแควนลิกเู รีย
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19.00 น.

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นําทานเขาสูทพี่ ัก HOTEL CONTINENTAL, SANTA MARGHERITA LIGURE
หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

วันที่ส าม

อิตาเลียนริเวียร า - ซิงเคว เทเร เยือน 5 หมูบานงามของอิตาลี

08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บาย

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทานเที่ยวชมความงามริมชายฝงทะเลของแควนลิกูเรีย ที่เปนยานตากอากาศ
และรีสอรต ที่นี่งดงามจนไดสมญาวา อิตาเลียนริเวียรา มีลั ก ษณะภู มิ ประเทศที่
สวยงามแปลกตา มีภูเขาสูงชันขนาบอยูชายหาด ซึ่งบางจุดสูงชั น 90 องศา บาง
ตอนของภูเขาลาดเทมาจนถึงชายหาด มีทั้งหาดทรายขาวสวยและหาดกรวดทีง่ าม
แปลกตา มีภูมิทัศนที่งดงามตามธรรมชาติ ผสมผลานกันของภูเขา ทะเล เมื องท า
คึกคัก และหมูบานที่หางไกลความเจริ ญ เป น ภาพที่ มี เ สน ห ประทั บใจของนั ก
เดินทางทุกคนที่ไดมาเยือนอิตาเลียนริเวียรา ขนาดที่นักประพันธเอกชาวอั ง กฤษ
ชารล ดิกเกนส กลาววา ชายทะเลระหวางเจนัวกับสเปเชียนั้นเปนอิตาลีที่สวยทีส่ ดุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเทียว ซิงเคว เทเร (Cinque Terre) 5 หมูบานสวยติดทะเลในแควนลิกเู รีย ซึง่
ทั้งหมดอยูในเขตจังหวัดสเปเซีย (Province La Spezia) ทั้งยังเปนเมืองที่ไดรับการ
ยกใหเปน UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด ทะเล ภูเขา ในแถบนั้ น
เปนพื้นที่อนุรักษของประเทศอิตาลี Cinque Terre แปลวา 5 แผนดิน หรือ แผนดิ น
ทั้ง 5 ในภาษาอังกฤษ Five Lands พาทานเยือนเมืองมอนเตรอสโซ อั ล มาเร
(Monterosso al Mare) / เมื อ งเวร น าซซา (Vernazza) / เมื อ งคอร นี เ ลย
(Corniglia) / เ มื อ งมานาโร ลา (Manarola) และ เมื องริ โอมั จจอ ร เ ร
(Riomaggiore) จนไดเวลาอันสมควร นําคณะเดินทางกลับสูโรงแรมที่พัก

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นําทานเขาสูทพี่ ัก HOTEL CONTINENTAL, SANTA MARGHERITA LIGURE
หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

วันที่สี่

ซานตา มารเกริตา - โมเดนา - พิพิธภัณฑเฟอรรารี - เวอโรนา

07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บาย

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําคณะออกเดินทางสู เ มื องโมเดนา ซึ่ ง เป น ที่ ตั้ ง ของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ Enzo Ferrari
Museum (MEF) เปดตัวอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2014 ซึ่งตรงกั บ
วันเกิดของ Enzo Ferrari ผูกอตั้งแบรนด Ferrari ซึ่ง เกิ ด เมื่ อวั น ที่ 18 กุ ม ภาพั น ธ
1898 หรือเมื่อกวา 118 ปที่แลว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเขาชม พิพิธภัณฑ Enzo Ferrari Museum (MEF) ซึ่งพิพิธ ภั ณ ฑ แ ห ง นี้ จั ด
แสดงยนตรกรรมที่มีความสําคัญที่สุดในประวัติศาสตรของ Ferrari สวนใหญเปนรถ
สปอรตที่ Enzo Ferrari ออกแบบ และผลิตขึ้นมาตลอดช ว งเวลาที่ เ ขามี ชี วิ ต อยู
พรอมกับจัดแสดงวีดีโอบอกเลาเรื่องราวความเปนมาของแบรนดมาลํ า พองอย า ง
ละเอียดทุกแงมุม MEF ถือเปนพิพิธภัณฑ Ferrari แหงที่สองในโลก โดยแห ง แรก
ตั้งอยูในเมืองมาราเนลโล เปดทําการเมื่องเดือนกุมภาพันธป 1990 พิพิธ ภั ณ ฑ ใ น
เมืองโมเดนา ถูกออกแบบใหสามารถหมุนเวียนการจัดแสดงไดโดยเนนที่ตัวผูกอตัง้
Enzo Ferrari จากนั้นเดินทางสู เมืองเวอโรนา เมืองตนกําเนิดของนิยายรักอมตะ
โรมิโอและจูเลียต ที่เลาขานกันมากวา 700 ป โดยทานเชคสเปยร
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Local
www.hotel-continental.it

อังคาร
Buffet

Local

Local
www.hotel-continental.it

พุธ

Buffet
(283 ก.ม.)

Local

(115 ก.ม.)
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20.00 น.

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูท พี่ ัก CROWNE PLAZA VERONA หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

Local
www.crowneplazaverona.c
om

วันที่หา

เวอโรนา - ซีรมิโอเน - ลองทะเลสาบการดา - เทือกเขาโดโลไมท

พฤหัส บดี

วันที่หก

ทะเลสาบมิ ซูรินา - ขึ้น Cable Car ชม Alpe Di Siusi - โดโลไมท

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําคณะเดินทางสูทะเลสาบมิซูรินา (Lake Misurina) ซึ่งเปนทะเลสาบน้ําจืดขนาด
ใหญ น้ําใสราวกระจก มีเวลาใหทานไดเดินเลนถายภาพตามอัธยาศัย

ศุกร

Buffet

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Local

07.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
ชวงบาย

19.00 น.

07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
Buffet
นําคณะออกเดินทางสู เมืองซีรมิโอเน (Sirmione) ซึ่งเปนเมืองเกาแกอายุนับ 2,000
(148 ก.ม.)
ป ดวยลักษณะภูมิประเทศที่เปนแหลมยื่นเขาไปในทะเลสาบการดา (Lake Garda)
ที่สวยงาม กอนศตวรรษที่ 15 ซีรมิโอเน อยูภายใตการปกครองของเมืองเวนิส หรื อ
จะเรียกไดวาเปนอาณาบริเวณหนึ่งของเมืองเวนิสนั่นเอง เพราะสมัยนั้นเมืองตางๆ
ในประเทศอิตาลียังไมไดรวมตัวกัน ตางเปนเอกเทศปกครองกันเอง แถมมี ก ารทํ า
สงครามเพื่อแยงชิงเมือง ซีรมิโอเนเลยเปนเมืองที่มีประวัติความเปนมาอันยาวนาน
ที่สําคัญมีหลักฐานและรองรอยทางประวัติศาสตรตั้งแตยุคสมัยโรมันทัง้ กําแพงเมือง
ที่ถูกสรางขึ้นเพื่อปองกันสงคราม ในอดีตเคยเปนเมืองที่มีผูคนที่มีฐานะในยุ ค สมั ย
โรมันใชเปนที่พักผอนหยอนใจและปจจุบันก็เปนเมืองพักผอนริมทะเลสาบ เดินทาง
ถึงเมืองซีรมิโอเน นําทานลองเรือชมทะเลสาบการ ด า ชมความสวยงามของวิ ว
ทิวทัศนของทะเลสาบ ซี่งเปนทะเลสาบน้ําจืดที่เกิดจากน้ําแข็งละลายจากเทือกเขา
แอลป ดังนั้นซีรมิโอเน จึงถูกลอมรอบดวยทะเลสาบทั้งสองดาน ถึงแมซีรมิ โ อเน จ ะ
เปนแคเมืองเล็กๆ แตก็มีเสนหดึงดูดใจนักทองเที่ยวไดตลอดทั้งป นําท า นเที่ ย วชม
เมือง และถายภาพดานหนาปราสาทเกาแกของเมื อง The Scaliger of Sirmione
สรางในป 1277 เมืองนี้เคยอยูในการปกครองของตระกูล Scaliger
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
นําคณะเดินทางตอสู เทือกเขาโดโลไมท (Dolomites Mountains) ซึ่งเปนสว นหนึ่ ง
(159 ก.ม.)
ของเทือกเขาแอลปที่ทอดตัวอยูในเขตอิ ต าลี ต อนเหนื อ มี อาณาเขตครอบคลุ ม
บริเวณแควนทิโรลใต และแควนเนเนโต เทือกเขาโดโลไมท ไดชื่อวาเปนแนวเขาที่
งดงามที่สุดแหงหนึ่งของโลก เนื่องจากลักษณะของยอดเขาต า งๆ ที่ แ ทงยอดสู ง
เสียดฟา มีทัศนียภาพงดงาม จัดเปนสถานที่ทองเที่ยวอีกแหงของนักทองเที่ยวที่ไม
ควรพลาด ทั้งในชวงฤดูหนาว ที่มีสกีรีสอรทเปดตอนรับนักสกี และในฤดูรอน ที่นยี่ งั
มีทุงหญาที่มีดอกไมสวยตลอดชวงเทือกเขา นําทานเดินทางสู เมืองโบลซาโน ซึ่ ง
เปนเมืองที่ถือเปนประตูสูเทือกเขาโดโลไมท เมืองยุ ค กลางเชิ ง เทื อกเขาแอลป ที่
รุงเรืองตั้งแตยุคโรมัน งดงามดวยจัตุรัส โบสถ และวิหาร
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Local
นําทานเขาสูทพี่ ัก FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO HOTEL หรือ www.fourpointsbolzano.co
เทียบเทาในระดับเดียวกัน
m
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บาย

19.00

วันที่เจ็ด
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
ชวงบาย

19.00 น.

วันที่แปด
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
ชวงบาย

19.00 น.

วันที่เก า

นําทานนั่งกระเชา Cable Car ขึ้นสูเ นินเขา Alpe Di Siusi นําทานชมวิวทิวทัศนบน
ทุงหญาราบเลียบบนภูเขา ที่ไดขึ้นชื่อวากวางใหญที่สุดในยุโรป ท า นจะได สั ม ผั ส
ความงดงามอันมหัศจรรยของเทือกเขาโดโลไมท จากมุมสูงรอบดาน ชมทัศนียภาพ
อันยิ่งใหญของหุบเขา โดยมี เ ทื อกเขา Sasolungo Mountain Range ที่ มี รู ปทรง
แหลมชันเปนจุดเดน มีเสนทางเดินลัดเลาะสูจุดชมวิวใหทานไดเลือกเก็บภาพสวยๆ
กอนกลับสูดานลาง
หมายเหตุ กระเชา Cable Car จะปดทําการในชวงที่ลมแรงหรือมีฝนตกจะหยุด
วิ่ง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผูมาเยือนเปนสําคัญ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Local
นําทานเขาสูทพี่ ัก FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO HOTEL หรือ www.fourpointsbolzano.co
เทียบเทาในระดับเดียวกัน
m

โดโลไมท - เบลลาจิโอ - ทะเลสาบโคโม - โคโม

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําคณะออกเดินทางเขาสู เมืองเบลลาจิโอ (Bellagio) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบโคโม
ซึ่งไดชื่อวาเปนทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี ทางตอนเหนือของทะเลสาบคื อ
เทือกเขาแอลป อันเปรียบเสมือนปอมปราการทางธรรมชาติ ที่ ส ร า งฉากหลั ง อั น
งดงามอลังการใหกับดินแดนแหงนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระใหทานไดเดินเลนชมเมืองจนไดเวลาอันสมควร นําคณะลองเรือทะเลสาบโคโม
ซึ่งไดชื่อวาเปนทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี ทางตอนเหนือของทะเลสาบคื อ
เทือกเขาแอลป อันเปรียบเสมือนปอมปราการทางธรรมชาติ ที่ ส ร า งฉากหลั ง อั น
งดงามอลังการใหกับดินแดนแหงนี้ เพลิดเพลินตลอดเส น ทางไปด ว ยบ า นเรื อน
สไตลอิตาเลียนริมทะเลสาบ และวิลลาเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผูครอบครอง เนน
ความเรียบงายทามกลางบรรยากาศแหงธรรมชาติ และตนไม ดอกไม สวนน้ํา น้าํ พุ
ทะเลสาบ เนินเขา ที่ลอมรอบทําใหดูโดดเดน เมื่อเรือเที ย บท า รถโค ช รอรั บคณะ
เดินทางสูโรงแรมที่พัก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทพี่ ัก BARCHETTA EXCELSIOR COMO หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกัน

โคโม - มิลาน

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําคณะออกเดินทางสู เมืองมิลาน พาทานเขาสูจุดศูนยกลางอันศักดิ์สิทธิ์คอื ดูโอโม
(DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญเปนอันดับสามในยุโรป สรางในป 1386 ดาน
นอก มีหลังคายอดเรียวแหลมจํานวน 135 ยอด และมีรูปปนหินออนจากทุก ยุ ค ทุ ก
สมัยกวา 2,245 ชิ้น บนสุดมีรูปปนทองขนาด 4 เมตรของพระแมมาดอนนาเปนสงา
อยู อิสระใหทานไดถายภาพเปนที่ระลึก แลวผานชมแกลลอเรีย วิคเตอร เอ็ ม มานู
เอ็ล อาคารกระจกที่เกาแกและมีความสวยงาม ชมโรงละครโอเปรา ลาสกาลา ชม
รูปปนของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอกที่โดงดัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระใหทานไดชอปปงสินคาแบรนเนมชื่อดังของโลกที่หางแกลลอเรีย วิคเตอร เอ็ม
มานูเอ็ล อยางจุใจ อาทิเชน LV, Prada, Gucci, Tod’s ที่นับวาเปนหางที่สวยงาม
หรูหราและเกาแกที่สุดในมิลาน และยังเปนที่ตั้งของราน Prada รานแรกของโลก
หรือเดินเลนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทพี่ ัก STARHOTELS RITZ MILANO หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

มิลาน – กรุงเทพฯ

EUR07B_BEAUTIFUL NORTH ITALY 10 DAYS

เสาร

Buffet
(315 ก.ม.)

Local

Chinese
www.hotelbarchetta.it

อาทิตย

Buffet
(168 ก.ม.)

Chinese

Thai
www.starhotels.com

จันทร
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08.00 น.
10.00 น.

Buffet

13.30 น.

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
ออกเดินทางสู สนามบินมัลเพนซา มีเวลาใหทา นไดทํา TAX REFUND คืนภาษีกอน
การเช็คอิน
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 941

วันที่สิบ

กรุงเทพฯ

อังคาร

06.05 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแตละ
วันเดินทางจะไมเหมือนกัน โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน จะสงใหทาน 7 วันกอนการเดินทางเทานั้น)

PERIOD

8-17 เม.ย. 2561
คาทัวรรวม :

คาทัวรไมรวม

Tour Fare
Adul ts

Chil d 4-11
Wi th Bed

Chil d 4-6
No Bed

SGL
SUPP

97,500.-

88,000.- 78,000.- 11,000.-

NO TKT
ADL / CHD

-33,000.-25,500.-

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560
 คารถโคชมาตรฐานยุโรป ทองเที่ยวตามโปรแกรมทีร่ ะบุ
 คาโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเปนหองแบบ Twin / Double **กรุณาดู
รายละเอียดแนบทายในหัวขอ “โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)”
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทา นไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
 คาทิปพนักงานขับรถทองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรตอทาน / วัน
 คาธรรมเนียมวีซาสาธารณรัฐอิตาลี (เชงเกน)
 คาประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด แบบ OASIS TRIPPER PLAN
คุมครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุมากกวา 16 ปนอยกวา 75 ป ไมเกิน
3,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลในตางประเทศไมเกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่
ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว
–หากมีความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของ
สัมภาระและเทีย่ วบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสารแนบทายใบจองทัวร
 คายกกระเปาใบใหญทา นละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไม
เกิน 7 กิโลกรัม
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

 คาภาษีหกั ณ ที่จาย 3 %
 คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพักคาอาหารและ
เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทาน
ทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม
การจองทัวร (How to make your reservation)
หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ BAAN TOUR เพื่อเปนการยืนยัน
การเดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและ ชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเ ดินทางหนึ่งทาน ภายใน 3 วัน
นับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่ หลือลวงหนา
30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันทีก่ าํ หนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
ไมมีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทองเทีย่ วตางๆ ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสาํ หรับลูกคาดังตอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
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2.
3.
4.
5.

ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวลี แชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว
ผูเดินทางที่บงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ
ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง
บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ
คาย สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูที่
กอหวอด ประทวง ยุยงใหผรู วมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครัง้ อาจจะ
มีผลกระทบกับผูร วมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 59-45 วัน
หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 44-30 วัน
หักมัดจํา 30,000 บาท/ทาน
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วันกอนการเดินทาง
หัก 50% ของคาทัวร
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 14-1 วันกอนการเดินทาง
หัก 90% ของคาทัวร
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW
หัก 100% ของคาทัวร
 หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได โดยสามารถยื่นขอวี
ซาไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา และคาเปลี่ยนชื่อตัว๋ เทานั้น และตองไมอยูใน
เงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัตวิ ีซา
ไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเปนการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกัน
ทั้งหมด ใหถือเปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน ในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการ
พิจารณาอนุมัตวิ ีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดีย่ ว ซึ่งจะรูผ ลเร็วกวาการยื่นขอวี
ซาแบบกรุป
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผี ูเดินทาง ต่าํ กวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทาง
ทราบลวงหนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงการทองเทีย่ ว รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบจาก
กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยดังนี้ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอจลาจล,
อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN
ของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ที่ระบุความรับผิดชอบไวในกรมธรรมเทานั้น ทั้งนี้จะ
คํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากทีส่ ุด และทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจา ย
ที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา
เมือง ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทา นชําระมาแลว
การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําไดลว งหนากอนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไมเสียคาใชจา ย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตอง
ชําระคาใชจายสวนตางทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกาํ หนด ซึ่งทาง
บริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตัว๋ เครื่องบินไป
แลว ผูเดินทางตองรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณา
ตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไมกอนที่ทานจะชําระเงินคาทัวร
สวนที่เหลือ
การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50%, ออสเตรียน
แอรไลน 100 %, สวนสายการบิน ฟนแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการ
สะสมไมลของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสายการบินเทานั้น
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเปนคาทัวรสว นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตัว๋
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โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)
 หองพักแบบ Twin คือหองพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Double คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Triple Room คือหองพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สําหรับผูพ ัก 3 ทาน (ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมที่แตกตางกันในแตละประเทศ)
 หองพักแบบ Single คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 1 ทาน
 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1
ทาน
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความ
แตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา
เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีที่มกี ารจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใน
การปรับเปลีย่ น หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมี
อางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลกั ษณะแตกตางกันดวย หาก
ทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ DOUBLE SINGLE USE
เปนคาใชจายเพิ่มเติมได
สถานทีเ่ ขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานทีเ่ ขาชมนั้น ๆ
ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันทีค่ ณะจะเขาชมไมสามารถ
จองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับ
โปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานทีด่ ังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปน
ผลทําใหทา นไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมกี ารคืนเงินใดใหแกทา น เนื่องจากไดชาํ ระ
Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอน
ชําระเงิน
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปาเพิ่มเติม
ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยกกระเปา
ขึ้นลงได ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้าํ หนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสาร
ชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้าํ หนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจ
ปฏิเสธได
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร
(18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตา่ํ กวา
มาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูก ับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มรับภาระความรับผิดชอบ
คาใชจายในน้าํ หนักสวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร
อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซึ่งจะ
รับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท / ทาน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่
ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูส ูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม
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การเดินทางเปนครอบครัว (Family)
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ
หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว
ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูสงู อายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

เอกสารในการยื่นวี ซาของประเทศอิตาลี ใชเวลายื่น ประมาณ 16 วันทําการ

(การขอวีซา ประเทศอิตาลีผูเดินทางทุกทานตองมา สแกนลายนิ้วมือดวยตนเอง ณ ศูนยรับคํารองขอวีซาประเทศอิตาลี) อาคารสีลม
คอมเพล็ก ชั้น 15 ถนนสีลม (ใกลสถานีรถไฟฟาศาลาแดง)
 พาสปอรตทีย่ ังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวา จะเคยมีวีซา ในกลุมประเทศ
เชงเกนหรือประเทศอื่น ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
 รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบพื้นหลังเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดําและหามสแกน) ควรมีอายุไมเกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2
รูป
 สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สําเนาทะเบียนสมรส , หยา
 สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ และกรณีทผี่ ูเดินทางอายุเกิน 20 ปบริบูรณ แตยังคงสถานะเปนนักเรียน/นักศึกษา
และมีบิดาหรือมารดาเปนผูออกคาใชจายให
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดที่ทานทํางานอยูต องเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนใน
ปจจุบัน , วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติ
หลังครบกําหนดลา (หนังสือรับรองการทํางานที่ยื่นในแตละประเทศ ตองออกไมเกิน 30 วัน กอนการไปยื่นวีซาในแตละ
ประเทศ)
 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา , ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คดั ไวไมเกิน 1 เดือน พรอม
วัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน
 หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) มีอายุไมเกิน 15 วันจากวันยื่นคํารองวีซา พรอมสําเนาสมุด
บัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินลาสุดไมเกิน 7 วัน โดยไมมีขอยกเวนใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ควรเลือกเลมที่มกี ารเขาออกของเงิน
สม่ําเสมอ และมีจํานวนไมตา่ํ กวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อ
กลับสูภูมิลาํ เนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายใน
ครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ 1–6แลว ทางบริษัท
จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชื่อผูเดินทางและ
เหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย
 กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเปนภาษาอังกฤษเทานั้น พรอมสําเนาบัตร
นักเรียน/นักศึกษา
 กรณีที่เด็กอายุตา่ํ กวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตอง
ไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ทีว่ าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา
สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรด
แตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาทีไ่ ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจาก
การขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซา ใหกับผูรองขอ หากทานไมผา นการพิจารณาวีซา ไมวา จะเปนเหตุผลใดก็ตาม
ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซา ได
หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัท ฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทไดระบุไวขา งตนทุกประการ
EUR07B_BEAUTIFUL NORTH ITALY 10 DAYS
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